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ORDIN nr. 1.073 din 15 septembrie 2014  
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului s ănăt ăţii nr. 245/2012  
pentru aprobarea pre ţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Cata logul 
naţional al pre ţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de pune re pe pia ţă în 
România 
EMITENT:     MINISTERUL S ĂNĂTĂŢII  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 17 septembrie 2014  
Data intrarii in vigoare : 1 octombrie 2014 

 
 V ăzând Referatul de aprobare nr. N.B./7.045 din 2 sep tembrie 2014, întocmit 

de Direc ţia general ă buget şi contabilitate din cadrul Ministerului S ănăt ăţii, 
    având în vedere prevederile art. 851 din titlul  XVII "Medicamentul" din Legea 
nr. 95/2006  privind reforma în domeniul s ănăt ăţii, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, şi prevederile art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 
571/2003  privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
    ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului s ănăt ăţii nr. 75/2009  pentru 
aprobarea Normelor privind modul de calcul al pre ţurilor la medicamentele de uz 
uman, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hot ărârea Guvernului nr. 144/2010  privind 
organizarea şi func ţionarea Ministerului S ănăt ăţii, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, 
   ministrul s ănăt ăţii emite urm ătorul ordin: 

 ART. I 
    Ordinul ministrului s ănăt ăţii nr. 245/2012  pentru aprobarea pre ţurilor la 
medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul na ţional al pre ţurilor 
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe p ia ţă în România, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 di n 23 martie 2012, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, se modific ă şi se completeaz ă dup ă cum 
urmeaz ă: 

 1. La articolul 1, dup ă alineatul (2^1.8) se introduce un nou alineat, 
alineatul (2^1.9), cu urm ătorul cuprins: 
    "(2^1.9) Se completeaz ă Catalogul na ţional al pre ţurilor medicamentelor de uz 
uman autorizate de punere pe pia ţă în România cu pre ţurile produselor nou-
avizate/reavizate în perioada 12 iunie 2014-12 sept embrie 2014." 

 2. La articolul 1, dup ă alineatul (9) se introduce un nou alineat, 
alineatul (10), cu urm ătorul cuprins: 
    "(10) Pentru pre ţurile medicamentelor ce vor fi avizate în perioada 1 
octombrie 2014-31 decembrie 2014, precum şi pentru efectuarea analizei 
comparative de pre ţ, se vor lua în calcul cursul de schimb valutar fol osit la 
alc ătuirea bugetului pentru anul 2012, precum şi cursurile de schimb medii 
prognozate pentru 2012 comunicate de Comisia Na ţional ă de Prognoz ă şi publicate 
pe site-ul Ministerului S ănăt ăţii." 

 3. Articolul 2 se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    "Art. 2. - Pre ţurile cu ridicata şi am ănuntul maximale aprobate sunt valabile 
până la data de 31 decembrie 2014." 

 ART. II 
    Prevederile prezentului ordin intr ă în vigoare începând cu data de 1 
octombrie 2014. 
    ART. III 
    Prezentul ordin se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                              Ministrul s ănăt ăţii, 
                               Nicolae B ănicioiu 
 
    Bucure şti, 15 septembrie 2014. 
    Nr. 1.073. 
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