
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII              CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI  
                           DE SĂNĂTATE 
  Nr.                /          Nr.    / 
 
          Se Aprobă,         Se Aprobă, 

           MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                      P. PREŞEDINTE  

        FLORIAN-DOREL BODOG                                  RĂZVAN TEOHARI VULCĂNESCU 
 
                                                                                                          
                                    

REFERAT DE APROBARE  
 

Având în vedere prevederile din HG nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând 

denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 

asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, potrivit 

cărora în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea şi 

decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale 

prevăzute în sublistele A, B, C - secţiunile C1, C2, C3 şi sublista D, notate cu (**) se 

realizează şi în baza protocoalelor terapeutice aprobate prin ordin comun al 

Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Sănătate,   dar și cele conform cărora 

tratamentul cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se 

efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate 

ale Ministerului Sănătăţii,  

Modificarea HG nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile 

comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu 

sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate s-a făcut prin 

HG nr. 703/2017, astfel eliminându-se prevederile privind aprobarea medicamentelor de 

către comisiile de experţi de la nivelul CNAS şi întroducându-se noi medicamente în listă. 

Dispozițiile art. 4 alin. (31) lit.(m) din Hotărârea nr. 734/2010 privind organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, 

conform cărora ANMDM analizează critic şi avizează protocoalele terapeutice 

elaborate şi/sau modificate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii,  

Se impune modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor 
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terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale 

prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază 

de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile 

comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul 

programelor naționale de sănătate,  aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu 

modificarile si completarile ulterioare, în sensul modificării și completării protocoalelor 

terapeutice aferente medicamentelor din cadrul  HG nr. 720/2008. 

 

Având în vedere aspectele menționate, vă supunem spre analiză si aprobare 

proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind 

prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în 

Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor 

de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de 

prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și 

denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în 

cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

720/2008. 

 

         DIRECTOR GENERAL ADJ. ,                                  DIRECTOR GENERAL,                                                            
                                                                                        

      Dr. Costin ILIUȚĂ                                               Liliana Maria MIHAI 
            
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


