
ANUNT 
Privind reluarea procesului de negociere pe indicatia/aria terapeutica aferenta 

medicamentului pentru care a fost incheiat contract cost volum - aria 
terapeutica CARDIOVASCULAR 

OCTOMBRIE 2018 
 
 
I.Avand in vedere: 
- prevederile art 5 din Ordinul MS/CNAS nr 735/976/2018 privind modelul de 
contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de 
implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat,  
- prevederile art 9 alin (3) din Legea nr. 2/2018 -Legea bugetului de stat pe anul 2018 
- adresa Ministerului Sanatatii nr nr 49324-49325/01.10.2018 prin care se comunica 
faptul ca, „prin posta electronica, Comisa de cardiologie a Ministerului Sanatatii 
precizeaza faptul ca medicamentul mai sus mentionat este un medicament cu 
administrare timp de 12 luni, motiv pentru care numarul de pacienti ramane acelasi ca 
anul trecut.” 
- adresele Ministerului Sanatatii nr VVV 1706/2016 si VVV 3501/2016 prin care a 
fost comunicat numarul pacientilor eligibili aferent medicamentului cu decizie de 
includere conditionata in Lista pe aria terapeutica cardiovascular 
 
  CNAS anunta reluarea procesului de negociere pe indicatia ariei terapeutice 
cardiovascular aferenta medicamentului pentru care a fost incheiat contract cost 
volum in anul  2017 si a carui valabilitate inceteaza la data  de 31.10.2018 dupa cum 
urmeaza: 

1. Indicatie: prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacientii adulti cu 
sindrom coronarian acut (angina instabila, infarct miocardic fara supradenivelare 
de segment ST (NSTEMI) sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST (STEMI), 
in asociere cu acid acetilsalicilic (AAS), pacienti tratati prin proceduri 
interventionale percutane, numai dupa implantarea unei proteze endovasculare 
(stent)” 

Medicament cu decizie de includere conditionata emisa de ANMDM pe 
aceasta indicatie pentru care se reia procesul de negociere: TICAGRELORUM, 
concentratia 90 mg 

Numar de pacienti eligibili: 70.000 
 
II. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă/reprezentantul legal al acestuia 

pentru medicamentul cu decizie de includere condiţionată în Listă  emisa de Agenţia 
Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pe indicaţia/aria terapeutică 
pentru care se reia procesul de negociere poate depune la sediul CNAS, in atentia 
comisiei de negociere, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data publicarii 
Anuntului de reluare a procesului de negociere, cererea prin care isi exprima 
disponibilitatea pentru reluarea procesului de negociere insotita de decizia de 
includere condiţionată în Listă si  de propunerea cu privire la elementele prevăzute la 
art. 4 alin. (4) din Ordinul MS/CNAS nr 735/976/2018. 


