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Nr. 563/14.10.2016 

 

Stimați colegi, 

După amânări repetate ale termenelor propuse, Ministerul Sănătății a lansat proiectul 

de Hotărâre de Guvern privind aprobarea noii Metodologii privind modul de calcul și 

procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor (documentul 

poate fi consultat pe www.ms.ro/legislatie la rubrica transparență decizională). 

Găsiți atașat proiectul propus și nota de fundamentare aferentă. Avem rugămintea de a 

parcurge textul și de a ne transmite eventualele dumneavoastră propuneri concrete și 

fundamentate, astfel încât până miercuri 19.10. să transmitem punctul de vedere oficial al 

CFR, însoțit de propuneri concrete de modificare a formei propuse de minister (având în 

vedere că deja MS a stabilit dezbaterea publică pe acest subiect pentru ziua de miercuri). 

Totodată vă rugăm să transmiteți propunerile dvs argumentate și pe adresa propuneri@ms.ro .  

În ultima lună și jumătate subiectul unei noi metodologii de stabilire a prețurilor 

medicamentelor, legat fiind de deficitul în aprovizionare și disponibilitatea tratamentelor 

pentru pacienți, a fost primul pe agenda de lucru a reprezentanților CFR. În acest context au 

avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanții autorităților, cât și cu reprezentanți ai tuturor 

celorlalte asociații implicate. Cu fiecare ocazie, am încercat să aducem un echilibru între 

diferitele opinii exprimate de părți, justificate de interesele financiare proprii fiecăruia. Am 

susținut de fiecare dată găsirea unei soluții de act normativ care să rezolve problema 

disponibilității pe piața românească a medicamentelor, dar care să aibă în vedere asigurarea 

sustenabilității financiare a muncii farmacistului, astfel încât farmacistul să poată fi preocupat 

de creșterea calității propriului serviciu, în loc de a-i fi blocată activitatea prin lipsa 

posibilității de a se aproviziona și având continuu grijă de a-și putea plăti facturile dintr-un 

beneficiu tinzând la zero. 

Nu vă ascundem că în forma actuală a propunerii publicate de minister nu regăsim 

premisele ca aceste obiective ale noastre să fie realizabile. Mai mult, actuala formă nu credem 

că satisface nevoile niciuneia dintre părțile implicate, fie producători, distribuitori, farmacii, 

pacienți. 
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În zilele care urmează vor avea loc întâlniri cu partenerii din Grupul de Dialog Pharma 

pentru a susține unitar amendamente la propunerea ministerului. 

Vă vom ține la curent cu fiecare acțiune a noastră. 

În altă ordine de idei, a fost publicată o propunere de modificare a Contractului Cadru 

cu CNAS, în sensul în care să fie reglementată eliberarea de medicamente off-line în 

condițiile nefuncționării PIAS, asumată și anunțată de CNAS. Găsiți atașată propunerea 

publicată spre dezbatere. 

Cu deosebită considerație, 

Biroul Executiv. 


