
INFORMARE 

privind aplicarea prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordinul MS/CNAS nr 735/976/2018 cu 
modificarile si completarile ulterioare pentru solicitarile de clarificare aferente DCI 

RUXOLITINIBUM si DCI USTEKINUMABUM 

Avand in vedere: 

- documentul afisat pe site-ul CNAS la data de 30.12.2019  privind “Numarul  de 
pacienti eligibili comunicati de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, pentru 
fiecare terapie in parte aferenta medicamentelor pentru care s-a emis Deciziei de includere 
conditionata in Lista in perioada iunie-octombrie 2019 , pentru care detinatorii de autorizatii 
de punere pe piata prin reprezentantii lor legali, in conformitate cu prevederile Ordinului 
MS/CNAS nr 735/976/2018  au depus la CNAS cererea prin care isi exprima disponibilitatea 
pentru inceperea procesului de negociere a contractelor cost-volum/cost- volum -rezultat - 
situatie actualizata decembrie 2019” 

- documentele afisate pe site-ul CNAS la data de 10.01.2020 cu privire la solicitarile de 
clarificare pentru DCI Ruxolitinibum  si DCI Ustekinumabum 

- adresele  CNAS nr P128/10.01.2020 si nr  P177/10.01.2020 prin care s-a 
solicitat Ministerului Sanatatii formularea unui punct de vedere al Comisiilor de specialitate 
relevante referitor la solicitarile de clarificare pentru DCI Ruxolitinibum  si DCI 
Ustekinumabum  

- faptul ca, pana la data de 10.02.2020, Comisiile de specialitate ale Ministerului 
Sanatatii nu au formulat si transmis CNAS un punct de vedere  la adresa nr P128/10.01.2020  
si  adresa nr. P177/10.01.2020 

- faptul ca, perioada de solicitare a clarificarilor nu poate depasi 30 de zile 
calculate de la data depunerii la sediul CNAS a primei solicitări de clarificare (art 4 alin (7) 
din Ordinul MS/CNAS nr 735/976/2018 cu modificarile si completarile ulterioare) 

ţinând cont de prevederile art 4 alin (8) din Ordinul MS/CNAS nr 735/976/2018 cu 
modificarile si completarile ulterioare potrivit carora “La expirarea termenului prevăzut la 
alin. (7), comisia prevăzută la art. 2 şi persoanele prevăzute la alin. (2) vor avea în vedere 
ultimele informaţii publicate pe pagina web a CNAS.” 

in ceea ce priveste incadrarea in criteriile de prioritizare prevazute la art 12 alin (4) din 
OUG nr 77/2011 cu modificarile si completarile ulterioare  pentru DCI RUXOLITINIBUM 
precum si in ceea ce priveste numarul pacientilor eligibili  pentru  DCI USTEKINUMABUM 
se vor avea in vedere informatiile publicate pe pagina web a CNAS la data de 30.12.2019. 

 

 


