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Ministerul Sănătăţii - MS 

Ordinul nr. 770/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului 
sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la 

medicamentele de uz uman 

 

Ordinul nr. 770/2015 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 
75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz 
uman 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 6.697/2015 al Direcţiei politica medicamentului şi a 
dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

 

Art. I. - 

Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul 
al preţurilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 
din 2 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

1. La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: 

" 

(51) În cazul în care deţinătorul de APP sau reprezentantul nu contestă în termen de 30 de zile 
decizia de respingere a propunerii de preţ, preţul stabilit de minister şi comunicat potrivit alin. (5) se 
consideră acceptat de către acesta." 

2. La articolul 6, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" 

(6) În situaţia neacceptării preţului stabilit de minister, solicitantul poate comercializa medicamentele 
la preţul aprobat anterior, până la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai mult de 6 luni de la data 
deciziei prevăzute la alin. (5). În cazul în care preţul propus de către solicitant, neconform, este mai 
mic decât preţul aprobat anterior acesta va putea comercializa medicamentele la preţul propus până 
la epuizarea stocurilor existente, dar nu mai mult de 6 luni de la data deciziei prevăzute la alin. (5)." 

3. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" 
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(3) Facturarea la preţurile înscrise în Catalogul public se face numai pe baza unei notificări expres 
formulate în acest sens de către cumpărătorul medicamentelor." 

4. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

" 

(4) Comunicarea preţurilor pentru medicamentele cuprinse în Canamed către Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate se face de către Ministerul Sănătăţii trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, 
în vederea actualizării aplicaţiei informatice. Informarea operatorilor economici distribuitori şi 
detailişti se face de către deţinătorul APP sau de reprezentant." 

Art. II. - 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul sănătăţii, 

Gabriel Florin Puşcău,  

secretar general 

 

Bucureşti, 22 iunie 2015. 

Nr. 770. 


