
   ORDIN  Nr. 1190/2020 din 30 iunie 2020
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru 
aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a 
preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman
EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 571 din 30 iunie 2020

    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului, a 
dispozitivelor şi tehnologiilor medicale nr. NT 4.959 din 30.06.2020,
    în baza prevederilor art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, 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
    Articolul 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea
Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor 
maximale ale medicamentelor de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 215 din 29 martie 2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Preţurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piaţă 
aprobate în Canamed şi Catalogul public şi preţurile de referinţă 
generice/biosimilare/inovative rămân valabile până la intrarea în vigoare a 
ordinului de aprobare a preţurilor calculate în urma corecţiei anuale, dar nu 
mai mult de 1 iulie 2020.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), valabilitatea preţurilor 
medicamentelor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost-
volum rezultat, a celor ce au fost aprobate în baza unei autorizaţii pentru 
nevoi speciale, a celor pentru care a fost emisă o decizie de respingere, 
precum şi preţurile medicamentelor pentru care a fost emisă decizie de 
încetare a autorizaţiei de punere pe piaţă expiră la datele menţionate în 
Canamed şi Catalogul public.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţurile maximale ale 
medicamentelor autorizate de punere pe piaţă aprobate în Catalogul public 
rămân valabile, dar nu mai mult de 1 septembrie 2020."
    ART. II



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

                              p. Ministrul sănătăţii,
                              Romică-Andrei Baciu,
                              secretar de stat

    Bucureşti, 30 iunie 2020.
    Nr. 1.190.


