
Ministerul Sănătăţii 
ORDIN Nr. 937 

din 17 iunie 2021 
 
 

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.582/2020 privind aprobarea 
preţurilor cu ridicata şi cu amănuntul pentru medicamente ce pot fi comercializate în baza 

autorizaţiei de import paralel sau în baza autorizaţiei de distribuţie paralelă 
 
 
Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 609 din 18 iunie 2021 

 
 

    Văzând Referatul de aprobare nr. IM 3.810/2021 al Direcţiei politica medicamentului, a 

dispozitivelor şi tehnologiilor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

    având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

    ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea 

Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale 

medicamentelor 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 - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.582/2020 privind aprobarea preţurilor cu 

ridicata şi cu amănuntul pentru medicamente ce pot fi comercializate în baza autorizaţiei de 

import paralel sau în baza autorizaţiei de distribuţie paralelă, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020, cu completările ulterioare, se completează 

conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. 

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

 
 

Ministrul sănătăţii, 

Ioana Mihăilă 

 
 

    Anexă 

 
 

COMPLETĂRI 

ale anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.582/2020 privind aprobarea preţurilor cu 

ridicata şi cu amănuntul pentru medicamente ce pot fi comercializate în baza autorizaţiei 

de import paralel sau în baza autorizaţiei de distribuţie paralelă 
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    - După numărul curent 7 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 8 - 10, 

cu următorul cuprins: 

 
 

Nr. 

crt. 
Cod CIM Denumire produs Forma Concentraţie Deţinător 

autorizaţie 
DCI Ambalaj Cod_ATC Stat_ 

frm 
Stat_anm Preţ 

ridicata 

maximal 

fără TVA 

(lei) 

Preţ 

amănuntul 

maximal 

cu TVA 

lei) 

Observaţii Valabilitate 

preţ 

"8 A00013001 EUTHYROX 100 

μg 
COMPR. 100 μg PI PHARMA 

M&D - S.R.L. 
LEVOTHYROXINUM Cutie cu 2 blist. 

PVC/Al x 25 

compr. 

H03AA01 MI inovativ 4,94 6,68 AIP nr. 

679IP/2021/01/ 

29.03.2021 

28.05.2022 

9 A00011001 EUTHYROX 25 μg COMPR. 25 μg PI PHARMA 

M&D - S.R.L. 
LEVOTHYROXINUM Cutie cu 2 blist. 

PVC/Al x 25 

compr. 

H03AA01 MI inovativ 3,40 4,60 AIP nr. 

677IP/2021/01/ 

29.03.2021 

28.05.2022 

10 A00012001 EUTHYROX 50 μg COMPR. 50 μg PI PHARMA 

M&D - S.R.L. 
LEVOTHYROXINUM Cutie cu 2 blist. 

PVC/Al x 25 

compr. 

H03AA01 MI inovativ 3,51 4,75 AIP nr. 

678IP/2021/01/ 

29.03.2021 

28.05.2022" 

_____________ 

 
 

 
 

 
 

 


