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 22 noiembrie 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 989 și 989 bis, Ordinul ministrului sănătății nr. 1468/2018 pentru aprobarea
preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi
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 pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații
contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de
sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul naţional al
preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de
referinţă generice și a prețurilor de referință inovative.
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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. 1468/2018, după cum
urmează:
Anexa nr. 1:
 Conform notelor de ministru nr. SP13961/21.11.2018,
SP13504/12.11.2018,
SP13507/12.11.2018,
SP13495/12.11.2018,
SP13950/21.11.2018,
SP13958/21.11.2018,
SP13525/12.11.2018,
SP13509/12.11.2018,
SP13508/12.11.2018,
SP13955/21.11.2018,
SP13503/12.11.2018,
SP13527/12.11.2018,
SP13963/21.11.2018,
SP13522/12.11.2018,
SP13966/21.11.2018,
SP13954/21.11.2018,
SP13960/21.11.2018,
SP13506/12.11.2018,
SP13497/12.11.2018,
SP13528/12.11.2018,
SP12444/24.10.2018,
SP13951/21.11.2018,
SP13952/21.11.2018,
SP13973/21.11.2018,
SP13972/21.11.2018,
SP13511/12.11.2018,
SP13502/12.11.2018,
SP13964/21.11.2018,
SP13962/21.11.2018,
SP13975/21.11.2018,
SP13500/12.11.2018,
SP13515/12.11.2018,
SP13491/12.11.2018,
SP13523/12.11.2018,
SP13512/12.11.2018,
SP13517/12.11.2018,
SP13516/12.11.2018,
SP12852/01.11.2018 corectată prin SP14098/21.11.2018,
SP14151/22.11.2018,
SP14150/22.11.2018,
SP13978/21.11.2018,
SP13976/21.11.2018,
SP14139/22.11.2018,
SP13982/21.11.2018,
SP14154/22.11.2018,
SP14146/22.11.2018,
SP11281/28.09.2018,
SP13991/21.11.2018,
SP13989/21.11.2018,
SP14144/22.11.2018,
SP14104/21.11.2018,
SP14145/22.11.2018,
SP13988/21.11.2018,
SP13990/21.11.2018,
SP12427/24.10.2018 corectată prin SP14097/21.11.2018,
SP14143/22.11.2018,
SP14205/21.11.2018,
SP14140/22.11.2018, SP12432/24.10.2018 se introduc
medicamente noi.

SP13524/12.11.2018,
SP13505/12.11.2018,
SP13974/21.11.2018,
SP13494/12.11.2018,
SP13510/12.11.2018,
SP13513/12.11.2018,
SP14149/22.11.2018,
SP13953/21.11.2018,
SP13554/12.11.2018,
SP13492/12.11.2018,
SP12445/24.10.2018,
SP13965/21.11.2018,
SP13498/12.11.2018,
SP13501/12.11.2018,
SP13514/12.11.2018,
SP13499/12.11.2018,
SP13493/12.11.2018,
SP13496/12.11.2018,
SP13956/21.11.2018,
SP14153/22.11.2018,
SP13979/21.11.2018,
SP14142/22.11.2018,
SP14148/22.11.2018,
SP12406/24.10.2018,
SP13959/21.11.2018,
SP14147/22.11.2018,
SP13987/21.11.2018,
SP13986/21.11.2018,
SP13984/21.11.2018,
SP14103/21.11.2018,
un număr 150 de

 Astfel la punctul 1 din proiect se completează Anexa 1 cu prețurile pentru numărul
de 150 medicamente noi, avizate prin notele mai sus menționate.
 Prețurile aprobate prin notele de ministru enumerate mai sus sunt actualizate la T1
2018.
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 Se exclud pozițiile 5554 și 5555.



Se adaugă marcajului “!” și “DC” ca urmare a solicitării deținătorului de APP de a
menține medicamentul în Canamed.

Anexa 2:
 Completarea prețurilor de referință generice – Lista A cu 14 produse și Lista B –
cu 14 produse ca urmare a aprobării prețurilor pentru medicamente generice în
perioada mai-august 2018.
 Excluderea pozițiilor 1417 și 1418 din Lista B.
Pentru aceste considerente, a fost elaborat proiectul de Ordin privind modificarea și
completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. nr. 1468/2018
pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în
România, care pot fi 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 pentru acele medicamente care fac
obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de
sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București,
cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe
piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice și a prețurilor de referință
inovative, pe care – dacă sunteţi de acord – vă rugăm să-l aprobaţi în vederea publicării în
transparență decizională.

DIRECTOR,
MONICA DANIELA LAZĂR
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