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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

În data de 7 octombrie 2009 a fost 
publicată Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2009 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii („OUG 104/2009”). 
 
OUG 104/2009 reglementează 
funcţiile de director coordonator şi 
respectiv de director coordonator 
adjunct pentru conducerea direcţiilor 
de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului  Bucureşti, stabilind 
totodată cazurile de incompatibilitate 
şi situaţiile de conflict de interese în 
legătură cu deţinerea şi exercitarea 
acestor funcţii. 
 
De asemenea, prin OUG 104/2009, 
în scopul finanţării unor cheltuieli de 
sănătate, se instituie în sarcina 
deţinătorilor autorizaţiilor de punere 
pe piaţă a medicamentelor obligaţia 
de a participa la veniturile 
Ministerului Sănătăţii cu o 
contribuţie trimestrială calculată în 
funcţie de valoarea încasărilor 
realizate din comercializarea în 
România a: 
- medicamentelor incluse în 
programele naţionale de sănătate,  
- medicamentelor de care 
beneficiază asiguraţii în tratamentul 
ambulatoriu, cu sau fără contribuţie 
personală, pe bază de prescripţie 
medicală, în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate; şi 
- medicamentelor de care 
beneficiază asiguraţii în tratamentul 
spitalicesc. 
Contribuţia este stabilită în funcţie 
de volumul vânzărilor realizate pe 
baze procentuale în conformitate cu  
grila prevăzuta în Anexa nr. 14 la 
Legea 95/2006. 
 
Pentru cazul în care deţinătorii de 
autorizaţii de punere pe piaţă a 
medicamentelor respective nu 
desfăşoară în România activităţi de 
comercializare a acestora, OUG 
104/2009 instituie obligativitatea 
virării contribuţiei în sarcina  
persoanelor juridice care realizează 
încasări din comercializarea în 
România a medicamentelor, ca 
urmare a obţinerii dreptului de 
comercializare: 

- fie direct de la deţinătorul - 
autorizaţiei de punere pe piaţă 
a medicamentelor;   

- fie de la persoana care a 
primit de la deţinătorul 
autorizaţiei de punere pe 
piaţă, direct sau indirect, 
dreptul de a transmite către 
terţi dreptul de comercializare 
a medicamentelor în 
România. 

 
Contribuţia instituită prin OUG 
104/2009 se virează trimestrial, 
până la data de 25 a lunii 
următoare trimestrului în care a 
avut loc livrarea 
medicamentelor, într-un cont 
special, deschis la Trezoreria 
Statului pe numele Ministerului 
Sănătăţii. 
 
Persoanele juridice menţionate 
în OUG 104/2009 care nu îşi 
îndeplinesc obligaţia de plată a 
contribuţiei pierd dreptul la 
decontarea din Fondul naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate a contravalorii 
medicamentelor comercializate 
în cadrul programelor naţionale 
de sănătate, pentru 
medicamentele de care 
beneficiază asiguraţii în 
tratamentul ambulatoriu, cu sau 
fără contribuţie personală, pe 
bază de prescripţie medicală, în 
sistemul de asigurări sociale de 
sănătate şi pentru 
medicamentele de care 
beneficiază asiguraţii în 
tratamentul spitalicesc. 
 
 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 669 / 
7.10.2009] 
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să-i contactaţi pe 
Sorin David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  


