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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Potrivit prevederilor art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, 

Ministerul Sănătăţii stabileşte, avizează şi aprobă, prin ordin al ministrului sănătăţii*), preţurile maximale ale 

medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România, cu excepţia medicamentelor 

care se eliberează fără prescripţie medicală (OTC). 

În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor 

privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, 

preţurile 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 sunt cuprinse în Catalogul naţional al 

preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed), aprobat prin ordin al 

ministrului sănătăţii. 

În data de 30 iunie 2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea I nr. 472 și 472 bis, 

Ordinul nr. 810/2015 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, modificat și completat în data de 14.09.2015 cu Ordinul 

Ministrului Sănătății nr. 1122/2015. 

Potrivit prevederilor art. 22 din Ordinul nr. 75/2009 „Trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în 

temeiul prezentelor norme, Canamedul este adus la zi prin includerea, modificarea sau excluderea 

preţurilor.” 

Ținând cont de cele de mai sus, prezentul proiect de ordin prevede completarea Canamed-ului cu 

preturile medicamentelor avizate prin notele NB10111/06.10.2015, NB10108/06.10.2015, 

NB10112/06.10.2015, NB10113/06.10.2015, NB10114/06.10.2015, NB10115/06.10.2015, 

NB10121/06.10.2015, NB10116/06.10.2015, NB10118/06.10.2015, NB10119/06.10.2015,  

NB10120/06.10.2015 , NB10117/06.10.2015 cuprinzând prețurile pentru  medicamente avizate ulterior 

ultimei editii a Canamed-ului, inclusiv medicamente vitale în ATI, oncologie, vaccinuri, nevoi speciale. 

Pentru aceste considerente, a fost elaborat prezentul proiect de ordin pentru completarea Anexei 

1 la Ordinului nr. 810/2015 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, pe care – dacă sunteţi de acord – vă rugăm să-l 

aprobaţi. 
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