
GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE nr.436/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative referitoare 

la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru 

pensionari 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. I. — După alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind 

aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu 

modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins: 

„(3) Începând cu luna iulie 2017, beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii 

cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, 

indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a 

preţului de referinţă al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale 

prevăzute în sublista B la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(4) Prin sintagma «pensionarii cu venituri realizate numai din pensii» prevăzută la alin. (2) se 

înţelege «pensionarii cu venituri realizate din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari».” 

Art. II. — Începând cu luna iulie 2017, în cuprinsul Contractului-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 161/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 23 

martie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, 

cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „pensionarii cu venituri realizate numai din 

pensii de până la 700 lei/lună” se înlocuieşte cu sintagma „pensionarii cu venituri din pensii şi 

indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă 

realizează sau nu alte venituri”. 
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