
 
 

București, 9 mai 2017 
 
 

 

Către: Ministerul Sănătății   

În atenția: Domnului Ministru Florian-Dorel Bodog  

 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

 Coaliția pentru Dezvoltarea României reunește cele mai reprezentative organizații de afaceri din România 

pentru a dezbate, într-o manieră constructivă și transparentă, cu reprezentanții Guvernului României și alte instituții 

publice subiecte care au impact sau afectează climatul mediului de afaceri din România. 

 Prin prezenta adresă vă supunem atenției o situație excepțională care poate avea consecințe directe asupra 

pacienților români, bugetului de stat și mediului de afaceri. Ne referim la aplicarea noii metodologii de calcul şi la 

procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu autorizaţie de 

punere pe piaţă în România, așa cum este prezentată în proiectul de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul 

Ministerului Sănătății, la secțiunea Transparență. 

Începând cu anul 2009, prețul medicamentelor este sub nivelul minim european  și este afectat suplimentar 

de cursurile de schimb valutar neconforme cu realitățile economice. Această situație generează, de mai mulți ani, 

probleme cu disponibilitatea unor medicamente. Conform prevederilor art. 17, alin. 2 ale proiectului de Hotărâre de 

Guvern la care ne referim mai sus, prețul de listă al medicamentelor inovative este aliniat la prețul medicamentelor 

generice/biosimilare. Efectul constă în reducerea prețurilor actuale la medicamentele inovative cu 35% (în cazul 

existenței medicamentelor generice) și cu 20% (în cazul existenței medicamentelor biosimilare). Astfel, România va 

genera un nou preț minim în Europa pentru medicamente, iar pacienții români riscă să nu beneficieze de terapiile 

care le sunt necesare. Imediat după implementarea art. 17, alin. 2, vor fi afectate aproximativ 123 de medicamente 

inovative, limitând dramatic alternativele terapeutice pentru pacienți.  

Înțelegem angajamentul Guvernului să implementeze această măsură în cel mai scurt timp, dar este 

important ca riscurile asociate să fie înțelese pe deplin, astfel încât să poată fi gestionate spre beneficiul pacienților 

români și ai bugetului de stat.   

În acest sens, considerăm că implementarea art. 17, alin. 2 creează toate premizele ca veniturile colectate 

din impozitul pe profit, TVA și contribuții sociale să scadă, iar producători, distribuitori și farmacii să intre în prag de 

faliment. Aproximativ 50% din numărul total de societăți ce dețin farmacii vor fi afectate. Astfel, 1351 de societăți vor 



 
 

deveni neprofitabile sau își vor accentua pierderile, 961 de societăți riscă să intre în incapacitate de plată, iar 649 de 

societăți se vor afla în ambele cazuri. Cele 1,663 de societaăți afectate totalizează 2.700 de farmacii la nivel național 

si o treime din cifra de afaceri realizată de toate farmaciile din România. Cifra de afaceri se va reduce semnificativ 

pentru toți actorii de pe lanțul de valoare prin efectul combinat al întreruperii punerii pe piață a multor medicamente și 

scăderii masive de preț pentru o parte din cele rămase. Lichiditățile pierdute la nivelul industriei reprezintă 40% din 

valoarea coplății lunare generate anterior reducerii de preț de către toate medicamentele inovative pentru care există 

generic și aproape 20% din valoarea totală a coplății lunare generate de medicamentele eliberate pe bază de 

prescripție medicală și decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 

Suntem convinși că accesul pacienților la tratamente și asigurarea unui mediu economic stabil pentru 

mediul de afaceri ce activează în sectorul sănătății sunt printre prioritățile dumneavoastră și vă invităm să considerați 

următoarele propuneri: 

-  Reconsiderarea măsurii de reducere a prețurilor, având în vedere impactul economic dezastruos și 

efectele negative pentru bugetul de stat. În prezent, pacienții cu mijloace financiare mai reduse pot 

achiziționa oricum medicamente generice mai ieftine.  

- Îmbunătățirea metodologiei propuse, astfel încât Catalogul Public de Prețuri să fie singura bază legală 

utilizată pentru mecanismul internațional de referențiere a prețurilor. Măsura va limita posibilele 

retrageri de medicamente din România, cauzate de impactul asupra celor 9 țări care au România drept 

referință directă și va stopa efectul de domino la nivelul întregului bloc comunitar. 

 

 

Cu încredere că veți da curs propunerilor noastre, vă asigur, domnule ministru Florian-Dorel Bodog, de 

întreaga noastră considerație. 

 

Cu ales respect, 

 

Anda Todor 

Lider al Grupului de Lucru pentru Sănătate 

Coaliția pentru Dezvoltarea României 

 


