
Nr. Crt. Solicitant DCI Indicatie Rezolutie evaluare Nr decizie Data

1
Pfizer Europe MA EEIG 
reprezentat prin Pfizer 

Romania S.R.L.
Sunitinibum

indicat pentru tratamentul tumorilor neuroendocrine 
pancreatice (pNET) bine diferenţiate, nerezecabile 

sau metastatice, la adulţi care au prezentat progresia 
bolii.   

Neconditionat 834 06.08.2020

2
AstraZeneca AB, 

Suedia
Olaparibum

indicat în monoterapie ca tratament tratament de 
întreținere la paciente adulte cu carcinom ovarian 
epitelial de grad înalt, neoplazie de trompă uterină 
sau neoplazie peritoneală primară în stadiu avansat 

(stadiile FIGO III și IV) cu mutație BRCA1/2 (germinală 
și/sau somatică), care prezintă răspuns (complet sau 
parțial) după finalizarea chimioterapiei pe bază de 

platină în prima linie.

actualizare protocol terapeutic 865 18.08.2020

3

AbbVie Deutschland 
GmbH & Co. KG 

–Germania, 
reprezentat prin 

Abbvie SRL

 Risankizumabum
Tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la 
sever la adulți care sunt candidați pentru terapie 

sistemică.
Neconditionat 864 18.08.2020

4
Novo Nordisk Farma 

SRL
Liraglutidum

este indicat pentru tratamentul adulţilor cu diabet 
zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament 

adjuvant la dietă şi exerciţii fizice în asociere cu alte 
medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului.   

Neconditionat/Neincludere 863 18.08.2020

5
Roche Registration 

GMBH reprezentat prin 
Roche Romania SRL

Tocilizumabum

administrat în asociere cu metotrexat (MTX) este
indicat pentru tratamentul pacienţilor cu vârsta de 2
ani şi peste, cu artrită idiopatică juvenilă
poliarticulară (AIJp; cu factor reumatoid pozitiv sau
negativ şi oligoartriculară extinsă), care au avut un
răspuns inadecvat la tratamentul anterior cu MTX.
RoActemra poate fi administrat ca monoterapie în
cazul intoleranţei la MTX sau unde continuarea
tratamentului cu MTX este inadecvată.

actualizare protocol terapeutic 856 18.08.2020



6
Takeda Pharma A/S 

Danemarca
Brigatinibum

indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților 
adulți cu CPNMC avansat, pozitiv pentru ALK, tratați 

anterior cu crizotinib.
Neincludere 862 18.08.2020

7
Eli Lilly B.V. Olanda 
reprezentat prin Eli 
Lilly Romania SRL

Baricitinibum

indicat în tratamentul poliartritei reumatoide active 
moderată până la severă la pacienți adulți care nu au 
răspuns adecvat sau care au intoleranță la unul sau 

mai multe medicamente antireumatice modificatoare 
de boală. Olumiant poate fi administrat ca 
monoterapie sau în asociere cu metotrexat

actualizare protocol terapeutic 835 06.08.2020

8
Pfizer Europe MA EEIG 
reprezentat prin Pfizer 

Romania S.R.L.
Tofacitinib

în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei 
psoriazice (APs) active la pacienții adulți care au avut 

un răspuns inadecvat, sau care nu au tolerat un 
tratament anterior cu un medicament antireumatic 

modificator al bolii (DMARD) 

Conditionat 861 18.08.2020

9
Pfizer Europe MA EEIG 
reprezentat prin Pfizer 

Romania S.R.L.
Tofacitinib

indicat în tratamentul pacienților adulți cu colită
ulcerativă (CU) activă, moderată până la severă, care
au avut un răspuns inadecvat, au pierdut răspunsul
terapeutic sau nu au tolerat fie tratamentul
convențional, fie un agent biologic

Conditionat 860 18.08.2020

10
Janssen-Cilag 

International NV, 
Belgia

Daratumumab

indicat în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă 
pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu mielom 
multiplu nou diagnosticat şi care nu sunt eligibili 

pentru transplant autolog de celule stem.

actualizare protocol terapeutic 898 20.08.2020



11
Janssen-Cilag 

International NV, 
Belgia

Ibrutinibum

este indicat în asociere cu obinutuzumab în 
tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară 

cronică (LLC) netratați anterior, în asociere cu 
rituximab este indicat în tratamentul pacienților 

adulți cu MW.

actualizare protocol terapeutic 858 18.08.2020

12
Janssen-Cilag 

International NV, 
Belgia

Ibrutinibum Includerea unei noi concentraţii actualizare protocol terapeutic 859 18.08.2020

13
AstraZeneca AB, 

Suedia
Gefitinib

indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu 
neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule 

mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-
regional sau metastatic, ale căror tumori exprimă 

mutaţii ale tirozinkinazei receptorului factorului de 
creştere epidermal uman EGFR_TK

Neconditionat 920 28.08.2020

14
AstraZeneca AB, 

Suedia
Ticagrelorum

administrat în asociere cu acid acetilsalicilic (AAS), 
este indicat pentru prevenţia evenimentelor 

aterotrombotice la pacienţii adulţi cu sindrom 
coronarian acut (angină instabilă, infarct miocardic 
fără supradenivelare de segment ST [NSTEMI] sau 

infarct miocardic cu supradenivelare de ST [STEMI]); 
in asociere cu acid acetil salicilic (AAS), pacienti tratati 
prin proceduri interventionale percutane (PCI) numai 
dupa implantarea unei proteze endovasculare (stent).

actualizare protocol terapeutic 917 27.08.2020


