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GUVERNULUI
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii Ón domeniul privat al statului ∫i punerea acestuia la dispozi˛ia
Serviciului Rom‚n de Informa˛ii Ón scopul restituirii c„tre persoanele Óndrept„˛ite
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei

adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ trecerea imobilului, av‚nd datele
de identificare prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul public al
statului ∫i din administrarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Ón domeniul privat al statului.

Art. 2. — Imobilul prev„zut la art. 1 se pune la
dispozi˛ia Serviciului Rom‚n de Informa˛ii Ón scopul restituirii
c„tre persoanele Óndrept„˛ite.
Art. 3. — Predarea-preluarea imobilului prev„zut la
art. 1 se face pe baz„ de proces-verbal Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 27 septembrie 2006.
Nr. 1.355.

Contrasemneaz„:
p. Directorul Serviciului Rom‚n de Informa˛ii,
Florian Coldea
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din domeniul public al statului ∫i din administrarea Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Ón domeniul privat al statului ∫i se pune la dispozi˛ia Serviciului Rom‚n de Informa˛ii
Locul unde
este situat
imobilul

Municipiul Bucure∫ti,
∫os. Bucure∫ti—
Ploie∫ti nr. 155,
sectorul 1

Persoana juridic„
ce administreaz„
imobilul

Persoana juridic„
c„reia i se pune
la dispozi˛ie imobilul

Num„rul de identificare
atribuit de Ministerul
Finan˛elor Publice

Serviciul Rom‚n
de Informa˛ii

Serviciul Rom‚n
de Informa˛ii

105.965

Caracteristicile
tehnice
ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 220 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 440 m2
Suprafa˛a terenului = 11.579 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea stemei jude˛ului Ilfov
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 10
alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ˛„rii ∫i sigiliul statului,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — (1) Se aprob„ stema jude˛ului Ilfov, prev„zut„ Ón
anexa nr. 1.
(2) Descrierea ∫i semnifica˛iile elementelor Ónsumate ale stemei sunt
prev„zute Ón anexa nr. 2.
(3) Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Bucure∫ti, 4 octombrie 2006.
Nr. 1.367.
ANEXA Nr. 1
STEMA

jude˛ului Ilfov

ANEXA Nr. 2
DESCRIEREA ™I SEMNIFICAﬁIILE

elementelor Ónsumate ale stemei jude˛ului Ilfov
Descrierea stemei:
Stema jude˛ului Ilfov, potrivit anexei nr. 1, se compune
dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.
Œn partea dreapt„, pe fond ro∫u, se afl„ o crengu˛„ cu
frunze de stejar ∫i cu dou„ ghinde, de aur.
Œn partea st‚ng„, pe fond ro∫u, se afl„ un lotus a∫ezat
pe o frunz„, de aur.
Œn partea central„, pe fond albastru, terminat Ón partea
de sus Ón unghi ascu˛it, se afl„ silueta unei biserici de
argint, v„zut„ din fa˛„, cu un singur turn ∫i cu 6 arcade
deasupra u∫ii de intrare.
Semnifica˛iile elementelor Ónsumate:
Crengu˛a de stejar semnific„ vechiul Codru al Vl„siei,
iar stejarul reprezint„ simbolul tr„iniciei, puterii ∫i
longevit„˛ii, fiind asociat cu ideea de Ón„l˛ime, de ridicare
spre cer.
Lotusul simbolizeaz„ flora salbei de lacuri care se afl„
Ón jude˛ul Ilfov, fiind ocrotit de lege.
Silueta bisericii reprezint„ imaginea stilizat„ a M„n„stirii
Snagov, construit„ Ón secolul al XV-lea.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Ghidului privind excipien˛ii care trebuie men˛iona˛i pe etichet„
∫i Ón prospectul medicamentelor de uz uman
Av‚nd Ón vedere:
— prevederile titlului XVII îMedicamentul“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii, Ón special
art. 775 lit. e), art. 763 lit. d), art. 769 alin. (1) lit. c) ∫i f) ∫i art. 769 alin. (2) lit. c);
— Ordonan˛a Guvernului nr. 125/1998 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale a
Medicamentului, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 594/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Direc˛iei farmaceutice nr. E.N. 4.710/2006,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Ghidul privind excipien˛ii care
trebuie men˛iona˛i pe etichet„ ∫i Ón prospectul medicamentelor
de uz uman, potrivit anexei care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ orice dispozi˛ie contrar„.

Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
´
Prezentul ghid este o traducere Ón limba rom‚n„ ∫i o
adaptare a ghidului Comisiei Europene îExcipien˛ii
men˛iona˛i pe ambalajul ∫i Ón prospectul medicamentelor de
uz uman“ din iulie 2003.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 2 octombrie 2006.
Nr. 1.202.
ANEX√

GHID
privind excipien˛ii care trebuie men˛iona˛i pe etichet„ ∫i Ón prospectul medicamentelor de uz uman
CAPITOLUL I

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

Defini˛ii ∫i categorii de excipien˛i

Art. 1. — (1) Prezentul ghid este destinat utiliz„rii de
c„tre Agen˛ia Na˛ional„ a Medicamentului (ANM), de
solicitan˛ii autoriza˛iilor de punere pe pia˛„ ∫i de de˛in„torii
autoriza˛iilor de punere pe pia˛„.
(2) Œn anexa care face parte integrant„ din prezentul
ghid este prev„zut„ lista excipien˛ilor ce trebuie declara˛i pe
ambalaj ∫i se specific„ datele despre ace∫ti excipien˛i care
trebuie men˛ionate Ón prospect; prevederile prezentului ghid
nu se aplic„ substan˛elor respective atunci c‚nd sunt
utilizate ca substan˛e active.
Art. 2. — Medicamentele homeopate autorizate prin
procedur„ simplificat„ special„ nu fac obiectul prezentului
ghid, deoarece pentru aceste medicamente exist„ cerin˛e
specifice Ón ceea ce prive∫te etichetarea, conform art. 779
din titlul XVII îMedicamentul“ al Legii nr. 95/2006 privind
reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii.

Art. 3. — Œn general, excipien˛ii pot fi defini˛i drept
constituen˛i diferi˛i de substan˛a activ„ a formei
farmaceutice utilizate de c„tre sau administrate pacientului.
Art. 4. — Œn conformitate cu Ordinul ministrului s„n„t„˛ii
publice nr. 906/2006 pentru aprobarea Normelor ∫i
protocoalelor analitice, farmacotoxicologice ∫i clinice
referitoare la testarea medicamentelor, astfel de constituien˛i
pot include:
a) coloran˛i, conservan˛i, adjuvan˛i, stabilizan˛i, agen˛i de
Óngro∫are, emulgatori, aromatizan˛i etc.;
b) constituien˛i din Ónveli∫ul extern al medicamentelor,
destina˛i a fi ingera˛i sau administra˛i pacientului pe alt„
cale (capsule tari, capsule moi, capsule rectale, comprimate
acoperite, comprimate filmate etc.).
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Art. 5. — Alte categorii de excipien˛i pot fi:
a) amestecuri de excipien˛i, de exemplu cele utilizate
pentru comprimarea direct„, filmarea sau polizarea unei
forme dozate administrate pe cale oral„;
b) substan˛e pentru ajustarea pH-ului;
c) constituen˛i ai cernelurilor de imprimare utilizate
pentru inscrip˛ionarea formelor dozate administrate pe cale
oral„;
d) diluan˛i prezen˛i, de exemplu Ón extractele din plante
sau concentratele de vitamine;
e) constituen˛ii prezen˛i Óntr-un amestec de componente
Ónrudite chimic (de exemplu, conservan˛i).
Art. 6. — Œn contextul prezentului ghid, defini˛ia de la
art. 3 nu include reziduurile substan˛elor rezultate din
procesul de fabrica˛ie, impurit„˛ile, solven˛ii reziduali,
produ∫ii de degradare etc.
Art. 7. — (1) Œn general, excipien˛ii sunt considera˛i a
nu avea efect ∫i este de dorit ca ace∫tia s„ aib„ o ac˛iune
farmacologic„ proprie redus„ sau inexistent„; Ón anumite
circumstan˛e, unii dintre ace∫tia au totu∫i ac˛iune sau efect
recunoscute.
(2) De aceea, solicitan˛ii autoriza˛iei de punere pe pia˛„
∫i de˛in„torii autoriza˛iei de punere pe pia˛„ trebuie s„
garanteze utilizarea adecvat„ a excipien˛ilor Ón formularea
medicamentelor, privitor la informa˛iile con˛inute Ón anex„.
CAPITOLUL III
Terminologie
Art. 8. — Urm„toarele exigen˛e trebuie respectate Ón
cazul excipien˛ilor Ónscri∫i pe etichet„, Ón prospect ∫i Ón
rezumatul caracteristicilor produsului (RCP):
a) nu se utilizeaz„ numele brevetat al fiec„rui excipient;
excipien˛ii trebuie men˛iona˛i utiliz‚ndu-se denumirile
comune interna˛ionale (DCI) recomandate respective,
denumirile din Farmacopeea European„ sau, Ón lipsa
acestora, denumirea comun„ uzitat„;
b) numele unui excipient inclus Ón anex„ trebuie Ónso˛it
de num„rul E, dac„ acesta exist„; num„rul E singur
(neÓnso˛it de numele excipientului) poate fi utilizat pe
ambalaj, numele Óntreg al excipientului ∫i num„rul E fiind
men˛ionate Ón prospect, la punctul la care se declar„
compozi˛ia calitativ„ Ón Óntregime;
c) aromele brevetate sau parfumurile pot fi declarate Ón
termeni generali (de exemplu, îarom„ de portocale“,
îparfum de citrice“); orice componente importante cunoscute
sau cele cu ac˛iune ori efect recunoscute trebuie declarate
Ón mod specific;
d) excipien˛ii modifica˛i chimic trebuie declara˛i astfel
Ónc‚t s„ se evite confuziile cu excipien˛ii nemodifica˛i (de
exemplu, amidon pregelatinizat);
e) trebuie men˛ionate numele ∫i func˛ia excipien˛ilor
utiliza˛i pentru ajustarea pH-ului, de exemplu acid clorhidric
pentru ajustarea pH-ului;
f) toate componentele excipien˛ilor sau ale amestecurilor
de excipien˛i trebuie declarate, enumerate sub un termen
general descriptiv, de exemplu cerneal„ de inscrip˛ionare

con˛in‚nd x, y, z, termenul general descriptiv put‚nd fi
men˛ionat pe etichet„, furniz‚ndu-se mai multe informa˛ii Ón
prospect; orice component cu ac˛iune sau efect recunoscut
trebuie men˛ionat pe etichet„ ∫i Ón prospect.
CAPITOLUL IV
Excipien˛ii men˛iona˛i pe ambalaj
Art. 9. — Œn conformitate cu prevederile art. 763 lit. d)
din Legea nr. 95/2006, pe ambalaj trebuie s„ fie men˛iona˛i
to˛i excipien˛ii medicamentelor parenterale, oftalmice ∫i
topice; medicamentele topice includ medicamentele aplicate
la nivel cutanat, cele eliberate la nivel pulmonar prin
inhalare ∫i orice medicament administrat la nivelul
mucoasei vaginale, rectale, nazale sau orale, Ón concluzie
atunci c‚nd eliberarea poate fi local„ sau transdermic„.
Art. 10. — Pentru toate celelalte medicamente trebuie
declara˛i pe ambalaj numai acei excipien˛i cu ac˛iune sau
efect recunoscut, inclu∫i Ón ghidul Comisiei Europene; astfel
de excipien˛i sunt enumera˛i Ón anex„.
Art. 11. — Atunci c‚nd medicamentul con˛ine unul
dintre ace∫ti excipien˛i, numele excipientului trebuie declarat
pe ambalaj Ómpreun„ cu o men˛iune de tipul îVezi
prospectul pentru informa˛ii suplimentare“.
CAPITOLUL V
Excipien˛ii men˛iona˛i Ón prospect
Art. 12. — Œn prospect trebuie declara˛i to˛i excipien˛ii
din punct de vedere calitativ, Ón conformitate cu
terminologia definit„ Ón prezentul ghid.
Art. 13. — (1) Œn concordan˛„ cu prevederile art. 769
alin. (1) lit. c) (iv) ∫i art. 769 alin. (2) lit. c) din Legea
nr. 95/2006, a 4-a rubric„ din anex„ furnizeaz„ informa˛ii
corespunz„toare asupra fiec„rui excipient.
(2) Textul acestei informa˛ii trebuie s„ fie clar ∫i u∫or
de Ón˛eles de c„tre pacient.
Art. 14. — Atunci c‚nd, conform anexei, este necesar„
o aten˛ionare sau o men˛iune, Ón prospect ∫i Ón RCP
trebuie s„ se specifice f„r„ echivoc faptul c„ men˛iunea
este Ón leg„tur„ cu prezen˛a unui anumit excipient;
pacientul trebuie s„ Ón˛eleag„ cu u∫urin˛„ dac„ aten˛ionarea
se refer„ la excipient ori la substan˛a activ„.
Art. 15. — (1) Œn cazul unora dintre excipien˛ii
men˛iona˛i Ón anex„, informa˛ia care trebuie inclus„ Ón
prospect se poate referi la mai multe puncte ale acestuia,
de exemplu îConducerea vehiculelor ∫i folosirea utilajelor“,
îSarcina ∫i al„ptarea“, îReac˛ii adverse posibile“; pentru a
simplifica prezentarea prospectului, aceast„ informa˛ie
trebuie s„ apar„ o singur„ dat„.
(2) Pentru ca pacientul s„ nu piard„ informa˛ii
importante ∫i relevante, Ón alte puncte din prospect este
necesar s„ se fac„ referire la punctul care con˛ine
aten˛ion„ri privind excipientul Ón cauz„; de exemplu, pentru
alcool (etanol) este necesar„ referirea la punctul care
con˛ine aten˛ion„ri privind excipien˛ii, men˛ionate la punctele
îConducerea vehiculelor ∫i folosirea utilajelor“, îSarcina ∫i
al„ptarea“, îInforma˛ii pentru copii“ etc.
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ANEX√*)
la ghid
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´
Note explicative privind structura anexei la ghid, referitoare la excipien˛i ∫i informa˛ia care
trebuie men˛ionat„ Ón prospect:
îNumele“
Œn aceast„ rubric„ se scrie numele excipientului, utiliz‚nd DCI-ul sau, atunci c‚nd este
posibil, numele din Farmacopeea European„, incluz‚nd un num„r E de referin˛„, atunci c‚nd este
relevant.
îCalea de administrare“
Aceast„ rubric„ este necesar„ deoarece informa˛ia poate depinde de calea de administrare.
De exemplu, pentru clorura de benzalconiu, informa˛ia legat„ de bronhospasm este relevant„
numai pentru calea respiratorie.
îValoarea-prag“
Se accept„ faptul c„ excipien˛ii pot prezenta efect peste o anumit„ îdoz„“.
Cu excep˛ia cazurilor Ón care se men˛ioneaz„ altfel, valorile-prag sunt exprimate ca doze
zilnice maxime ale excipientului Ón cauz„, ca parte component„ a medicamentului.
Valoarea-prag este valoarea egal„ cu sau peste care este necesar„ furnizarea informa˛iei
declarate.
O valoare-prag îzero“ Ónseamn„ c„ este necesar„ declararea informa˛iei Ón toate cazurile de
prezen˛„ a excipientului Ón compozi˛ia medicamentului.
îInforma˛ia men˛ionat„ Ón prospect“
Informa˛ia este prezentat„ Ón prospect Óntr-o form„ simpl„, Ón termeni clari ∫i u∫or de Ón˛eles
de c„tre pacient. Textul se refer„ frecvent la termenul îper doz„“, care Ónseamn„ doza
medicamentului.
Deoarece dozele pot varia Ón mare m„sur„, solicitan˛ii trebuie s„ aib„ Ón vedere doza
maxim„ pentru o dat„ a medicamentului, a∫a cum este definit„ Ón RCP, la punctul 4.2. Din acest
motiv, informa˛ia con˛ine uneori expresia îp‚n„ la x mg per doz„“, de exemplu.
Œn cazul Ón care forma farmaceutic„ este solid„, de exemplu: comprimate, capsule,
supozitoare, pulbere Ón plic, este preferabil„ referirea la cantitatea per comprimat, capsul„ etc.
îComentarii“
Textul din aceast„ rubric„ nu este destinat pacientului.
Acesta este rezervat oferirii de informa˛ii suplimentare pentru solicitan˛i ∫i ANM cu privire la
textul din rubrica precedent„.
Œn unele cazuri aceste comentarii pot s„ apar„ Ón RCP sub form„ de contraindica˛ii
exprimate Óntr-un stil adecvat.
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