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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 4 ianuarie 2010 a fost 
publicat Ordinul nr. 1637/2009 al 
Ministrului Sănătăţii interimar 
(„Ordinul 1637/2009”) pentru 
modificarea şi completarea 
Normelor privind modul de calcul al 
preţurilor la medicamentele de uz 
uman („Normele”), aprobate prin 
Ordinul nr. 75/2009 al Ministrului 
Sănătăţii. 
 
Principalele modificări ale Normelor, 
stabilite prin Ordinul 1637/2009, 
sunt următoarele: 
 
 definiţia „medicamentului 

princeps” şi cea a „primului 
medicament generic” se abrogă; 

 
 definiţia „preţului de referinţă 

generic” se modifică în sensul 
că preţul de referinţă generic 
reprezintă preţul echivalent cu 
maximum 70% din preţul 
medicamentului inovativ al cărui 
generic este; 

 
 determinarea preţului de 

producător (preţul CIP) trebuie 
realizată astfel încât acesta să 
fie mai mic sau cel mult egal cu 
media celor mai mici trei preţuri 
ale aceluiaşi medicament 
aprobate în ţările de comparaţie; 

 
 preţul de referinţă generic se 

propune de către deţinătorul 
APP sau de către 
reprezentantul medicamentului 
generic, prin comparaţie cu 
preţurile acestor medicamente 
în ţările de comparaţie, fără a 
putea depăşi 70% din preţul 
medicamentului inovativ al cărui 
generic este; 

 
 în urma diminuării preţului unui 

medicament inovativ, deţinătorul 
APP sau reprezentantul este 
obligat să diminueze preţul 
medicamentului generic la un 
nivel mai mic sau cel mult egal 
cu maximum 70% din preţul 
medicamentului inovativ al cărui 
generic este, în termen de 30 de 
zile de la apariţia preţului 

medicamentului inovativ în 
Catalogul naţional; 

 
 s-a introdus o nouă formulă 

de calcul în vederea 
actualizării preţurilor de 
producător în lei pentru 
toate medicamentele 
existente în Catalogul 
naţional; 

 
 actualizarea preţurilor de 

producător în lei pentru 
toate medicamentele 
existente în Catalogul 
naţional se va face anual, în 
luna aprilie, în funcţie de 
cursul valutar utilizat în 
alcătuirea bugetului pentru 
anul în curs; 

 
 deţinătorii APP sau 

reprezentanţii pentru 
medicamentele pentru care 
preţurile au fost deja avizate 
sunt obligaţi să depună la 
Ministerul Sănătăţii, până la 
data de 1 februarie 2010, 
documentaţia de preţ în 
vederea reavizării preţurilor 
în conformitate cu 
prevederile Ordinului 
1637/2009. 

 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 2 / 
4.01.2010] 
 
Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să-i contactaţi pe: 
Sorin David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  
 


