ORDIN nr. 284 din 5 martie 2018privind modificarea și completarea Listei
medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de
protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților pentru parcul auto,
pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate la nivel național,
aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013
EMITENT • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 14 martie 2018
Văzând Referatul de aprobare nr. SP 1.492 din 2 martie 2018 al Direcției generale
programe,
având în vedere:– art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătății ca unitate de achiziții publice
centralizată, aprobată cu completări prin Legea nr. 184/2013, cu modificările
ulterioare;– art. 2 alin. (1) din Normele metodologice pentru achiziția publică
centralizată, la nivel național, de medicamente, materiale sanitare, echipamente
medicale, echipamente de protecție, servicii, combustibili și lubrifianți pentru
parcul auto, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.292/2012,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările
ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Articolul I
Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale,
echipamentelor de protecție, a serviciilor, combustibililor și lubrifianților
pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziție centralizate
la nivel național“, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 658/2013,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 28 mai 2013, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum
urmează:1. La secțiunea a IV-a „Medicamente“, poziția A_MS_1:14 se modifică și va
avea următorul cuprins:

„A_MS_1:14 Ofloxacinum compr. film. 200 mg **)+“
2. La secțiunea a IV-a „Medicamente“, după poziția „A_MS_2:7 Linezolidum“ se
introduc două noi poziții, cu următorul cuprins:

„A_MS_2:8 Bedaquilinum compr.

100 mg ****)+

A_MS_2:9 Delamanidum compr. film. 50 mg ****)+“
3. La secțiunea a IV-a „Medicamente“, poziția „A_HIV Tenofovirum disoproxil
fumarate compr. film. 245 mg“ se modifică și va avea următorul cuprins:

„A_HIV Tenofovirum disoproxil compr. filmate 245 mg ****)+“
4. La secțiunea a IV-a „Medicamente“, după poziția „A_HIV Dolutegravirum“ se
introduc 6 noi poziții, cu următorul cuprins:

„A_HIV Rilpivirinum

A_HIV

compr.
film.

Combinații (Dolutegravirum + Abacavirum compr.
+ Lamivudinum)
film.

A_HIV Combinații (Darunavirum + Cobicistatum)

compr.
film.

25 mg

****)+

50 mg/600 mg/300
****)+
mg
800 mg/150 mg

****)+

A_HIV

Combinații (Emtricitabinum +
Tenofovirum Alafenamida)

compr.
film.

200 mg/10 mg

****)+

A_HIV

Combinații (Emtricitabinum +
Tenofovirum Alafenamida)

compr.
film.

200 mg/25 mg

****)+

A_HIV

Combinații (Elvitegravir + Cobicistat +
Emtricitabine + Tenofovir)

compr.
film.

150 mg/150
mg/200 mg/10 mg

****)+“

5. La secțiunea a IV-a „Medicamente“, după poziția „4 Darunavirum susp. orală 100
mg/ml“ , pozițiile 5-10, se modifică după cum urmează:

„5 Etravirinum

compr.

25 mg

6 Etravirinum

compr.

200 mg

7 Azithromycinum compr. filmate

500 mg

8 Azithromycinum compr. filmate

250 mg

9 Azithromycinum pulb. pt. susp. orală 200 mg/5 ml
10 Azithromycinum pulb. pt. susp. orală 100 mg/5 ml“
Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Sorina Pintea
București, 5 martie 2018.
Nr. 284.

