
HOTĂRÂRE   Nr. 389 din 13 mai 2014 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 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 

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 360 din 15 mai 2014 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

    ARTICOL UNIC 

    Hotărârea Guvernului 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, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iulie 2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    "HOTĂRÂRE 

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" 

    2. În anexă, sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%" se completează cu 

următoarele denumiri comune internaţionale ale medicamentelor orfane, astfel: 

    a) La secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de 

compensare 100% din preţul de referinţă", după poziţia 11 a punctului G11 

"Epilepsie" se introduce o nouă poziţie, poziţia 12, cu următorul cuprins: 
 ________________________________________________________________ 

| "12.| Stiripentol **                                 | N03AX17"| 

|_____|________________________________________________|_________| 
 

    b) La secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor grupe de boli în regim de 

compensare 100% din preţul de referinţă", după poziţia 12 a punctului G22 "Boli 

endocrine (guşă endemică, insuficienţă suprarenală cronică, diabetul insipid, 



mixedemul adultului, tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori 

neuroendocrine)" se introduce o nouă poziţie, poziţia 13, cu următorul cuprins: 
 ________________________________________________________________ 

| "13.| Pasireotidum **                                | H01CB05"| 

|_____|________________________________________________|_________| 
 

    c) La secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în 

tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc", la punctul P3 "Programul naţional de 

oncologie", după poziţia 79 se introduc opt noi poziţii, poziţiile 80 - 87, cu 

următorul cuprins: 
 ______________________________________________________________ 

|"80| Clofarabinum ****                              | L01BB06 | 

|___|________________________________________________|_________| 

| 81| Nelarabinum ****                               | L01BB07 | 

|___|________________________________________________|_________| 

| 82| Decitabinum ****                               | L01BC08 | 

|___|________________________________________________|_________| 

| 83| Trabectedinum ****                             | L01CX01 | 

|___|________________________________________________|_________| 

| 84| Ofatumumab ****                                | L01XC10 | 

|___|________________________________________________|_________| 

| 85| Dasatinibum ****                               | L01XE06 | 

|___|________________________________________________|_________| 

| 86| Nilotinibum ****                               | L01XE08 | 

|___|________________________________________________|_________| 

| 87| Ruxolitinibum ****                             | L01XE18"| 

|___|________________________________________________|_________| 
 

    d) La secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în 

tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc", la punctul P6 "Programul naţional de 

diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", la subpunctul P6.3 

"Hipertensiunea pulmonară", după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3, 

cu următorul cuprins: 
 ______________________________________________________________ 

| "3| Ambrisentanum **                               | C02KX02"| 

|___|________________________________________________|_________| 
 

    e) La secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în 

tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc", la punctul P6 "Programul naţional de 

diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", după subpunctul P6.5.2 

"Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice degenerative - 

scleroză laterală amiotrofică" se introduce un nou subpunct, subpunctul P6.5.3, cu 

următorul cuprins: 
 ______________________________________________________________ 



|     "P.6.5.3 - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu     | 

|     polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină       | 

|______________________________________________________________| 

|  1| Tafamidis **                                   | N07XX08"| 

|___|________________________________________________|_________| 
 

    f) La secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 

asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în tratamentul 

ambulatoriu şi spitalicesc", la punctul P6 "Programul naţional de diagnostic şi 

tratament pentru boli rare şi sepsis sever", după subpunctul P6.15 "Sindrom de 

imunodeficienţă primară" se introduc patru noi subpuncte, subpunctele P6.16 - 

P6.19, cu următorul cuprins: 
 ______________________________________________________________ 

|     "P6.16: Scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive  | 

|______________________________________________________________| 

|  1| Bosentanum **                                  | C02KX01 | 

|___|________________________________________________|_________| 

|     P6.17: Purpura trombocitopenică*) imună cronică la       | 

|     adulţii splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi             | 

|______________________________________________________________| 

|  1| Romiplostimum ****                             | B02BX04 | 

|___|________________________________________________|_________| 

|     P6.18: Pacienţi adulţi şi copii cu hiperfenilalaninemie  | 

|     diagnosticaţi cu fenilcetonurie sau deficit de           | 

|     tetrahidrobiopterină (BH4)                               | 

|______________________________________________________________| 

|  1| Sapropterinum ****                             | A16AX07 | 

|___|________________________________________________|_________| 

|     P6.19: Scleroză tuberoasă                                | 

|______________________________________________________________| 

|  1| Everolimus ****                                | L01XE10"| 

|___|________________________________________________|_________| 
 

------------ 

    *) În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 15 mai 2014, acest 

termen era indicat, în mod eronat, ca fiind "tromocitopenică". 

 

    g) La secţiunea C2 "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii incluşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ în 

tratamentul ambulatoriu şi spitalicesc", la punctul P9 "Programul naţional de 

transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", la subpunctul P9.1 

"Transplant medular", după poziţia 48 se introduce o nouă poziţie, poziţia 49, cu 

următorul cuprins: 
 ______________________________________________________________ 

|"  |                                                |         | 

|49.| Plerixafor **                                  | L03AX16"| 

|___|________________________________________________|_________| 
 



    3. În anexă, la sublista C "DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii în regim de compensare 100%", la punctul G25 "Boală 

cronică de rinichi - faza predializă" din secţiunea C1 "DCI-uri corespunzătoare 

medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu al unor 

grupe de boli în regim de compensare 100% din preţul de referinţă", teza a doua a 

menţiunii prevăzute în subsolul tabelului se elimină. 
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