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NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

 

SECŢIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

Hotărâre de Guvern privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru 
aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare 
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de 
prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile 
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul 
programelor naţionale de sănătate   

 

 
SECŢIUNEA A 2-A       
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV  

1. Descrierea situaţiei actuale        
În prezent, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate din 
România, persoanele care deţin calitatea de asigurat pot 
beneficia de medicamente, cu sau fără contribuţie personală, 
din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale, pe 
bază de prescripţie medicală.   
 

2. Schimbări preconizate                
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății 
nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de 
evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care 
trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice 
utilizate în procesul de evaluare privind includerea, 
extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea 
medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune 
internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe 
bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale 
de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul 
programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de 
atac, Autoritatea competentă ce implementează mecanismul         
de evaluare a tehnologiilor medicale în vederea luării deciziei  
şi propune Ministerului Sănătăţii Lista care se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii, este Agenția 
Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
(ANMDM). 
Autoritatea națională competentă în domeniul evaluării 
tehnologiilor medicale a derulat procesul de evaluare a 
medicamentelor pentru care deținătorii autorizației de punere 
pe piață au depus dosare, conform prevederilor Ordinului 
ministrului sănătății nr. 861/2014, a afișat pe site-ul propriu, 
în spațiul rezervat evaluării tehnologiilor medicale,  lista 
solicitărilor depuse, în ordinea înregistrării lor, rapoartelor de 
evaluare și a comunicat solicitanților deciziile emise. 
Deciziile emise în urma procedurii de evaluare a 
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medicamentelor noi pot fi: decizie de includere 
necondiționată, decizie de includere condiționată de 
încheierea contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat sau 
decizie de neincludere în Lista. 
În vederea punerii în aplicare a deciziilor emise, autoritatea 
naţională competentă în domeniul evaluării tehnologiilor 
medicale, după  parcurgerea etapelor legale ale procesului 
de evaluare a medicamentelor pentru care deținătorii 
autorizațiilor de punere pe piață au formulat solicitări în acest 
sens, a propus Ministerului Sănătăţii lista de medicamente 
cu decizie de includere necondiționată și condiționată, listă 
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.  
 
Ca urmare, în Anexa Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 vor fi 
introduse un număr de 2 DCI noi pentru care au fost 
incheiate contract cost-volum-rezultat respectiv contract 
cost- volum: 

 DCI: COMBINAŢII (ELBASVIRUM + 
GRAZOPREVIRUM)  -Decizia Presedintelui ANMDM 
nr. 786/13.09.2016 

 DCI: CABAZITAXELUM - Decizia Presedintelui 
ANMDM nr. 1160/20.12.2017 

3. Alte informaţii (**)                 
 

SECŢIUNEA A 3-A 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV          

1. Impactul macroeconomic     Nu este cazul 

1^1. Impactul asupra mediului               
concurenţial şi domeniului        
ajutoarelor de stat     

Nu este cazul 

2.  Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Impact pozitiv 

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22. Impactul asupra întreprinderilor 
mici și mijlocii 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impactul social                      Asigurarea accesului echitabil al populaţiei eligibile la 
medicamente pentru stadii evolutive ale unor afecţiuni 
la care nu există metode de tratament satisfăcătoare. 

4. Impactul asupra mediului (***)       Nu este cazul 

5. Alte informaţii                       

SECŢIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 
TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

                                                                                                             - mil lei -          
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Indicatori Anul curent Urmatorii 4 
ani 

Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

  (i) contribuţii de asigurări           

Nu este cazul      

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) venituri proprii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii                

Nu este cazul      

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale                          

Nu este cazul      

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare  

- disponibilităţi din venituri proprii 
ale anului precedent                

Nu este cazul 

 

 

     

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare                   

Nu este cazul      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare                               

Nu este cazul      

7. Alte informaţii                        Impactul bugetar 

Pentru cele 2 DCI incluse conditionat în baza 
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contractelor cost-volum-rezultat si  cost-volum estimăm 
ca în anul 2018, decontarea se va încadra in bugetul 
FNUASS alocat medicamentelor cu si fara contributie 
personala - contracte cost-volum-rezultat precum și în 
bugetul alocat medicamentelor pentru boli cu risc 
crescut utilizate în programele nationale de sanatate 
curative-contracte cost-volum. 

SECŢIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 

 

1.Masuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ (acte 
normative in vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării in vigoare a 
proiectului de act normativ): 

a) Acte normative care se 
modifica sau se abroga ca urmare 
a intrării in vigoare a proiectului de 
act normativ 

b)   Acte normative ce 
urmează a fi elaborate in vederea 
implementării noilor dispoziții                    

a) Se impune modificarea următoarelor acte 
normative: 
- Ordinul MS/CNAS  Nr. 1301/500/2008  pentru 
aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea 
medicamentelor aferente denumirilor comune 
internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile 
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor 
de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 
personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul 
de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 
 
-Ordinul MS/CNAS nr. 1605/875/2014 privind aprobarea 
modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a 
preţurilor de decontare ale medicamentelor care se 
acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de 
sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora. 
-Ordinul CNAS nr 141/2017 privind aprobarea 
formularelor specifice pentru verificarea respectării 
criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor 
terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, 
(**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune 
internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, 
pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi denumirile comune 
internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se 
acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei 
de transmitere a acestora în platforma informatică din 
asigurările de sănătate 
 

1^1. Compatibilitatea proiectului de                                    
act normativ cu legislaţia în                                 
domeniul achiziţiilor publice 

Nu este cazul 

2. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie             

Nu este cazul 

3. Decizii ale Curţii Europene de 
Justiţie şi alte documente        

Nu este cazul 
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4. Evaluarea conformităţii:          Nu este cazul 

Denumirea actului sau 
documentului comunitar, numarul, 
data adoptarii si data publicarii 

Gradul de conformitate 
(se conformeaza/nu se 
conformeaza) 

Comentarii 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente           

Nu este cazul 

6. Alte informaţii                    

SECŢIUNEA A 6-A 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 
NORMATIV      

 

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate                         

A fost consultat Colegiul Farmaciştilor din România 
care a avizat favorabil proiectul de Hotărâre de Guvern. 

2. Fundamentarea alegerii 
organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului 
de act normativ                          

Colegiul Farmaciștilor din România a fost consultat în 
temeiul art. 242 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare 

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în 
condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative     

Nu este cazul 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente      

Nu este cazul 

 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării 

Nu este cazul 
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c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi              

6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

SECŢIUNEA A 7-A 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI DE ACT NORMATIV   

 

1. Informarea societăţii civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ       

Nu este  

 

2.Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum    
şi   efectele   asupra    sănătăţii şi  

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice                         

Nu este cazul 

 

3. Alte informaţii                   Proiectul de act normativ respectă prevederile Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică. 

SECŢIUNEA A 8-A 

MĂSURI DE IMPLEMENTARE                   

                                      

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente           

Nu este cazul 

2. Alte informaţii                    
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Faţă de cele menţionate am elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern 
privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei 
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, 
în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de 
sănătate, pe care vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

 Ministrul sănătăţii,  

Sorina PINTEA 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

Ministrul justiției  

Tudorel TOADER 

 

 

Ministrul finanţelor publice,   

Eugen Orlando TEODOROVICI   

 

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  

Răzvan Teohari VULCĂNESCU 

Vicepreședinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-sanatatii1517401612

