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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
DIRECȚIA POLITICA MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 
Nr. 

Aprob, 
                                                                                                     MINISTRU, 

                        

                                                                                                                         SORINA PINTEA 
 
 
Avizat, 
 
SECRETAR DE STAT, 
 

 DAN OCTAVIAN ALEXANDRESCU  
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 Potrivit art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătății stabilește, 

avizează și aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, prețurile maximale ale 

medicamentelor de uz uman cu autorizației de punere pe piață în România, cu excepția 

medicamentelor care se eliberează fără prescripție medicală (OTC). 

 În confomitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru 

aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor 

maximale ale medicamentelor de uz uman, prețurile maximale ale medicamentelor   de 

uz uman utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a 

medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii 

medicale și medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de 

asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului 

București sunt cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de 

punere pe piață în România (Canamed), aprobat prin ordin al ministrului sănătății.  
 

 În data de 13 martie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 179 și 179 bis, Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor 
maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii 
medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de 
asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de 
punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, cu 
modificările și completările ulterioare. 
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 Potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017 
“Anual sau ori de câte ori este nevoie, în temeiul prezentelor norme, Canamedul este 
adus la zi prin includerea, modificarea sau excluderea prețurilor.” 
  
 
  
  Ținând cont de cele de mai sus, proiectul de ordin prevede modificarea și 

completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 

 

Anexa nr. 1: 

 Conform notelor de ministru nr. SP6972/20.06.2018, SP6973/20.06.2018, 

SP6974/20.06.2018, SP6976/20.06.2018, SP6977/20.06.2018, 

SP6978/20.06.2018,  

SP6979/20.06.2018, SP6980/20.06.2018, SP6981/20.06.2018, 

SP6982/20.06.2016, SP6983/20.06.2018, SP6984/20.06.2018, 

SP6985/20.06.2018, SP6986/20.06.2018,  

SP6987/20.06.2018, SP6988/20.06.2018, SP6989/20.06.2018, 

SP6990/20.06.2018, SP6991/20.06.2018, SP6992/20.06.2018, 

SP6993/20.06.2018, SP7734/06.07.2018, SP7735/06.07.2018, 

SP7736/06.07.2018, SP7737/06.07.2018, SP7738/06.07.2018, 

SP7739/06.07.2018, SP7740/06.07.2018, SP7741/06.07.2018, 

SP7742/06.07.2018,  

SP7743/06.07.2018, SP7744/06.07.2018, SP7745/06.07.2018, 

SP7746/06.07.2018,  

SP7747/06.07.2018, SP7748/06.07.2018, SP7749/06.07.2018, 

SP7750/06.07.2018,  

SP7751/06.07.2018, SP7752/06.07.2018, SP7753/06.07.2018, 

SP7754/06.07.2018, SP7755/06.07.2018, SP7756/06.07.2018, 

SP7757/06.07.2018, SP7758/06.07.2018, SP7759/06.07.2018, 

SP7760/06.07.2018, SP7761/06.07.2018, SP7762/06.07.2018,  

SP7763/06.07.2018, SP7764/06.07.2018, SP7765/06.07.2018, 

SP7766/06.07.2018,  

SP7767/06.07.2018, SP7768/06.07.2018, SP7769/06.07.2018, 

SP7770/06.07.2018, SP7771/06.07.2018, SP8370/19.07.2018, 

SP8371/19.07.2018, SP8372/19.07.2018, SP8373/19.07.2018, 

SP8374/19.07.2018, SP8375/19.07.2018, SP8376/19.07.2018, 

SP8377/19.07.2018, SP8378/19.07.2018, SP8379/19.07.2018, 

SP8380/19.07.2018,  

SP8381/19.07.2018, SP8382/19.07.2018, SP8383/19.07.2018, 

SP8384/19.07.2018,  

SP8385/19.07.2018, SP8387/19.07.2018, SP8389/19.07.2018, 

SP8390/19.07.2018, SP8391/19.07.2018, SP8392/19.07.2018, 

SP8393/19.07.2018, SP8774/31.07.2018, SP8775/31.07.2018, 

SP8776/31.07.2018, SP8777/31.07.2018, SP8779/31.07.2018, 



3 
 

SP8780/31.07.2018,SP8782/31.07.2018,SP8783/31.07.2018,SP8784/31.07.2018,

SP8785/31.07.2018, SP8856/01.08.2018, SP9091/03.08.2018, SP9157/06.08.2018 

se diminuează prețurile pentru 15 medicamente, se majorează prețurile pentru 4 

medicamente și se introduc un număr 165 de medicamente noi. 

 

 

 Astfel la punctul 1 din proiect se completează Anexa 1 cu prețurile pentru numărul 

de 165 medicamente noi, avizate prin notele mai sus menționate. 
 

  Anexa 1 se completează cu elementele de identificare tehnică și a statutului 

medicamentului comunicate de către Agenția Națională a Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale cu e-mailurile înregistrate la Ministerul Sănătății cu nr. 

33954/30.07.2018, 35870/30.07.2018, 36658/30.07.2018, 

33954/36658/35870/30.07.2018,37898/02.08.2018 și 37898/03.08.2018. 

 

   

 De asemenea se exclud un număr de 20 produse: 

 Urmare solicitărilor de excludere ale deținătorilor de APP; 

 Urmare expirării termenului de valabilitate a autorizațiilor de punere pe 

piață în conformitate cu art. 738 alin. 8 din Legea nr. 95/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Ca urmare a Deciziei nr. 858/05.07.2018, decizie de încetare valabilitate a 

autorizației de nevoi speciale nr. 332/2017 pentru produsul BRULAMICINA 

40mg/ml, soluție pentru administrare intravenoasă și intramusculară emisă 

de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

comunicată cu adresa nr. 26924E/06.07.2018 și înregistrată la Ministerul 

Sănătății cu nr. 34290/10.07.2018, precum și solicitarea deținătorului de 

Autorizație pentru furnizare nevoi speciale. 
 

 

 Se actualizează exprimarea DCI-ului în cazul: 
 

 Din DCI :COMBINAȚII (OLMESARTANUM MEDOXOMILUM + 

AMLODIPINUM) în DCI OLMESARTANUM MEDOXOMILUM + 

AMLODIPINUM pentru produsele INOVUM 20mg/5mg, 40mg/5mg, 

40mg/10mg, OLSSA 40mg/10mg, 40mg/5mg și SEVIKAR 20mg/5mg, 

40mg/5mg și 40mg/10mg 
 

 

 Se modifică în cazul: 

 Din DCI :COMBINAȚII  în DCI COMBINAȚII (DESOGESTRELUM + 

ETINILESTRADIOLUM) pentru produsele “MARVELON 21, comprimate, cutie x 

1 plic x 1 blister PVC/Al x 21 comprimate” și “MARVELON 21, comprimate, cutie 

x 3 plicuri x 1 blister PVC/Al x 21 comprimate” cu deținător de APP- NV 

ORGANON – OLANDA, DESORELLE și NOVYNETTE, precum completarea 

rubricii “concentrație” pentru produsele de la pozițiile nr. 1355 și 3573, în 

conformitate cu e-mailul comunicat de Agenția Națională a Medicamentului și 
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Dispozitivelor Medicale și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 

18676/05.07.2018. 

 Modificarea statutului medicamentului de către Agenția Națională a 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din medicament “generic” în 

medicament “inovativ” pentru produsul KEFLEX 250mg/5ml, granule pentru 

suspensie orală, cu deținător de APP ACTAVIS GROUP HF – ISLANDA în 

conformitate cu e-mailul transmis de Agenția Națională a Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 37898 în data de 

02.08.2018 și 03.08. 2018. 

 Modificarea statutului declarat de firmă din medicament “inovativ” în 

medicament „generic” pentru produsele “GELASPAN 40mg/ml, soluție 

perfuzabilă, cutie x 10 flacoane PEJD " Ecoflac plus" x 500ml soluție 

perfuzabilă” și “GELASPAN 40mg/ml, soluție perfuzabilă, cutie x 20 pungi din 

plastic "Ecobag" (non-PVC), sigilate cu dopuri de cauciuc halogenbutil x 500ml 

soluție perfuzabilă”, respectiv pozițiile nr. 2143 și 2144 în conformitate cu adresa 

companiei B BRAUN MEDICAL SRL nr. 1463/03.08.2018 înregistrată la 

Ministerul Sănătății cu nr. 38466/06.08.2018. 
 

 Se adaugă pe coloana observații informațiile urmare deciziilor de APP încetat 

emise de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. 

 Se adaugă marcajului “!” și “DC” ca urmare a schimbării deținătorului de APP și a 

denumirii medicamentului. 
 

 

 

Anexa 2: 

 Completarea prețurilor de referință generice - Lista A - cu 11 produse și Lista B- 

cu 19 produse ca urmare a aprobării prețurilor pentru medicamente generice în 

perioada Iunie - Iulie 2018. 

 În Anexa nr. 2, Lista A, pentru produsele MARVELON 21, comprimate, pozițiile 

nr. 109 și 110 se modifică denumirea DCI-ului din „COMBINAȚII” în 

„COMBINAȚII (DESOGESTRELUM + ETINILESTRADIOLUM)”, în conformitate 

cu e-mailul comunicat de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 18676/05.07.2018. 

 În Anexa nr. 2, Lista A, pentru produsele INOVUM 40mg/10mg, INOVUM 

40mg/5mg, INOVUM 20mg/5mg, SEVIKAR 40mg/10mg, SEVIKAR 40mg/5mg, 

SEVIKAR 20mg/5mg, pozițiile nr. 488, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 498 și 499 

se modifică denumirea DCI-ului din „COMBINAȚII (OLMESARTANUM 

MEDOXOMIL + AMLODIPINA), COMBINAȚII (OLMESARTANUM + 

AMLODIPINUM), COMBINAȚII (OLMESARTANUM MEDOXOMILUM + 

AMLODIPINUM)” în „OLMESARTANUM MEDOXOMILUM + AMLODIPINUM. 

 În Anexa nr. 2, Lista B se exclud pozițiile nr. 283 și 286, produsele DESORELLE 

și NOVYNETTE .  

Motivație: urmare redenumirii DCI-ului corespunzător grupei ATC G03AA09 din  

COMBINAȚII în COMBINAȚII (DESOGESTRELUM + ETINILESTRADIOLUM), 
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precum și a completării rubricii “concentrație” corespunzătoare acestui DCI, 

comunicate prin adresa Agenței Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale transmisă prin e-mail în data de 29.06.2018 urmare solicitării 

ministerului Sănătății nr. 18676/13.04.2018, produsele generice DESORELLE ȘI 

NOVYNETTE sunt genericele medicamentelor inovative MARVELON ȘI 

MERCILON cuprinse în Lista A a prețului de referință generic. 
 

 

 Pentru aceste considerente, a fost elaborat proiectul de Ordin privind completarea și 

modificarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru 

aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către 

furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu 

Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate 

publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al 

prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de 

referință generice ale acestora, pe care – dacă sunteţi de acord – vă rugăm să-l aprobaţi 

în vederea postării pe site-ul Ministerului Sănătății la rubric Transparență Decizională. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

                   ONOFREI LIDIA MANUELA 
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Întocmit: Cristina Ioniță 

               Cristiana Spoeală 

               

 

               

 


