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Pe scurt
Această Hotărâre abrogă (i) Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor

privind modul de calcul al prețurilor la medicamentele de uz uman, şi (ii) Ordinul ministrului sănătății nr. 

245/2012 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman, cuprinse în Catalogul național al 

prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România („Canamed”).

În detaliu

Principalele modificări 

aduse de noua metodologie

de calcul:

1. Art. 6 alin. (5) introduce o
nouă metodă de calculare a 
preţului pentru 
medicamentele esenţiale 
din lista stabilită de 
Organizaţia Mondială a 
Sanataţii („OMS”), care
sunt compensate 100% în
România.

Potrivit noii metodologii,
preţul propus de deţinătorul de 
autorizaţie de punere pe piaţă 
(„deţinător APP”) trebuie să 
fie cel mai mic preţ dintre 
preţul aprobat în Canamed al 
medicamentului inovativ al
cărui generic este şi media 
celor mai mici trei preţuri ale 
aceluiaşi medicament din lista 
ţărilor de comparaţie. 

2. Art. 6 alin. (9) prevede noul
modul de calcul al
preţurilor medicamentelor 
derivate din sânge
uman/plasmă sau 
imunologice, a căror 
denumire este inclusă în 

lista de medicamente
esenţiale stabilită de OMS, 
pentru situaţiile în care 
medicamentul are preţ 
înregistrat într-un număr 
de minimum două ţări din 
lista ţărilor de comparaţie. 

În astfel de cazuri, dacă 
medicamentul are preţ 
înregistrat doar în două ţări 
din lista ţărilor de comparaţie, 
preţul propus de deţinătorul 
APP trebuie să fie mai mic sau 
cel mult egal cu media
preţurilor înregistrate în ţările 
respective.

În cazul în care medicamentul
are preţ înregistrat doar într-o 
singură ţară din lista de 
comparaţie sau, după caz, doar 
în ţara de origine, preţul 
propus de deţinătorul APP 
trebuie să fie mai mic sau cel 
mult egal cu preţul din ţara 
respectivă.  

Dacă medicamentul nu are 
preţ înregistrat, preţul propus 
de către deţinatorul APP va fi 
cel aprobat de către autoritătile 
române.

3. Art. 9  stabileşte modul de 
calcul al preţului 
medicamentului în situaţia 
în care medicamentul va fi
comercializat într-o altă 
mărime de ambalare.  

Dacă preţul medicamentului 
înregistrat în ţările de 
comparaţie este la o altă 
mărime de ambalare, la 
stabilirea preţului de 
comercializare pe piaţa din 
România se va lua în
comparaţie mărimea de 
ambalare care trebuie sa fie de
cel mult 2,5 ori mai mică sau 
mai mare faţă de mărimea de 
ambalare pentru care se
solicită aprobarea preţului. 

4. Noua Metodologie modifică 
substanţial cotele maxime 
de adaos care se vor aplica
preţului de producător 
maximal. Modul de calcul
al adaosului cuprinde acum
şi o cotă variabilă, alături de 
o cotă fixă, în funcţie de 
preţul maximal de 
producător al 
medicamentului sau de
nivelul valoric al prețului cu 
ridicata în farmacii.
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Metodologia prevede cote
maxime de adaos atât pentru
stabilirea preţului maximal de 
către farmacii, cât şi pentru 
distribuitori.

Cote aplicate distribuitorilor:

Valoare

medicamen

t

Cota

maximă 

variabil

ă 

Cota

fixă 

0-25,00 5,00% 1,00

Ron

25,00-

50.00

4,00% 5,00

Ron

50,00-

100,00

2,50% 9,00

Ron

100,00-

300,00

2,00% 11,0

0

Ron

peste

300,00

30 Ron

Cote aplicabile farmaciilor:

Valoare

medicamen

t

Cota

maximă 

variabil

ă 

Cota

fixă 

0-25,00 14,00% 2,00

Ron

25,00-

50.00

12,00% 4,00

Ron

50,00-

100,00

8,00% 9,00

Ron

100,00-

300,00

6,00% 10,0

0

Ron

Peste

300,00

35 Ron

5. Metodologia prevede
criteriile de realizare a
corecţiilor anuale, atât în 

ceea ce priveşte preţul 
medicamentului inovativ,
cât şi cu privire la 
medicamentele biologice de
referinţă.  

Aceste criterii au fost introduse
pentru prima dată odată cu 
această Metodologie.  

Potrivit acesteia, corecţia 
preţului medicamentului se va 
realiza pe o perioadă de trei ani 
consecutivi, ţinându-se cont de 
preţul de referinţă al 
genericului aferent, respectiv
preţul medicamentului 
biosimilar.

Preţul pentru medicamentul 

inovativ va fi comparat cu

An 1 PG + 38,26% * PG

An 2 PG +23,07% * PG

An 3 PG

*PG=preţ generic 

Preţul pentru medicamentul 
biologic va fi comparat cu

An 1 PBsim+ 38,26% *

PBsim

An 2 PBsim +23,07% *

PBsim

An 3 PBsim
*PBsim=preţ biosimilar 

6. Dosarele privind noile
preţuri se vor depune la 
autoritatea competentă în 
decurs de 30 de zile de la
adoptarea acestei
Metodologii.

Procesul de corecţie a 
preţurilor se va finaliza la 1 
martie 2017, urmând ca noile
preţuri ale medicamentelor să 

intre în vigoare la data de 1
aprilie 2017.

De reţinut 

Noua metodologie privind
modul de calcul şi procedura 
de avizare şi aprobare a 
preţurilor maximale ale 
medicamentelor de uz uman cu
autorizaţie de punere pe piaţă 
în România modifică modul de 
calcul a preţurilor 
medicamentlor atât pentru
producător/distribuitori cât şi 
pentru farmacii.

Pentru prima data, prin acesta
metodologie a fost introdusă 
cota de adaos fixă, în varianta 
anterioara a fiind utilizata doar
cota maximă de adaos 
variabilă. 

În termen de 30 de zile de la
publicarea în Monitorul Oficial
al României a acestei
metodologii, toţi deţinătorii 
autorizaţiilor de punere pe 
piaţă a medicamentelor cu preţ 
aprobat în Canamed trebuie să 
depună la autoritatea 
competentă, Ministerul 
Sănătăţii, documentaţia 
necesară în vederea realizarii 
procedurii de corecţie anuale a 
preţurilor.  

[Sursa: Hotărârea de Guvern nr. 
800 din data de 26 octombrie
2016 pentru aprobarea
Metodologiei privind modul de
calcul şi procedura de avizare şi 
aprobare a preţurilor maximale 
ale medicamentelor de uz uman
cu autorizaţie de punere pe piaţă 
în România, publicată în 
Monitorul Oficial nr 869 din data
de 31 octombrie 2016]
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Să discutăm 
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