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REFERAT DE APROBARE  
 

 
Prin HG nr 877/2015 privind modificarea și completarea HG nr. 720/2008 pentru 

aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare 
medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de 
prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile 
commune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul 
programelor nationale de sanatate, au fost introduse în lista de medicamente compensate un 
număr de 14 DCI. 

 
 În conformitate cu prevederile HG nr. 720/2008, prescrierea medicamentelor se poate 

face doar în baza protocoalelor terapeutice. În conformitate cu prevederile legale, comisiile de 
specialitate ale Ministerului Sănătății au elaborat protocoalele terapeutice necesar prescrierii 
medicamentelor prevăzute în HG nr 877/2015, protocoale ce au fost analizate critic și avizate 
de către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. 

 
Ca urmare se impune modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi preşedintelui 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 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, precum și denumirile 
comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor 
naționale de sănătate,  aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si 
completarile ulterioare, ce reglementează modalitatea prescrierii medicamentelor în baza 
protocoalelor terapeutice. 

 
Prin prezentul proiect Ordin se aprobă protocoalelor terapeutice pentru următoarele 

DCI: 
- OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM+ RITONAVIRUM+ DASABUVIRUM 

- MACITENTANUM 
- RIOCIGUAT 
- SORAFENIBUM 
- PAZOPANIB 
- CRIZOTINIBUM 
- DABRAFENIBUM 
- ABIRATERONUM. 

 
De asemenea se actualizează protocolul terapeutic corespunzător poziţiei nr. 106 cod 

(L041M): Protocol terapeutic în spondilita anchilozanta privind utilizarea agenţilor biologici. 
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Având în vedere aspectele menționate,vă supunem spre analiză si aprobare proiectul 

de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii 
publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 
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, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare 
medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată 
prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008. 
 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,                                          DIRECTOR GENERAL,                                                            
                                                                                        

 Dr. Amalia ȘERBAN                                        Gheorghe Radu TIBICHI 
 
 

 DATA  SEMNATURA 

Agenția Națională a Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale 
Președinte – Nicolae Fotin 

  

Agentia Nationala de Medicamentului și 
Dispozitivelor- Departamentul de Evaluare a 
Tehnologiilor Medicale 
Vlad Negulescu 

  

STRUCTURI AVIZATOARE   

Directia politica medicamentului și a dispozitivelor 
medicale 
Director Laura Spaiu 

  

Agenția națională pentru programe de sănătate 
Director Mihaela Bardoș 

  

Direcția Generală Resurse Umane, Juridic și 
Contencios 
Director General Sebastian Ionuț IAVOR 
 

  

SECRETAR  DE STAT 
Alin Iulian Țucmeanu 
 

  

SECRETAR  DE STAT 
Francisk Iulian Chiriac 
 

  

SECRETAR  DE STAT 
Dorel Săndesc                
              

  

SUBSECRETAR DE STAT 
Răzvan Teohari Vulcănescu 
 

  

SECRETAR GENERAL   
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Gabriel Florin PUȘCĂU 


