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Ministerul Sănătăţii - MS 

Ordinul nr. 133/2016 privind completarea anexei nr.  1 la Ordinul ministrului s ănătăţii nr. 
810/2015 pentru aprobarea pre ţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comerc ializate 

de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente  aflaţi în rela ţie contractual ă cu 
Ministerul S ănătăţii, casele de asigur ări de s ănătate şi/sau direc ţiile de s ănătate public ă 

jude ţene şi a municipiului Bucure şti, cuprinse în Catalogul na ţional al pre ţurilor 
medicamentelor autorizate de punere pe pia ţă în România şi a pre ţurilor de referin ţă 

generice ale acestora 

În vigoare de la 08.02.2016 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. 999/2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a 
dispozitivelor medicale, 

 

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările ulterioare, 

 

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor 
privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, 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. 

În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale 
medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente 
aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile 
de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor 
medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale 
acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 5.545 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 
5.546, cu următorul cuprins: 

 

Nr. crt. Cod CNPM Cod_cim Observaţii Denumire produs Formă Concentraţie
 Firma/ţara DCI Ambalaj Grupa ATC Statut_ frm Statut_ anm Stare
 Preţ producător (lei) Preţ ridicata maximal fără TVA (lei) Preţ amănuntul maximal cu TVA 
(lei) Observaţii 
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"5546  62381001  ATGAM 50 mg/ml CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg/ ml
 PFIZER ROMANIA - S.R.L. IMUNOGLU- LINA ANTI- LIMFOCITE (de cal) Cutie x 5 
fiole x 5 ml concen- trat pentru soluţie perfu- zabilă L04AA03 MI  N 9945,00
 9974,99 10910,90 6 cutii" 

Art. II. 

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

 

p. Ministrul sănătăţii, 

Victor Dan Eugen Strâmbu,  

secretar de stat 

Bucureşti, 4 februarie 2016. 

 

Nr. 133. 

 


