
 

INFORMARE 

privind reincadrarea de catre Comisia de Oftalmologie a Ministerului Sanatatii a 

medicamentul Eylea (DCI Afliberceptum) in criteriul de prioritizare nr 1” medicamente 

pentru  afectiuni in stadii evolutive de boala fara alternativa terapeutica in Lista aprobata 

prin HG nr 720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare”  prevazut la art 12 alin (4) 

din OUG nr 77/2011 cu modificarile si completarile ulterioare  

 

Avand in vedere: 

- documentul afisat pe site-ul CNAS in data de 03.04.2019 privind “Numarul pacientilor 

eligibli comunicati de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, pentru fiecare 

terapie in parte aferenta medicamentelor pentru care s-a emis Decizie de includere 

conditionata in Lista in perioada 2015-martie 2019 si incadrarea in criteriile de prioritizare 

prevazute la art 12 alin (4) din OUG nr 77/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, 

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 aprilie 2019” 

- Adresa nr 192014/09.04.2019  prin care Ministerul Sanatatii revine la adresa nr 

61482/22.01.2019 si transmite CNAS punctul de vedere al Comisiei de Oftalmologie 

referitoare la medicamentul  Afliberceptum (Eylea) 

ţinând cont de prevederile art. 4 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate 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  

aducem la cunoștința tuturor celor interesaţi punctul de vedere al Comisiei de 

Oftalmologie  a Ministerului Sanatatii comunicat prin adresa 192014/09.04.2019 : 

“Revenim cu raspunsul la adresa nr 61482/17.12.2018 referitoare la medicamentul DCI 

Aflibercept (Eylea). Dupa reanalizarea criteriului de includere a Afliberceptului a companiei 

Bayer, suntem de acord cu schimbarea incadrarii medicamentului din criteriul 3 (medicamente 

corespunzatoare DCI-uri pentru tratamentul specific in cazul bolilor cu impact major asupra 

sanatatii publice, prevazute in Legea nr 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si in 

Strategia nationala de sanatate 2014-2020) in criteriul 1 (medicamente pentru  afectiuni in 

stadii evolutive de boala fara alternativa terapeutica in Lista aprobata prin HG nr 720/2008 cu 

modificarile si completarile ulterioare)” 


