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prețului la medicamente
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Pe scurt
Legea cu privire la activitatea farmaceutică a fost modificată prin introducerea de reguli noi cu privire
la formarea prețului la medicamente.

În detaliu
Potrivit modificărilor, de la 1
octombrie 2015 se elimină
normativul de rentabilitate de
15% din prețul de livrare a
medicamentelor de la
producătorii autohtoni.
Au fost stabilite reguli noi cu
privire la aplicarea adaosului
comercial la vânzarea
medicamentelor, acesta variind
în funcție de prețul înregistrat
în Catalogul național de prețuri
de producător la medicamente.
În acest scop, medicamentele
și alte produse farmaceutice au
fost clasificate în cinci
categorii, în funcție de prețul
acestora, iar pragurile
corespunzătoare ale adaosului
comercial sunt următoarele:
 până la 40% pentru
medicamentele al căror preț
este de până la 30 de lei
(din care 15% pentru agenții
economici importatori /
distribuitori de
medicamente, și 25%
pentru farmacii);
 până la 32% pentru
medicamentele al căror preț
este cuprins între 30,01 şi

60 de lei (din care 12%
pentru agenții economici, și
20% pentru farmacii);
 până la 26% pentru
medicamentele al căror preț
este cuprins între 60,01 şi
120 de lei (din care 10%
pentru agenții economici, și
16% pentru farmacii);
 până la 21% pentru
medicamentele al căror preț
este cuprins între 120,01 şi
240 de lei (din care 8%
pentru agenții economici, și
13% pentru farmacii);
 până la 16% pentru
medicamentele al căror preț
este de peste 240 de lei (din
care 5% pentru agenții
economici, și 11% pentru
farmacii).
Prevederile privind pragurile
menționate intră în vigoare la 1
aprilie 2016.
Totodată, Legea urmează să fie
pusă în aplicare gradual, după
cum urmează:
 De la 1 octombrie 2015,
agenții economici
importatori / distribuitori
de medicamente vor
modifica adaosul comercial

la acestea în conformitate
cu prevederile legii.
 Farmaciile vor continua să
aplice un adaos comercial
de 25% până la 1 aprilie
2016. Începând cu această
dată, adaosul comercial
diferențiat va fi aplicat și de
farmacii.
[Sursa: Legea nr. 150 din 30
iulie 2015 pentru modificarea
și completarea Legii nr. 1456XII din 25 mai 1993 cu privire
la activitatea farmaceutică,
Monitorul Oficial Nr. 241-246
din 28 august 2015]

De reținut
A fost eliminat normativul de
rentabilitate pentru
producătorii autohtoni de
medicamente.
A fost stabilit un mecanism
diferențiat de aplicare a
adaosului comercial la
vânzarea medicamentelor, în
funcție de prețul acestora.
Legea va fi pusă în aplicare în
două etape, de la 1 octombrie
2015 şi respectiv 1 aprilie 2016.
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