
HOTARARBAGUVERNULUINR140/20lspentruaprobareapachetelorde
servicii si a contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei

medicale, a medicamentelor si a dispoiitivelor medicale in cadrul sistemului de

asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018'2019

Art.l56..(l)Modalit6liledeprescriere,deeliberaregidedecontare.amedicamentelorcugiliricontribuliepersonala
in tratamentul ambulatoriu se stabiresc prin norrne. iraedicii prescriu medicamentere sub forma denumirii comune

intemalionale - pCf , ia. in-c"^ri.irr,it*i" ,.ai"ui, p..cum 9i in cazul produselor biologice 9i a medicamentelor ce fac

obiectul contractelor cost - volum/cost - volum -;;iiJ;;rierea se hu"" p. denumirea comercial'' cu precizarea pe

prescriplie gi a denumiiii comune intemationale - Dil corespunz'toare. Cu exceplia cazurilor in care medicul

recomand. o anumita denumire comerciala, re"omandu."a farmacistului pentru denumirile comerciale aferente DCI

prescrise de medic se face in ordinea 
"r"r"atoutJ'u 

pt"f'f'f, incepind cu medicamentul cel mai ieftin din cadrul DCI

respective. pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu 9i liri contribu{ie personal.' cu

-'ff'Jil:l'ffilir?:i:"ll"lo'1i", - o..prescriplielmai murte prescriplii lunar, care s6 nu depaeeasci cumulativ 7

medicamente diferite pe toate prescripliile uferenie unei luni' Vaioarea total6 a medicamentelor din sublista B' calculatd

i" 
"ir.frf 

prelului de referinfb, este de pdn6. la 330 lei pe lunS; 
D -^i^+ n,, t4 o,rn rratnar

b) in situalia in 
"ur" 

int.o lund se piescrie un medicament din sublista B notat cu #' cu o valoare maximi a

tratamentuluipeolun6,calculatdlanivelulprepluidereferinld,maimarede330lei'nusemaiprescriuinluna
respectivi 9i alte medicamente din sublista B;

c) pentru pensionarii cu u"nitu.i din pensii qi indemniza{ie sociali pentru pensionari, de p6nd la 900 lei/lund inclusiv,

indiferent dacdrealizeazii sau nu alte venituri, nu run, aplicabile reglementdrile de la lit. a) qi b); acegtia pot beneficia de

o prescriplie/mai multe prescriptii lunar, care ,a n, a"pagtusca cJmulativ 7 medicamente din sublistele A' B 9i D; in

aceaste situalie, pentru maximum 3 medicam.n* din ,rutLtu B a c6rei contravaloare la nivelur prefului de referinld este

de p6n6 la 330 lei pe lund./prescriplie se into.n.'# o ,inguta prescriptie distincti cu compensare 90o/o din pre{ul de

*tT:lr- 
sublista c secliunea cl - pe fiecare cod de boal6, o singurd prescriplie/maximum doui prescriptii lunar' cu

maximum 3 medicamente; 
imum 4 medicamente.

e) pentru sublista C sectiunea C3 - o singurl prescripfie lunar'.cu maxr

(2) prin excepfie, in cazul medicamentero. p.*arutf in tabelul II din anexa la Legea nr.33912005 privind regimul

juridic al plantelor, ,uUrtunl"toi gi preparateloi stupefiante 9i psihotrope, cu modificirile 9i completirile ulterioare' se

pot emite pentru acelagi ariju.at mai multe prescriplii, conform reglementdrilor legale in vigoare'

(3) casele a" urigrraiia"" s6n6tate sunt obli;;;"a uJu"a la clnoqtinla furnizorilor de servicii medicale cazurile in

care nu au fost respectate prevederile atin.'1t; lit. a), preguT 9i cazurile in care s-a eliberat o prescrip{ie

medicall/maximum doud prescriptii pe lun6 p"n*u n""u..."o4 a" boal6, pentru medicamentele cuprinse in sublista c

secfiunea cl, gi mai -;1, lt" prescriplie medicala pe lun6, pentru medicamentele cuprinse in sublista c sectiunea c3;

in aceast6 situaiie, asiguralii respectivi nu mai beneficiazS ie o alt6 prescriplie medical6 pentru perioada acoperit6 cu

medicamentele eliberaL suplimentar, cu excep{ia situaliei prevdzute.la alin' (2)'

(4) Pentru persoanele prevazute in legile. tf..l"L,'."'. b.eneficiaz6 de gratuitate suportata din Fond' in condiliile

legii, casele de asigur6ri de senatate ,upo.t6 iniegral contravaloarea m.edicamentelor al c6ror prel pe unitatea terapeutici

este mai mic sau egal cu prelul de referinld, Jorespunzitoare.medicamentelor cuprinse in sublistele pentru care se

calculeaza pret de referintd pentru forme farmaceutice asimilabile, cu respectarea prevederilor referitoare la prescrierea

medicamentelor.
(5) pe acelagi formular de prescriptie se pot inscrie medicamente din subliste diferite' Farmaciile intocmesc un

borderou centralizator cu evidenF distlnctd pentru fiecare sublist6, in care sunt eviden[iate distinct:

a) medicamentele corespunz1toareDCl-urilor notate cu (**),l, previzute in Hot6r6rea Guvernului nr' 72012008' cu

modificirile gi completirilL ulterioare, pentru care medicul utilizeazd formulare de prescriplie distincte;

b)medicamenteledinrefeteleeliberatepentrutitulariidecardeuropean;
c) medicamentele din re{etele eliberate pentru pacienlii din statele cu care Rominia a incheiat acorduri' in{elegeri'

convenliisauprotocoaleinternationalecuprevederiindomeniuls6nAt4ii;
d; medicamentele din reletele eliberate pentru titularii de formulare europene'

(6) Borderoul cent;;tiz;or prevazut la alin. (5) nu cuprinde medicamentele corespunz6toare DCl-urilor pentru care

au fost incheiate contracte cost - volum/cost - volum - rezultat, precum gi medicamentele corespunzdtoare Dcl-urilor

din sublista B pentru pensionarii care beneficiaza de prescriptii in condiliile prevrzute la art' 155 alin' (3)' in



condiliile prevazute in norme, pentru care medicul utilizeazd formulare de prescriplie distincte' iar

farmacia completeazd borderouri distincte'

(7) Borderoul centralizator pentru medicamentele corespunziltoare DCl-urilor pentru care au fost

incheiate contracte cost - volum, precum 9i borderoul centralizator pentru medicamentele

corespunzitoare DCl-urilor pentru care au fost incheiate contracte cost - volum - rezultat cuprind

distinct medicamentele pentiu fiecare sublist6, cu evidenlierea medicamentelor din reletele eliberate

pentru titularii de card 
"rrop.un, 

medicamentelor din reletele eliberate pentru pacien[ii din statele cu

care Rom6nia a incheiat acorduri, inlelegeri, conven(ii sau protocoale internationale cu prevederi in

domeniul s6n6t[{ii gi medicamentelor din retetele eliberate pentru titularii de formulare europene,

precum qi medicamentelor corespunzdtoare DCi-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiazS

de presciiplii in condi{iile prev[zute la art' 155 alin' (3), dup6 caz'

(g) copiii cu varsta cuprinsa intre 0 gi l2 luni beneficiaz[ de medicamente gratuite, fbrd plafonare

valoric6 gi cantitativa. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor copiilor cu

varsta cuprins[ intre 0 gi 12 luni se suporti din Fond, conform prevederilor legale in vigoare'

(9) perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maiimum 7 zilein afecfiuni acute, de pdnd la 8 - l0

zile in afecliuni subacute gi de pdn6 la 30 - 31 ie zile pentru bolnavii cu afecliuni cronice' Pentru bolnavii cu boli

cronice stabilizate gi cu schema terapeutica stabil6, meailii de familie/medicii de specialitate din specialitalile clinice

aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de s[n6tate pot prescrie medicamente pentru o perioada de p6n6 la

golgllg2 de zile,perioada fiind stabilit6 de comun acord de medicul prescriptor gi asiguratul beneficiar al prescripliei

medicale. Asiguralii ..rp""tiri nu mai beneficiazd de o alte prescrip[ie medical6 pentru boala cronicd respectivd pentru

perioada acoperita de prescriplia medicalS_. Perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele ce tac obiectul

tontractelor cost - volum/cost - volum - rezultat este de pAnd la 30 - 3l zile.

Art. 157. - (l) Medicamentele cu gi frrd coniribulie personald pentru tratamentul in ambulatoriu se

acord6 pebazdde prescriptie medicaia eliberatd de medicii care sunt in relalii contractuale cu casele de

asigurlri de sInitate.
(2) pentru elevii qi studen[ii care urmeazS o formd de invdtim6nt in alta localitate dec6t cea de reqedin[6, in

caz de urgen!6 medicala, medicul din cabinetul gcolar sau studenfesc poate prescrie medicamente numai pentru afecliuni

acute, pentru maximum 7 zile. Medicii respectivi au obliga{ia sa transmita prin scrisoare medicali medicului de familie

la care este inscris elevul sau studentul diagnosticul qi tiatamentul prescris; scrisoarea medicali va fi un document

tipizat care se intocmegte in dou[ exemplare., din care un exemplai rimdne la medic, iar un exemplar este expediat

medicului de familie, di.""t ruu prin intermediul asiguratului. Niedicii dentigti din cabinetele stomatologice gcolare 9i

studentegti pot prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 7 zile' Medicii din c6minele

pentru persoanele v6rstnice pot prescrie medicamente numai pentru maximum 7 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau

cu afecliuni acute din aceste insiitulii, dac6 nu sunt inscrigi in lista unui medic de familie. Medicii din instituliile de

asistenf6 social6 pentru persoane adulte cu handicap aflate in coordonarea Autoritatii Nalionale pentru Persoanele cu

Dizabilit{i pot prescrie medicamente numai pentru maximum 7 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecliuni acute

din aceste institulii, in situa[ia in care persoanele instituiionalizate nu sunt inscrise in lista unui medic de familie'

Medicii din unitltile gi compartimentele de primire a urgenlelor din cadrul spitalelor ce sunt finanlate din

bugetul de stat pot prescrie medicamente cu gi fbrd contribuJie per^sonali in tratamentul ambulatoriu numai pentru

afectiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medi.li "ur" 
i$i desligoar6 activitatea in dispensare TBC' laboratoare

de s6n6tate mintal6, respectiv centre de sdndtate mintalS gi stalionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare

familial6, cabinete de medicini dentard care nu se afl[ in relafie contractuald cu casa de asigur6ri de sdndtate, care se

afl6 in structura spitalului ca uniteli ftrd personalitate juridica, pot prescrie medicamente cu qi fhri contribu[ie

personal6 in tratamentul ambulatoriu, corespunz[tor DCl-urilor previzute in Hotirdrea Guvernului nr' 72012008' cu

modific6rile gi completdrile ulterioare; perioadele pentru care pot prescrie medicamente sunt cele prev[zute la art' 156

alin. (9). casele de asiguriri de s6n6tate incheie convenlii cu medicii / medicii dentiqti din cabinetele gcolare 9i

studenfegti, medicii din c6minele pentru persoanele v6rstnice, medicii din instituliile aflate in coordonarea Autoritatii

NaJionale pentru persoanele cu Diz;bilitati, cu unitalile sanitare pentru medicii care iii desligoari activitatea in

dispensare TBC, laboratoare de s6n6tate mintal6, respectiv centre de slndtate mintal[ 9i stalionar de zi psihiatrie'

cabinete de planificare familiali, cabinete de medicind dentari care nu se afl6 in rela{ie contractuala cu casa de asiguriri

de s6n6tate, care se afld in structura spitalului ca unitali fEr6 personalitate juridici, 9i cu medicii din unitalile 9i

compartimentele de primire a urgenlelor din cadrul spitalelor ce sunt finanlate din bugetul de stat' in vederea

recunoagterii prescrip(iilor medicale pentru medicamentele cu gi fbr6 contribulie personali eliberate de cStre aceqtia'

Modelul convenliei este cel prevazut in norme. Prin medici/medici dentigti din cabinetele ;colare 9i studen[eiti se

inJelege medicii din cabineteie medicale 9i stomatologice din gcoli 9i unit6li de inv6f5mdnt superior, finanfate de la

bugetul de stat.


