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Modul de calcul al preţurilor de decontare a medicamentelor prevăzute în Catalogul 

naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, 

acordate bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate corespunzătoare 

denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa 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 este aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al președintelui Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1605/875/2014, cu modificările și completările 

ulterioare.  

La elaborarea Ordinului nr. 1213/954/2015 privind modificarea anexei nr. 2 şi anexei 

nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 1.605/875/2014 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 nu au fost 

incluse în Anexă șase medicamente, corespunzătoare un număr de două DCI-uri, fiind listate 

în Canamed cu mențiunea „APP întrerupt”. 

Ținând cont de faptul că, potrivit informațiilor furnizate de Agenția Națională a 

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, motivul încetării autorizației de punere pe piață 

a fost emiterea unei noi autorizații, fără modificarea codului CIM, și întrucât medicamentele 

pentru care s-au depus cereri de reînnoire a autorizației în conformitate cu prevederile art. 

738 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, pot fi menținute în circuitul terapeutic, în 

vederea asigurării accesului pacientilor la medicamente, este necesară completarea 

Ordinului comun nr. 1605/875/2014 cu medicamentele din Canamed având mențiunea „APP 

întrerupt”. 



  

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de ordin privind 

completarea Anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate 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, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 
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