
HOTĂRÂRE NR 400 /2014
pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care

reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015

CAPITOLUL X MEDICAMENTE CU ȘI FĂRĂ CONTRIBUȚIE
PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU
SECȚIUNEA 1 Condiții de eligibilitate
ART.138(1) Medicamentele cu și fără contribuție personală în tratamentul
ambulatoriu se eliberează de către farmaciile autorizate de Ministerul
Sănătății, evaluate conform reglementărilor legale în vigoare, în baza
contracte or încheiate cu casele de asigurări de sănătate.
(2) Toate farmaciile care dețin autorizație de funcționare în vigoare pentru
distribuție cu amănuntul și sunt evaluate conform reglementărilor legale în
vigoare sunt eligibile în ceea ce privește încheierea contractului de furnizare
de medicamente cu casele de asigurări de sănătate, dacă dețin dovada
respectării Regulilor de bună practică farmaceutică pe baza certificatului
eliberat de Colegiul Farmaciștilor din România, avizat în ultimul an
calendaristic. În cazul sancțiunii de suspendare a autorizației de funcționare,
Ministerul Sănătății și Colegiul Farmaciștilor din România, după caz, au
obligația de a notifica în scris caselor de asigurări de sănătate aplicarea
acestei sancțiuni.
(3) Contractele se încheie de reprezentantul legal al societății comerciale
farmaceutice cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-
teritorială se află sediul social al societății respective și/sau cu Casa
Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și
Autorității Judecătorești. În situația în care în cadrul aceleiași societăți
comerciale farmaceutice funcționează mai multe farmacii, situate în județe
diferite, reprezentantul legal al societății comerciale încheie contracte cu
casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București,
în a căror rază teritorială se află amplasate farmaciile respective și/sau cu
Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței
Naționale și Autorității Judecătorești. În situația în care o societate
comercială farmaceutică are deschise oficine locale de distribuție, înființate
conform prevederilor legale în vigoare, în alte județe, aceasta va încheia
contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-
teritorială se află oficina locală de distribuție, în condițiile stabilite prin
norme. Un farmacist își poate desfășura activitatea la cel mult 2 furnizori



aflați în relație contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate. Un
farmacist își poate desfășura activitatea la cel mult 3 furnizori aflați în relație
contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate în situația în care, la unul
dintre furnizori, asigură numai programul de continuitate în zilele de
sâmbătă, duminică și de sărbători legale, precum și pe timpul nopții.
(4) Reprezentanții legali ai furnizorilor care funcționează în structura unor
unități sanitare din ambulatoriul de specialitate aparținând ministerelor și
instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și
autorității judecătorești încheie contracte cu Casa Asigurărilor de Sănătate a
Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.
(5) În cazul farmaciei aflată în relație contractuală cu casa de asigurări de
sănătate care, pe durata contractului de furnizare de medicamente cu și fără
contribuție personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate, își schimbă deținătorul autorizației de
funcționare, iar noul deținător al autorizației de funcționare se află în relație
contractuală cu casa de asigurări de sănătate, această farmacie va fi introdusă
de drept în contractul pe care noul deținător al autorizației de funcționare îl
are cu casa de asigurări de sănătate, începând cu data notificării casei de
asigurări de sănătate a transferului acesteia și depunerii documentelor de
transfer a farmaciei cu condiția ca aceasta să-și desfășoare activitatea la
același sediu și în aceleași condiții avute în vedere la contractare. Noul
deținător al autorizației de funcționare, are obligația de a depune în termen
de maxim 30 de zile calendaristice de la data emiterii autorizației de
funcționare de către Ministerul Sănătății toatedocumentele necesare
continuării relației contractuale, actualizate în mod corespunzător.
Nerespectarea acestei obligații conduce la excluderea farmaciei din
contractul noului deținător al autorizației de funcționare cu casa de asigurări
de sănătate.
(6) În situația prevăzută la alin. (5), în cazul în care farmacia își mută sediul,
aceasta va fi introdusă de drept în contractul pe care noul deținător al
autorizației de funcționare îl are cu casa de asigurări de sănătate, începând cu
data depunerii la casa de asigurări de sănătate a dovezii de evaluare a
farmaciei la noul sediuîmpreună cu notificarea casei de asigurări de sănătate
a transferului acesteia și depunerii documentelor de transfer a farmaciei,cu
respectarea condițiilor prevăzute la alin. (5).
(7)În cazul în care noul deținător al autorizației de funcționare a farmaciei nu
se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate la data
transferului farmaciei, introducerea acesteia în relație contractuală cu casa de
asigurări de sănătate se realizează cu respectarea reglementărilor privind
procedura de contractare, conform prevederilor legale în vigoare.



ART.139 Lista cuprinzând DCI-uri ale medicamentelor din Nomenclatorul
medicamentelor de uz uman de care beneficiază asigurații pe bază de
prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție
personală, denumită în continuare listă, se elaborează în conformitate cu
prevederile Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.
SECȚIUNEA a 2-a Documentele pe baza cărora se încheie contractele
ART. 140 (1) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu
reprezentanții legali ai societăților comerciale farmaceutice pentru farmaciile
autorizate și evaluate pe care aceștia le reprezintă, precum și cu cei ai
farmaciilor care funcționează în structura unor unități sanitare din
ambulatoriul de specialitate aparținând ministerelor și instituțiilor din
domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității
judecătorești, pe baza următoarelor documente:
a) certificatul de înmatriculare la registrul comerțului/actul de înființare,
după caz;
b) codul unic de înregistrare;
c) contul deschis la Trezoreria Statului/bancă;
d) dovada de evaluare a farmaciei valabilă la data încheierii contractului, cu
obligația furnizorului de a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului;
e) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru
furnizor, valabilă la data încheierii contractului, cu obligația furnizorului de
a o reînnoi pe toată perioada derulării contractului;
f) dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru
personalul farmaceutic: farmaciștii și asistenții de farmacie, care își
desfășoară activitatea la furnizor într-o formă prevăzută de lege și care
urmează să fie înregistrat în contract și să funcționeze sub incidența acestuia,
valabilă la data încheierii contractului; furnizorul are obligația de a funcționa
cu personalul asigurat pentru răspundere civilă în domeniul medical pe toată
perioada derulării contractului;
g) dovada plății la zi a contribuției la Fond, precum și a contribuției pentru
concedii și indemnizații pentru cei care au această obligație legală, efectuată
conform prevederilor legale în vigoare și care trebuie prezentată casei de
asigurări de sănătate până cel târziu în ultima zi a perioadei de contractare
comunicată de casa de asigurări de sănătate;
h) cerere/solicitare pentru intrarea în relație contractuală cu casa de asigurări
de sănătate;
i) Certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, avizat
anual, pentru farmaciștii înregistrați în contractul cu casa de asigurări de
sănătate;



j) Certificatul de Reguli de bună practică farmaceutică, eliberat de Colegiul
Farmaciștilor din România - filiala județeană.
k) program de lucru atât pentru farmacii cât și pentru oficinele locale de
distribuție,
l) lista personalului de specialitate care își desfășoară activitatea la furnizor
și durata timpului de lucru a acestuia (număr ore/zi și număr ore/săptămână),
m) autorizația de funcționare, eliberată de Ministerul Sănătății
n) certificatul de membru al OAMGMAMR pentru asistentul medical valabil
la data încheierii contractului
(2) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt
certificate pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" și prin
semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.
(3) Documentele solicitate în procesul de contractare precum și în cel de
evaluare a furnizorului și existente la nivelul casei de asigurări de sănătate,
nu vor mai fi depuse la încheierea contractelor, cu excepția celor modificate
sau cu perioadă de valabilitate expirată.
SECȚIUNEA a 3-a Drepturile și obligațiile furnizorilor de medicamente
ART. 141În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate,
furnizorii de medicamente evaluați au următoarele obligații:
a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-
urilor prevăzute în listă, cu prioritate cu medicamentele al căror preț pe
unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu prețul de referință - pentru
medicamentele din sublistele A, B și C - secțiunile C1 și C3;
b) să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceleiași DCI, cu
prioritate la prețurile cele mai mici din lista cu denumirile comerciale ale
medicamentelor; să se aprovizioneze, în maximum 24 de ore pentru bolile
acute și subacute și 48 de ore pentru bolile cronice, cu
medicamentul/medicamentele din lista cu denumiri comerciale ale
medicamentelor, dacă acesta/acestea nu există la momentul solicitării în
farmacie; solicitarea de către asigurat se face în scris, iar farmacia trebuie sa
facă dovada demersurilor efectuate în acest sens;
c) să dețină documente justificative privind intrările și ieșirile pentru
medicamentele și materialele sanitare eliberate în baza prescripțiilor
medicale raportate spre decontare;
d) să verifice prescripțiile medicale în ceea ce privește datele obligatorii pe
care acestea trebuie să le cuprindă, în vederea eliberării acestora și a
decontării contravalorii medicamentelor; medicamentele cuprinse în
prescripțiile medicale electronice/prescripțiile cu regim special pentru
substanțele și preparatele psihotrope și stupefiante,care nu conțin toate datele
obligatorii a fi completate de medic, prevăzute în formularul de prescripție



medicală, nu se eliberează de către farmacii și nu se decontează de casele de
asigurări de sănătate.
e) să verifice dacă au fost respectate condițiile prevăzute în norme cu privire
la eliberarea prescripțiilor medicale, referitoare la numărul de medicamente
și durata terapiei în funcție de tipul de afecțiune: acut, subacut, cronic;
f) să transmită caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, utilizând
platforma informatică din asigurările de sănătate. În situația în care se
utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu
sistemele informatice din platforma informatică din asigurările de sănătate,
caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de
transmitere a datelor. Începând cu data implementării sistemului de raportare
în timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente evaluați pentru
îndeplinirea acestei obligații;
g) să întocmească și să prezinte caselor de asigurări de sănătate, în condițiile
stabilite prin norme, documentele necesare în vederea decontării
medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu -
factura și alte documente justificative prevăzute în norme. Sumele prevăzute
în factură și medicamentele și materialele sanitare din documentele
justificative însoțitoare, prezentate caselor de asigurări de sănătate de
furnizorii de medicamente în vederea decontării acestora, trebuie să
corespundă cu datele raportate în Sistemul unic integrat și cu datele raportate
conform prevederilor lit. v);
h) să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuție
personală în tratamentul ambulatoriu, în condițiile stabilite prin norme; să nu
elibereze medicamente pentru care este necesară prescripție medicală, în
lipsa acesteia;
i) să funcționeze cu personal farmaceutic autorizat conform legii;
j) să informeze asigurații cu privire la drepturile și obligațiile ce decurg din
calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum și la modul
de utilizare a acestora, conform prescripției medicale; să afișeze la loc vizibil
materialele informative realizate sub egida Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate și puse la dispoziție de către aceasta;
k) să respecte prevederile Codului deontologic al farmacistului, aprobat prin
Decizia Adunării Generale Naționale a Colegiului Farmaciștilor din
România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciștilor
din România și a Codului deontologic al farmacistului, în relațiile cu
asigurații;
l) să își stabilească programul de funcționare, pe care să îl afișeze la loc
vizibil în farmacie, să participe la sistemul organizat pentru asigurarea
continuității privind furnizarea medicamentelor cu și fără contribuție



personală în tratamentul ambulatoriu, în zilele de sâmbătă, duminică și de
sărbători legale, precum și pe timpul nopții, și să afișeze la loc vizibil lista
farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente, publicată
pe pagina web a casei de asigurări de sănătate. Acest program se stabilește în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
m) să elibereze medicamentele din prescripțiile medicale asiguraților,
indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență
asiguratul, în condițiile în care furnizorul de medicamente are contract cu
aceeași casă de asigurări de sănătate cu care medicul care a eliberat
prescripția medicală a încheiat contract sau convenție în vederea
recunoașterii prescripțiilor medicale eliberate, în situațiile prevăzute în
norme;
n) să anuleze, prin tăiere cu o linie sau prin înscrierea mențiunii "anulat",
DCI-urile/medicamentele care nu au fost eliberate, în fața primitorului, pe
exemplarele prescripției medicale electronice off – line și pentru prescripțiile
medicale eliberate pentru substanțele și preparatele psihotrope și stupefiante,
în condițiile stabilite prin norme, nefiind permisă eliberarea altor
medicamente din farmacie în cadrul sumei respective.
o) să nu elibereze medicamentele din prescripțiile medicale care și-au încetat
valabilitatea;
p) să păstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii și reclamații;
condica va fi numerotată de farmacie și ștampilată de casa/casele de
asigurări de sănătate cu care furnizorul se află în relație contractuală;
q) să asigure prezența unui farmacist în farmacie și la oficinele locale de
distribuție pe toată durata programului de lucru declarat și prevăzut în
contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate;
r) să depună, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele
cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, documentele
necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, până la termenul
prevăzut în contractul de furnizare de medicamente;
s) să se informeze asupra condițiilor de furnizare a medicamentelor cu și fără
contribuție personală în tratamentul ambulatoriu;
ș) să elibereze medicamentele din sublistele A, B și C - secțiunile C1 și C3,
ale căror prețuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu prețul de
referință, cu excepția cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe
denumire comercială sau la cererea asiguratului. În cazul în care
medicamentele eliberate au preț pe unitatea terapeutică mai mare decât
prețul de referință, farmacia trebuie să obțină acordul informat și în scris al
asiguratului/primitorului pe prescripție - componenta eliberare. În cazul în
care medicamentele eliberate în cadrul aceleiași DCI au prețul de vânzare cu



amănuntul mai mare decât prețul de referință, farmacia trebuie să obțină
acordul informat și în scris al asiguratului/primitorului pe prescripție -
componenta eliberare;
t) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la
asigurați, precum și intimitatea și demnitatea acestora;să asigure securitatea
în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
ț) să anunțe casa de asigurări de sănătate cu privire la modificarea oricăreia
dintre condițiile care au stat la baza încheierii contractului de furnizare de
medicamente în tratamentul ambulatoriu, în maximum 5 zile lucrătoare de la
data producerii modificării, și să îndeplinească în permanență aceste condiții
pe durata derulării contractelor;
u) să acorde medicamentele prevăzute în lista cu medicamente de care
beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală, care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, și să nu încaseze contribuție personală pentru
medicamentele la care nu sunt prevăzute astfel de plăți;
v) să transmită zilnic caselor de asigurări de sănătate, în format electronic,
situația medicamentelor eliberate de farmaciile care din motive justificate,
cu avizul casei de asigurări de sănătate, nu eliberează medicamente în sistem
on-line, precum și situația substanțelor și preparatelor stupefiante și
psihotrope eliberate de farmacii, conform formularelor de raportare aprobate
prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;
nerespectarea nejustificată a acestei obligații pe perioada derulării
contractului conduce la rezilierea acestuia la a patra constatare;
w) să nu elibereze prescripțiile medicale care nu conțin toate datele
obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă, precum și dacă nu au fost
respectate condițiile prevăzute în norme privind eliberarea prescripțiilor
medicale, referitoare la numărul de medicamente și la durata terapiei,
excepție făcând situațiile prevăzute la art. 143 lit. c);
x) să utilizeze sistemul de raportare în timp real începând cu data la care
acesta este pus în funcțiune;
y) să reînnoiască pe toată perioada de derulare a contractului dovada de
evaluare a farmaciei și dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul
medical pentru furnizor - farmacii/oficine, precum și dovada asigurării de
răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul farmaceutic:
farmaciștii și asistenții de farmacie, care își desfășoară activitatea la furnizor
într-o formă prevăzută de lege și care urmează să fie înregistrat în contract și
să funcționeze sub incidența acestuia;
z) să elibereze medicamentele din prescripțiile medicale eliberate de medicii
aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate titularilor
cardului european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele



membre ale Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederației
Elvețiene, în perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr.
883/2004, în aceleași condiții ca și persoanelor asigurate în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate din România; să elibereze medicamentele din
prescripțiile medicale eliberate de medicii aflați în relație contractuală cu
casele de asigurări de sănătate pacienților din alte state cu care România a
încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu
prevederi în domeniul sănătății, în condițiile prevăzute de respectivele
documente internaționale.
aa) să întocmească evidențe distincte pentru medicamentele acordate și
decontate din bugetul Fondului pentru pacienții din statele membre ale
Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Confederației Elvețiene,
titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate, respectiv
beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza
Regulamentului (CE) nr. 883 al Parlamentului European și al Consiliului din
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, și să
raporteze lunar/trimestrial în vederea decontării, caselor de asigurări de
sănătate cu care se află în relații contractuale facturile însoțite de copii ale
documentelor care au deschis dreptul la medicamente și după caz de
documentele justificative/documente însoțitoare, la prețurile de referință
stabilite pentru cetățenii români asigurați.
ab) să întocmească evidențe distincte pentru medicamentele acordate și
decontate din bugetul Fondului pentru pacienții din statele cu care România
a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu
prevederi în domeniul sănătății, care au dreptul și beneficiază de
medicamente cu sau fără contribuție personală acordate pe teritoriul
României și raporteze lunar/trimestrial în vederea decontării, caselor de
asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală facturile însoțite
de copii ale documentelor care au deschis dreptul la medicamente și după
caz de documentele justificative/documente însoțitoare, la prețurile de
referință stabilite pentru cetățenii români asigurați;
ac) să nu elibereze medicamente cu sau fără contribuție personală în cadrul
sistemului asigurărilor sociale de sănătate, prin farmaciile/oficinele locale de
distribuție excluse din contractele încheiate între societățile comerciale
farmaceutice și casa de asigurări de sănătate, după data excluderii acestora
din contract sau prin alte puncte de desfacere medicamente, farmacii/oficine
locale de distribuție decât cele prevăzute în contract.
ART. 142 În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate,
furnizorii de medicamente au următoarele drepturi:



a) să primească de la casa de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în
contract, contravaloarea medicamentelor cu și fără contribuție personală
eliberate conform facturilor emise și documentelor însoțitoare, în condițiile
prevăzute în norme;
b) să se informeze și să fie informați asupra modalității de furnizare a
medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu,
prin publicare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate;
c) să cunoască condițiile de contractare a furnizării de medicamente cu și
fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, suportate din Fond și
decontate de casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, precum și eventualele modificări ale acestora survenite ca
urmare a apariției unor noi acte normative;
d) să încaseze de la asigurați contribuția personală reprezentând diferența
dintre prețul de vânzare cu amănuntul și suma corespunzătoare aplicării
procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor
prevăzute în sublistele A și B asupra prețului de referință, respectiv diferența
dintre prețul de vânzare cu amănuntul și prețul de referință al
medicamentelor, decontată de casele de asigurări de sănătate;
e) să negocieze în calitate de parte contractantă clauze suplimentare la
contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, conform și în limita
prevederilor legale în vigoare.
SECȚIUNEA a 4-a Obligațiile caselor de asigurări de sănătate
ART. 143 În relațiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de
asigurări de sănătate au următoarele obligații:
a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu și fără contribuție
personală în tratamentul ambulatoriu numai cu furnizorii de medicamente
autorizați și evaluați conform reglementărilor legale în vigoare și să facă
publice, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii
contractelor, prin afișare pe pagina web, lista acestora, pentru informarea
asiguraților; să actualizeze pe perioada derulării contractelor, prin afișare pe
pagina web și la sediul casei de asigurări de sănătate, modificările
intervenite în lista acestora

SECȚIUNEA a 5-a Modalitățile de prescriere, eliberare și decontare
ART. 144 (1) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de
sănătate din Fond este cea corespunzătoare aplicării procentului de
compensare a medicamentelor asupra prețului de referință.



(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor
prevăzute în sublista A este de 90% din prețul de referință, al celor din
sublista B este de 50% din prețul de referință, iar al celor din secțiunile C1 și
C3 din sublista C este de 100% din prețul de referință.
(3) Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor
prevăzute în sublista B este de 90% din prețul de referință, din care 50% se
suportă din bugetul Fondului și 40% din transferuri din bugetul Ministerului
Sănătății către bugetul Fondului, pentru prescripțiile a căror contravaloare la
nivelul prețului de referință/prescripție este de până la 330 lei/lună și de care
beneficiază pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună.
(4) Prețul de referință pentru medicamentele cu și fără contribuție personală
prescrise în tratamentul ambulatoriu se definește pentru fiecare sublistă pe
baza unei metode de calcul care să asigure creșterea accesului asiguraților la
medicamente în condițiile utilizării eficiente a Fondului, luând în calcul
următoarele elemente: grupele terapeutice sau DCI, după caz, formele
farmaceutice asimilabile, doza zilnică standard stabilită conform regulilor
OMS sau cantitatea de substanță activă, după caz.
(5) Lista prețurilor de referință pe unitate terapeutică aferente
medicamentelor - denumiri comerciale din catalogul național al prețurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață (CANAMED),
aprobat prin ordin al ministrului sănătății, elaborată de Casa Națională de
Asigurări de Sănătate, și metoda de calcul pentru sublistele A, B și C -
secțiunile C1 și C3 din sublistă se aprobă prin ordin al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate. În listă se cuprind prețurile de referință
aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
Pentru medicamentele autorizate, care au primit preț și au fost listate în
CANAMED, deținătorul de autorizație de punere pe piață este obligat să
asigure medicamentul pe piață în cantități suficiente pentru asigurarea
nevoilor de consum ale pacienților, de la data avizării prețului.
(6) În situația în care se constată că deținătorul de autorizație de punere pe
piață nu a asigurat prezența medicamentelor pe piață conform prevederilor
legale, medicamentele se exclud din lista prevăzută la alin. (5) în maximum
30 de zile de la data comunicării lipsei medicamentelor de pe piață de către
instituțiile abilitate sau de la sesizarea Agenției Naționale a Medicamentelor
și Dispozitivelor Medicale
(7) Denumirile comerciale corespunzătoare medicamentelor biologice,
similare unor medicamente biologice de referință se includ în lista prevăzută
la alin. (5) numai după emiterea raportului de sinteză de evaluare a



tehnologiilor medicale favorabil elaborat de structurile de specialitate a
Ministerului Sănătății și transmis Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
(8) Denumirile comerciale corespunzătoare medicamentelor generice care au
primit autorizație de punere pe piață, fără a avea medicament originator pe
piața din România se includ în lista prevăzută la alin. (5) numai după
emiterea unui raport de sinteză de evaluare a tehnologiilor medicale favorabi
de structurile de specialitate a Ministerului Sănătății și transmiterea acestuia
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu 10 zile anterior actualizării
CANAMED.
(9) Decontarea pentru activitatea curentă a anilor 2014-2015 se efectuează în
ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data verificării
prescripțiilor medicale eliberate asiguraților și acordării vizei "bun de plată"
facturilor care le însoțesc, de către casa de asigurări de sănătate.
(10) Durata maximă de verificare a prescripțiilor medicale prevăzute la alin.
(9) nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora de
către farmacie la casa de asigurări de sănătate. În situația în care, urmare a
verificării de către casa de asigurări de sănătate, se constată unele erori
materiale în centralizatoarele de raportare, acestea pot fi corectate de
furnizor în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către
casa de asigurări de sănătate a respectivelor erori constatate; comunicarea se
face de catre casa de asigurari de sanatate în format electronic.
ART.145(1) Modalitățile de prescriere, de eliberare și de decontare a
medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu
se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamentele sub forma
denumirii comune internaționale - DCI, iar în cazuri justificate medical,
precum și în cazul produselor biologice prescrierea se face pe denumire
comercială, cu precizarea pe prescripție și a denumirii comune
internaționale - DCI corespunzătoare. Cu excepția cazurilor în care medicul
recomandă o anumită denumire comercială, recomandarea farmacistului
pentru denumirile comerciale aferente DCI prescrise de medic se face în
ordinea crescătoare a prețului, începând cu medicamentul cel mai ieftin din
cadrul DCI respective. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui
asigurat medicamente cu și fără contribuție personală, cu respectarea
următoarelor condiții:
a) pentru sublistele A și B - o prescripție/mai multe prescripții lunar, care să
nu depășească cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescriptiile
aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată
la nivelul prețului de referință, este de până la 330 lei pe lună;



b) în situația în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B
notat cu #, cu o valoare maximă a tratamentului pe o lună, calculată la
nivelul prețului de referință, mai mare de 330 lei, nu se mai prescriu în luna
respectivă și alte medicamente din sublista B;
c) o singură prescripție din sublista B lunar pentru pensionarii cu venituri
numai din pensii de până la 700 lei/lună, a cărei contravaloare la nivelul
prețului de referință este de până la 330 lei pe lună/prescripție, și un număr
de maximum 3 medicamente, situație în care nu beneficiază de medicamente
din sublista B în condițiile prevăzute la lit. a) și b), cu compensare de 90%
din prețul de referință. În acest caz, se pot prescrie maximum 7
medicamente din sublistele A și B;
d) pentru sublista C secțiunea C1 - pe fiecare cod de boală, o singură
prescripție/maxim două prescripții lunar, cu maximum 3 medicamente;
e) pentru sublista C secțiunea C3 - o singură prescripție lunar, cu maximum
4 medicamente.
(2) Prin excepție, în cazul medicamentelor prevăzute în tabelul II din anexa
la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și
preparatelor stupefiante și psihotrope, cu modificările și completările
ulterioare, se pot emite pentru același asigurat mai multe prescripții,
conform reglementărilor legale în vigoare.
(3) Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să aducă la cunoștința
furnizorilor de servicii medicale cazurile în care nu au fost respectate
prevederile alin. (1) lit. a), precum și cazurile în care s-a eliberat o
prescripție medicală/maxim două prescripții pe lună pentru fiecare cod de
boală, pentru medicamentele cuprinse în sublista C secțiunea C1, și mai
mult de o prescripție medicală pe lună, pentru medicamentele cuprinse în
sublista C secțiunea C3; în această situație, asigurații respectivi nu mai
beneficiază de o altă prescripție medicală pentru perioada acoperită cu
medicamentele eliberate suplimentar, cu excepția situației prevăzute la alin.
(2).
(4) Pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de
gratuitate suportată din Fond, în condițiile legii, casele de asigurări de
sănătate suportă integral contravaloarea medicamentelor al căror preț pe
unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu prețul de referință,
corespunzătoare medicamentelor cuprinse în sublistele pentru care se
calculează preț de referință pentru forme farmaceutice asimilabile, cu
respectarea prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor.



(5) Pe același formular de prescripție se pot înscrie medicamente din subliste
diferite. Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidență distinctă
pentru fiecare sublistă, cu excepția medicamentelor corespunzătoare DCI-
urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experți ai
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, precum și a medicamentelor
corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care
beneficiază de prescripții în condițiile prevăzute la art. 144 alin. (3), în
condițiile prevăzute în norme, pentru care medicul utilizează formulare de
prescripție distincte, iar farmacia completează borderouri distincte.
(6) Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 luni beneficiază de medicamente
gratuite, fără plafonare valorică și cantitativă. Valoarea medicamentelor
prescrise pentru tratamentul afecțiunilor copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și
12 luni se suportă din Fond, conform prevederilor legale în vigoare.
(7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de până la 3 –
7zile în afecțiuni acute, de până la 8 - 10 zile în afecțiuni subacute și de până
la 30 - 31 de zile pentru bolnavii cu afecțiuni cronice. Pentru bolnavii cu boli
cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă, medicii de
familie/medicii de specialitate din specialitățile clinice aflați în relație
contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot prescrie medicamente
pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de
comun acord de medicul prescriptor și asiguratul beneficiar al prescripției
medicale. Asigurații respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripție
medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de
prescripția medicală.
ART. 146 (1) Medicamentele cu și fără contribuție personală pentru
tratamentul în ambulatoriu se acordă pe bază de prescripție medicală
eliberată de medicii care sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de
sănătate.
(2) Pentru elevii și studenții care urmează o formă de învățământ în altă
localitate decât cea de reședință, în caz de urgență medicală, medicul din
cabinetul școlar sau studențesc poate prescrie medicamente numai pentru
afecțiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii respectivi au obligația să
transmită prin scrisoare medicală medicului de familie la care este înscris
elevul sau studentul diagnosticul și tratamentul prescris; scrisoarea medicală
va fi un document tipizat care se întocmește în două exemplare, din care un
exemplar rămâne la medic, iar un exemplar este expediat medicului de
familie, direct sau prin intermediul asiguratului. Medicii dentiști din
cabinetele stomatologice școlare și studențești pot prescrie medicamente



numai pentru afecțiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii din căminele
de bătrâni pot prescrie medicamente numai pentru maximum 7 zile, pentru
bolnavii nedeplasabili sau cu afecțiuni acute din aceste instituții, dacă nu
sunt înscriși în lista unui medic de familie. Medicii din instituțiile de
asistență socială pentru persoane adulte cu handicap aflate în coordonarea
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
pot prescrie medicamente numai pentru maximum 7 zile pentru bolnavii
nedeplasabili sau cu afecțiuni acute din aceste instituții, în situația în care
persoanele instituționalizate nu sunt înscrise în lista unui medic de familie.
Medicii din unitățile și compartimentele de primire a urgențelor din cadrul
spitalelor ce sunt finanțate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu
și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu numai pentru
afecțiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii care își desfășoară
activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv
centre de sănătate mintală și staționar de zi psihiatrie, cabinete de planificare
familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relație contractuală
cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura spitalului ca unități
fără personalitate juridică, pot prescrie medicamente cu și fără contribuție
personală în tratamentul ambulatoriu, corespunzător DCI-urilor prevăzute în
Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând
denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de
prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu
modificările și completările ulterioare. Casele de asigurări de sănătate
încheie convenții cu medicii/medicii dentiști din cabinetele școlare și
studențești, medicii din căminele de bătrâni, medicii din instituțiile aflate în
coordonarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, cu
unitățile sanitare pentru medicii care își desfășoară activitatea în dispensare
TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală și
staționar de zi psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de
medicină dentară care nu se află în relație contractuală cu casa de asigurări
de sănătate, care se află în structura spitalului ca unități fără personalitate
juridică, și cu medicii din unitățile și compartimentele de primire a
urgențelor din cadrul spitalelor ce sunt finanțate din bugetul de stat, în
vederea recunoașterii prescripțiilor medicale pentru medicamente cu și fără
contribuție personală eliberate de către aceștia. Modelul convenției este cel
prevăzut în norme. Prin medici/medici dentiști din cabinetele școlare și



studențești se înțelege medicii din cabinetele medicale și stomatologice din
școli și unități de învățământ superior, finanțate de la bugetul de stat.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 619/30.05.2014 Nr. 360/29.05.2014
ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a
Hotărârii de Guvern

nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a
Contractului-cadru care

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul
sistemului de asigurări sociale de
sănătate pentru anii 2014 – 2015

ANEXA 36
MODUL DE PRESCRIERE, ELIBERARE ŞI DECONTARE
a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

ART. 1 (1) Medicamentele cu şi fără contribuţie personală se acordă în
tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală eliberată de medicii
care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.
Pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală care se
acordă în tratamentul ambulatoriu se utilizează numai prescripţia medicală
electronică on-line şi în cazuri justificate, prescripţia medicală electronică
off-line.
În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea preparatelor
stupefiante şi psihotrope se realizează conform reglementărilor Legii nr.
339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor
stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare.
Prescripţia medicală cu regim special este utilizată pentru preparatele
stupefiante şi psihotrope şi îşi păstrează regimul de prescripţie medicală cu
regim special.



Pentru prescripţiile medicale electronice off-line, în cazul în care o
modificare este absolut necesară, această menţiune va fi semnată şi parafată
de către persoana care a completat iniţial datele, pe toate formularele.
(2) Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line este un formular
utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru prescrierea
medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu.
Prescripţia medicală electronică on-line şi off-line are două componente
obligatorii: componenta care se completează de către medicul prescriptor şi
o componentă care se completează de farmacist, denumite în continuare
componentă prescriere, respectiv componentă eliberare. Prescripția medicală
electronică on - line în care medicul prescriptor are semnătură electrinică
extinsă are și o componenta facultativa utilizata numai pentru eliberarea
fractionata atat in ceea ce priveste numarul medicamentelor cat si cantitatea
din fiecare medicament denumita in continuare componenta eliberare pentru
pacient.
Seria şi numărul prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line sunt
unice, sunt generate automat prin sistemul de prescriere electronică de la
nivelul caselor de asigurări de sănătate şi sunt atribuite fiecărui furnizor de
servicii medicale, respectiv fiecărui medic care are încheiată convenţie
pentru prescriere de medicamente.
Casele de asigurări de sănătate vor atribui furnizorilor de servicii medicale,
respectiv medicilor care au încheiate convenții pentru prescriere de
medicamente un număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line,
la solicitarea acestora și organizează evidența prescripțiilor medicale
electronice online și off-line atribuite.
(3) În cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul
prescriptor are semnătură electronică extinsă, acesta listează un exemplar al
prescripţiei medicale (componentă prescriere) care poartă confirmarea
semnăturii electronice extinsă şi îl înmânează asiguratului pentru depunerea
la farmacie şi poate lista un alt exemplar al prescripţiei electronice
(componenta prescriere) care rămâne la medicul prescriptor pentru evidenţa
proprie.
Farmacia la care se prezintă asiguratul sau persoana care ridică
medicamentele în numele asiguratului listează un exemplar al prescripţiei
electronice on-line (componenta eliberare) - ce conţine confirmarea
semnăturii electronice a farmacistului, care se depune la casa de asigurări de
sănătate împreună cu prescripţia medicală (componenta prescriere), factura
şi borderoul centralizator în vederea decontării. Exemplarul listat de
farmacie (componenta eliberare) va fi semnat inclusiv de către



asigurat/persoana care ridică medicamentele în numele acestuia. În cazul
eliberării medicamentelor prescrise, de mai multe farmacii atât în ceea ce
privește numărul medicamentelor cât și cantitatea din fiecare medicament
care poate fi fractionata lunar, prescripţia medicală (componenta prescriere)
se depune la casa de asigurări de sănătate numai de prima farmacie care a
eliberat medicamente.
(4) În cazul prescrierii electronice on-line, în situaţia în care medicul
prescriptor nu are semnătură electronică extinsă, acesta listează obligatoriu
două exemplare pe suport hârtie (componenta prescriere), pe care le
semnează, parafează şi ştampilează, din care un exemplar rămâne la medicul
prescriptor pentru evidenţa proprie şi un exemplar îl înmânează asiguratului
pentru a se depune de către acesta la farmacie. Farmacia listează pe suport
hârtie prescripţia medicală electronică (componenta eliberare), cu
confirmarea semnăturii electronice a farmacistului, care se semnează şi de
asigurat sau de persoana care ridică medicamentele, pe care împreună cu
prescripţia medicală (componenta prescriere) o ataşează la factura şi
borderoul centralizator care se depun la casa de asigurări de sănătate în
vederea decontării. Farmacia îşi poate păstra pentru evidenţa proprie o copie
după prescripţia medicală electronică (componenta prescriere).
(5) În cazul prescrierii electronice off-line, medicul prescriptor listează
obligatoriu pe suport hârtie exemplare ale prescripţiei medicale electronice
(componenta prescriere), pe care le semnează, parafează şi ştampilează, din
care un exemplar îl păstrează pentru evidenţa proprie şi două exemplare le
înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie. Farmacia listează pe
suport hârtie componenta eliberare cu confirmarea semnăturii electronice a
farmacistului, care se semnează şi de asigurat sau de persoana care ridică
medicamentele, pe care farmacia o ataşează, alături de un exemplar al
prescripţiei (componenta prescriere) depuse de asigurat, la factura şi
borderoul centralizator care se înaintează casei de asigurări de sănătate în
vederea decontării.
(6) Pentru elevii şi studenţii care urmează o formă de învăţământ în altă
localitate decât cea de reşedinţă, în caz de urgenţă medicală, medicul din
cabinetul şcolar sau studenţesc poate prescrie medicamente numai pentru
afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile. Medicii respectivi au obligaţia să
transmită prin scrisoare medicală medicului de familie la care este înscris
elevul sau studentul
diagnosticul şi tratamentul prescris. Medicii dentişti din cabinetele
stomatologice şcolare şi studenţeşti pot prescrie medicamente numai pentru
afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile.



Medicii din căminele de bătrâni pot prescrie medicamente numai pentru
maximum 7 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din
aceste instituţii, dacă nu sunt înscrişi în lista unui medic de familie.
Medicii din instituţiile de asistenţă socială pentru persoane adulte cu
handicap aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice pot prescrie medicamente numai pentru
maximum 7 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afecţiuni acute din
aceste instituţii, în situaţia în care persoanele instituţionalizate nu sunt
înscrise în lista unui medic de familie.
Medicii din unităţile şi compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul
spitalelor ce sunt finanţate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu şi
fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu numai pentru afecţiuni
acute, pentru maximum 7 zile.
Medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de
sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi
psihiatrie, cabinete de planificare familială, cabinete de medicină dentară
care nu se află în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se
află în structura spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, pot prescrie
medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu,
corespunzător DCI-urilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără
contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de
asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Casele de asigurări de sănătate încheie convenţii cu medicii/medicii
dentişti din cabinetele şcolare şi studenţeşti, medicii din căminele de bătrâni,
medicii din instituţiile activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate
mintală, de asistenţă socială pentru persoane adulte cu handicap aflate în
coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, cu unităţile sanitare pentru medicii care îşi desfăşoară respectiv
centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, cabinete de planificare
familială, cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie
contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care se află în structura
spitalului ca unităţi fără personalitate juridică, şi cu medicii din unităţile şi
compartimentele de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor ce sunt
finanţate din bugetul de stat, în vederea recunoaşterii prescripţiilor medicale
pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală eliberate de către aceştia.
Modelul convenţiei este cel prevăzut în anexa 41 la ordin.



Prin medici/medici dentişti din cabinetele şcolare şi studenţeşti se înţelege
medicii din cabinetele medicale şi stomatologice din şcoli şi unităţi de
învăţământ superior, finanţate de la bugetul de stat.
(8) Prescripţiile medicale aferente medicamentelor în regim de compensare
100% din prețul de referință se eliberează în următoarele situaţii:
a) pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 18 ani, gravide şi lehuze, tineri de
la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de
liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici
sau studenţi;
b) pentru bolile cronice aferente unor grupe de boli conform prevederilor
legale în vigoare;
c) pentru persoanele prevăzute în legile speciale, cu respectarea prevederilor
referitoare la prescrierea medicamentelor.
(9) Pentru a beneficia de medicamente conform art. 144 alin. (3) din Anexa
2 la H.G. nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a
Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii
2014 –2015, pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul
talon de pensie, actul de identitate, precum şi o declaraţie pe propria
răspundere din care să rezulte faptul că realizează venituri numai din pensii
de până la 700 lei pe lună, iar acesta va consemna în fişa medicală a
pensionarului/în registrul de consultaţii numărul talonului şi cuantumul
pensiei şi va anexa la fişa medicală declaraţia dată pe propria răspundere de
către pensionar.
În situaţia în care la nivelul cabinetului medical nu există declaraţie dată pe
propria răspundere de către pensionar anexată la fişa medicală (câte una
pentru fiecare prescripţie eliberată de medic sau aceeaşi declaraţie
actualizată prin semnătura pensionarului şi dată - cu ocazia celorlalte
prescripţii medicale eliberate de medic) precum şi înscrisuri privind numărul
talonului şi cuantumul pensiei (talon de pensie în original sau copie sau nu
sunt consemnate în fişa pacientului / în registrul de consultaţii numărul
talonului şi cuantumul pensiei) pentru prescripţie eliberată de medic,
răspunderea revine medicului prescriptor;
În situaţia în care la nivelul cabinetului medical există declaraţie dată pe
propria răspundere de către pensionar anexată la fişa medicală (câte una
pentru fiecare prescripţie eliberată de medic sau aceeaşi declaraţie
actualizată prin semnătura pensionarului şi dată - cu ocazia celorlalte
prescripţii medicale eliberate de medic) precum şi înscrisuri privind numărul
talonului şi cuantumul pensiei (talon de pensie în original sau copie sau sunt
consemnate în fişa pacientului / în registrul de consultaţii numărul talonului



şi cuantumul pensiei) pentru prescripţia eliberată de medic, dar se dovedeşte
că declaraţia dată pe propria răspundere dată de către pensionar nu este
conformă realităţii, răspunderea nu revine medicului prescriptor ci
asiguratului (pensionarului).
ART. 2 (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de
maximum 7 zile în afecţiuni acute, de până la 8 - 10 zile în afecţiuni
subacute şi de până la 30 - 31 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice.
(2) Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică
stabilă, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioadă de
până la 90/91/92 de zile inclusiv pentru bolnavii care sunt incluşi în
"Programul pentru compensarea în procent de 90% a preţului de referinţă al
medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii
de până la 700 lei pe lună", medicul de familie prescrie inclusiv
medicamente ca o consecinţă a actului medical prestat de alţi medici de
specialitate aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe
baza scrisorii medicale, pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile,
perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul
beneficiar al prescripţiei medicale. Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază
de o altă prescripţie medicală pentru boala cronică respectivă pentru
perioada acoperită de prescripţia medicală.
(3) Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schemă terapeutică
stabilă, medicii de specialitate din specialităţile clinice aflați în relaţie
contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot prescrie medicamente
pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile, perioada fiind stabilită de
comun acord de medicul prescriptor şi asiguratul beneficiar al prescripţiei
medicale. Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie
medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de
prescripţia medicală.
(4) Prescripţia medicală eliberată de medicii din spitale la externarea
bolnavului - in urma unui episod de spitalizare continua/spitalizare de zi,
cuprinde medicaţia pentru maximum 30/31 de zile, cu respectarea
prevederilor alin. (1).
(5) Prescripţia medicală pentru afecțiunile cronice este valabilă maximum 30
de zile de la data emiterii acesteia, iar în afecţiunile acute şi subacute
prescripţia medicală este valabilă maximum 48 de ore. Prescripția medicală
electronică on – line pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile pentru
care medicul prescriptor are semnătură electronică extinsă, și care se
eliberează de mai multe farmacii atât în ceea ce privește numărul cât și
cantitatea din fiecare medicament, este valabilă maximum 120 zile de la data



emiterii acesteia in functie de numarul de zile pentru care s-a facut
prescrierea.
ART. 3 Numărul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu pentru un asigurat este prevăzut în
Anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr 400/2014. Cantitatea de medicamente
pentru fiecare produs se notează în cifre şi litere.
ART. 4 (1) Prescripţia medicală se completează în mod obligatoriu cu toate
informaţiile solicitate în formularul de prescripţie medicală electronică
aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate/în prescripţia cu regim special pentru substanţele şi
preparatele psihotrope şi stupefiante.
(2) Medicamentele cuprinse în prescripţiile medicale electronice /
prescripţiile cu regim special pentru substanţele şi preparatele psihotrope şi
stupefiante care nu conţin toate datele obligatorii a fi completate de medic,
prevăzute în formularul de prescripţie medicală, nu se eliberează de către
farmacii şi nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.
ART. 5 (1) În sistemul asigurărilor sociale de sănătate prescrierea
medicamentelor se face de medici, ca urmare a actului medical propriu, în
limita competenţelor legale pe care le au şi în concordanţă cu diagnosticul
menţionat pe formularul de prescripţie medicală emis.
Medicii de familie pot prescrie medicamente atât ca urmare a actului
medical propriu, cât şi ca o consecinţă a actului medical prestat de alţi
medici în următoarele situaţii:
a) când pacientul urmează o schemă de tratament stabilită conform
reglementărilor legale în vigoare pentru o perioadă mai mare de 30 de zile
calendaristice, iniţiată prin prescrierea primei reţete pentru medicamente cu
sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare,
de către medicul de specialitate aflat în relaţie contractuală cu o casă de
asigurări de sănătate, comunicată numai prin scrisoare medicală cu
respectarea restrictiilor de prescriere prevazute in protocoalele terapeutice.
In situatia in care in scrisoarea medicala/biletul de iesire din spital nu exista
mentiunea privind eliberarea prescriptiei medicale, la externarea din spital
sau urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de
specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevazute in
scrisoarea medicală/biletul de iesire din spital, cu respectarea restrictiilor de
prescriere prevazute in protocoalele terapeutice.
b) la recomandarea medicului de medicina muncii, recomandare comunicată
prin scrisoare medicală;
c) în cadrul "Programului pentru compensarea în procent de 90% a preţului
de referinţă al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate



numai din pensii de până la 700 lei pe lună", pe baza scrisorii medicale
transmisă de alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de
sănătate.
(2) Medicii din spitale sunt obligați să prescrie asiguraţilor, la externare,
medicamente în limita specialităţii şi a consultaţiilor interdisciplinare
evidenţiate în foaia de observaţie, luându-se în considerare medicaţia
prescrisă anterior şi în coroborare cu schema de tratament stabilită la
externare, dacă se impune eliberarea unei prescripții medicale.
(3) În situatia in care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat
în regim de spitalizare continuă într-o sectie de acuti/sectie de cronici în
cadrul unei unități sanitare cu paturi aflată în relație contractuală cu casa de
asigurări de sănătate, medicul de familie/medicul din ambulatoriul de
specialitate poate elibera prescripție medicală pentru medicamentele și
materialele sanitare din programele naţionale de sănătate, pentru
medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea
comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/caselor de
asigurări de sănătate, precum si pentru medicamentele aferente afectiunilor
cronice altele decat cele cuprinse în lista cu DCI-urile pe care o depune
spitalul la contractare, în conditiile prezentarii unui document eliberat de
spital, că asiguratul este internat, cu respectarea condițiilor de prescriere de
medicamente pentru bolile cronice si a restrictiilor de prescriere din
protocoalele terapeutice;
(4) Medicii care își desfășoară activitatea la furnizorii de îngrijiri medicale
la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu, pot prescrie substanţe şi
preparate stupefiante şi psihotrope pentru terapia durerii, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare privind condițiile de prescriere a
medicamentelor.
(5) Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune
internaţionale (DCI), iar în cazuri justificate medical, precum şi în cazul
produselor biologice, prescrierea se face pe denumire comercială, cu
precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale
corespunzătoare. În cazul prescrierii medicamentelor pe denumire
comercială, cu excepţia produselor biologice, justificarea medicală va avea
în vedere reactii adverse raportate prin sistemul national de
farmacovogilenta, ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceleiaşi DCI
sau particularizarea schemei terapeutice pentru DCI – Combinatii.
ART. 6 Prescripţiile medicale pe baza cărora se eliberează medicamentele cu
şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu constituie documente
financiar-contabile, pe baza cărora se întocmesc borderourile centralizatoare.



ART. 7 (1) Eliberarea medicamentelor se face de către farmacie, indiferent
de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul, în
condiţiile în care furnizorul de medicamente respectiv are contract cu
aceeaşi casă de asigurări de sănătate cu care se află în contract/convenţie
medicul prescriptor.
Primitorul semnează de primirea medicamentelor pe prescripţia medicală –
componenta eliberare, pe care se menţionează numele, prenumele, seria şi
numărul actului de identitate, codul numeric personal (CNP)/codul unic de
asigurare/numărul cardului european/numărul paşaportului corespunzătoare
acestuia şi data eliberării medicamentelor.
(2) Pentru prescripţia medicală electronică on-line şi off-line în care medicul
prescriptor are sau nu are semnătură electronică extinsă, în situaţia în care
primitorul renunţă la anumite DCIuri/ medicamente cuprinse în prescripţie,
farmacistul va completa componenta eliberare din prescripţie numai cu
medicamentele eliberate şi va lista un exemplar al acesteia pe care primitorul
semnează, cu precizarea poziţiei/poziţiilor din componenta prescriere a
medicamentelor la care renunţă, şi care se depune de farmacie la casa de
asigurări de sănătate. În această situaţie medicamentele neeliberate nu pot fi
eliberate de nicio altă farmacie.
Pentru prescripţia medicală electronică on-line în care medicul prescriptor
are semnătură electronică extinsă, pentru DCI-urile/medicamentele
neeliberate de farmacie şi la care asiguratul nu renunţă, şi care pot fi
eliberate de alte farmacii, farmacia care a eliberat medicamente va lista un
exemplar al componentei eliberare pentru pacient cu medicamentele
eliberate si care va fi înmânat asiguratului /persoanei care ridica
medicamentele in numele acestuia pentru a se prezenta la altă farmacie,
precum și un exemplar al componentei eliberare – cu respectarea
prevederilor art. 1 alin. (3) – care se depune la casa de asigurări de sănătate
în vederea decontării.
Pentru prescriptia medicala electronica on-line în care medicul prescriptor
are semnătură electronică extinsă, emisa pentru bolnavii cu boli cronice
stabilizate pentru o perioada de pana la 90/91/92 de zile, la cererea
asiguratului/persoanei care ridica medicamentele in numele acestuia,
cantitatea de medicamente prescrise se poate elibera fractionat de catre una
sau mai multe farmacii. Prima eliberare se va face in maxim 30 de zile de la
data emiterii componentei prescriere . Fiecare eliberare fractionată se va face
cu respectarea cantitatii lunare din fiecare medicament determinata in functie
de cantitatea inscrisa de medic in componenta prescriere.
Farmacia/farmaciile care au eliberat medicamente fractionat vor lista un
exemplar al componentei eliberare pentru pacient cu medicamentele



eliberate si care va fi înmânat asiguratului / persoanei care ridica
medicamentele in numele acestuia pentru a se prezenta ulterior, in termenul
de valabilitate a prescriptiei la aceeași sau la o altă farmacie, precum și
un exemplar al componentei eliberare – cu respectarea prevederilor art. 1
alin. (3) – care se depune la casa de asigurări de sănătate în vederea
decontării. Farmacia care elibereaza ultima fractiune din medicamentele
prescrise nu va mai lista componenta eliberare pentru pacient.
Pentru prescripţia medicală electronică off-line sau on-line în care medicul
prescriptor nu are semnătură electronică, prescripţia se poate elibera numai
de către o singură farmacie.
Furnizorii de medicamente eliberează medicamentele din sublistele A, B, C -
secţiunile C1 şi C3, ale căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici
sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul
prescrie medicamentele pe denumire comercială. În cazul în care
medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât
preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al
asiguratului/persoanei care ridică medicamentele pe prescripţie –
componenta eliberare. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul
aceluiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de
referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al
asiguratului/ persoanei care ridică medicamentele pe prescripţie –
componenta eliberare. In toate situatiile farmacia elibereaza medicamentele
corespunzatoare formei farmaceutice si concentratiei prescrise de medic.
(3) Înscrierea preţurilor de vânzare cu amănuntul se face de către farmacist
pentru medicamentele eliberate pe componenta eliberare a prescripției
medicale.
(4) Farmacistul notează preţurile de vânzare cu amănuntul, sumele aferente
ce urmează să fie decontate de casele de asigurări de sănătate pentru fiecare
medicament şi sumele ce reprezintă contribuţia personală a asiguratului, pe
care le totalizează.
(5) Farmacia are dreptul să încaseze de la asiguraţi contribuţia personală
reprezentând diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi suma
corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor
corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în sublistele A şi B asupra preţului de
referinţă, respectiv diferenţa dintre preţul de vânzare cu amănuntul şi preţul
de referinţă al medicamentelor decontate de casele de asigurări de sănătate.
(6) Farmaciile au obligaţia să asigure acoperirea cererii de produse
comerciale ale aceluiaşi DCI, cu prioritate la preţurile cele mai mici din lista
cu denumirile comerciale ale medicamentelor; să se aprovizioneze, la
cererea scrisă a asiguratului, înregistrată la furnizor, în maximum 24 de ore



pentru bolile acute şi subacute şi 48 de ore pentru bolile cronice, cu
medicamentul/medicamentele din lista cu denumiri comerciale ale
medicamentelor, dacă acesta/acestea nu există la momentul solicitării în
farmacie. Solicitarea de către asigurat se face în scris, iar farmacia trebuie sa
faca dovada demersurilor efectuate în acest sens.
Face excepţie de la obligaţia farmaciei de a se aproviziona în maximum
24/48 de ore cu medicamente situaţia în care farmacia se află în
imposibilitatea aprovizionării cu medicamente, din motive independente de
aceasta şi pe care le poate justifica cu documente în acest sens.
ART. 8 Prescripţiile cu destinaţie pediatrică se decontează numai pentru
medicamentele de folosinţă pediatrică, conform indicaţiilor producătorului
de medicamente, cu excepţia cazurilor justificate în care vârsta şi greutatea
pacientului impun utilizarea unei alte forme farmaceutice adecvate sau a
unui alt medicament adecvat, după caz.
ART. 9 Casele de asigurări de sănătate decontează numai medicamentele cu
denumirile comerciale prevăzute în Lista cu medicamente (denumiri
comerciale), elaborată pe baza Listei cuprinzând denumirile comune
internaţionale - DCI ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor
de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală în
tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, aprobată prin
hotărâre a Guvernului.
ART. 10 (1) Farmaciile întocmesc un borderou centralizator cu evidenţă
distinctă pentru fiecare sublistă. Farmaciile întocmesc borderouri
centralizatoare distincte pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor
aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experţi ale Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi pentru medicamentele
corespunzătoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care
beneficiază de prescripţii medicale în condiţiile prevăzute la art 144 alin. (3)
din anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, pentru care se
completează prescripţii distincte. Pe borderou fiecare prescripţie medicală
poartă un număr curent care trebuie să fie acelaşi cu numărul de ordine pe
care îl poartă prescripţia medicală. Borderoul va conţine şi codul de parafă al
medicului, codul numeric personal al asiguratului sau codul unic de
asigurare, numărul cardului european şi ţara, pentru titularii de card
european de asigurări sociale de sănătate, respectiv numărul paşaportului,
ţara şi tipul de formular, pentru beneficiarii formularelor/documentelor
europene, respectiv numărul pașaportului, țara și tipul de document care a
deschis dreptul la medicamente, pentru pacienții din statele cu care România
a încheiat acorduri, înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu
prevederi în domeniul sănătății. În borderouri vor fi evidenţiate distinct



prescripţiile întocmite de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la
medicii de medicina muncii, precum şi prescripţiile eliberate pentru titularii
de card european şi beneficiarii formularelor/documentelor europene
(distinct pentru fiecare tip de formular/document european), respectiv pentru
pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri, înțelegeri,
convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății.
Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru
sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor
corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice: a
medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupelor de boli
cronice aprobate prin comisiile de experţi ai Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, precum şi pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor din
sublista B pentru pensionarii care beneficiază de prescripţii în condiţiile
prevăzute la art. 144 alin. (3) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.
400/2014, pentru care se completează prescripţii distincte.
Casele de asigurări de sănătate au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru
sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor din
prescripţiile eliberate de medicii de familie pe baza scrisorii medicale de la
medicii de medicina muncii, precum şi pentru sumele decontate pentru
prescripţiile eliberate pentru titularii de card european şi beneficiarii
formularelor europene (distinct pentru fiecare tip de formular european),
respectiv pentru pacienții din statele cu care România a încheiat acorduri,
înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul
sănătății.
(2) Borderourile se întocmesc în 2 exemplare, specificându-se suma ce
urmează să fie încasată de la
casele de asigurări de sănătate. Pe baza borderourilor centralizatoare,
farmaciile vor întocmi facturi cu sumele totale ce urmează să fie decontate
de către casele de asigurări de sănătate după caz, cu evidenţierea distinctă a
sumei corespunzătoare procentului de 40% pentru prescripţiile de care
beneficiază pensionarii cu venituri de până la 700 de lei/lună suportate din
bugetul Ministerului Sănătăţii prin transfer către bugetul fondului.
ART. 11 (1) Casele de asigurări de sănătate contractează şi decontează
contravaloarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate de
farmaciile cu care se află în relaţie contractuală, în limita fondurilor aprobate
cu această destinaţie. Sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de
sănătate cu această destinaţie se defalchează pe trimestre şi luni.
(2) Acordarea medicamentelor şi a unor materiale sanitare specifice pentru
tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale



de sănătate cu scop curativ se realizează în conformitate cu prevederile
Hotărârii Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate în
vigoare si a normelor tehnice de realizare a programelor nationale de
sanatate curative aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate.
(3) Casele de asigurări de sănătate vor încheia acte adiţionale lunare pentru
sumele reprezentând contravaloarea medicamentelor eliberate cu sau fără
contribuţie personală de către fiecare farmacie în parte, în limita fondurilor
lunare aprobate cu această destinaţie, la nivelul casei de asigurări de sănătate.
ART. 12 În vederea decontării medicamentelor cu şi fără contribuţie
personală în tratamentul ambulatoriu, farmaciile înaintează caselor de
asigurări de sănătate, în luna următoare celei pentru care s-au eliberat
medicamentele până la data prevăzută în contractul de furnizare de
medicamente încheiat cu casa de asigurări de sănătate, următoarele acte în
original: factura, borderourile centralizatoare, prescripţiile medicale, cu
înscrierea numărului de ordine al bonului fiscal şi a datei de emitere a
acestuia.
Pentru furnizorii de medicamente care au în structură mai multe farmacii,
documentele mai sus menţionate se întocmesc distinct pentru fiecare dintre
acestea.
ART. 13 Farmaciile răspund de exactitatea datelor cuprinse în decont şi în
actele justificative, iar casele de asigurări de sănătate, de legalitatea plăţilor
efectuate.
ART. 14 (1) Lista preţurilor de referinţă pe unitate terapeutică aferente
medicamentelor (denumiri comerciale) din catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă (CANAMED),
aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, elaborată de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate, şi metoda de calcul pentru sublistele A, B, C -
secţiunile C1 şi C3 din sublistă, aprobată prin ordin al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, se publică pe pagina de web a Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro. şi se actualizează
în următoarele condiţii:
a) la actualizarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale (DCI)
ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz
uman de care beneficiază asiguraţii pe bază de prescripţie medicală în
tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală.
b) ca urmare a actualizării CANAMED prin completarea/modificarea listei
de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate în termen de 15 zile de la actualizarea



CANAMED şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a
fost elaborată.
c) în situaţia în care în intervalul dintre două actualizări ale CANAMED un
medicament cu aprobare de punere pe piaţă care a obţinut aprobarea
Ministerului Sănătăţii pentru un preţ de vânzare cu amănuntul pe unitate
terapeutică mai mic decât preţul de referinţă pentru medicamentele din
sublistele A, B, C - Secţiunile C1 şi C3;
Deţinătorul de aprobare de punere pe piaţă a medicamentului prin
reprezentantul său legal declară pe propria răspundere că asigură
medicamentul pe piață în cantități suficiente pentru asigurarea nevoilor de
consum ale pacienților și are capacitatea de a-l distribui în farmaciile aflate
în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
d) Pentru situaţiile prevăzute la lit. a) - c) se au în vedere prevederile art. 144
alin. (5) - (8) din Anexa 2 la H.G. nr.400/2014.
(2) Farmaciile vor elibera medicamentele la prețurile de referință stabilite în
condiţiile prevăzute la alin. (1), indiferent de data la care a fost completată
prescripţia medicală de către medic, cu respectarea prevederilor art. 2 alin.
(5).
ART. 15 Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor cu sau fără
contribuţie personală din partea asiguraţilor se fac în limita fondului aprobat
cu această destinaţie.
ART. 16 La nivelul caselor de asigurări de sănătate vor funcţiona comisii
pentru DCI-urile aferente fiecărei grupe de boală cronică prevăzută potrivit
Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând
denumirile comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază
asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală,
în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru care este necesară aprobarea comisiilor constituite la
nivelul caselor de asigurări de sănătate.
Comisiile vor fi constituite din reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate,
direcţiei de sănătate publică şi ai medicilor prescriptori.
Fiecare comisie va fi constituită din 3 sau 5 persoane, astfel:
- medicul şef al casei de asigurări de sănătate sau o persoană desemnată de
către acesta din structurile subordonate medicului şef;
- medic desemnat dintre medicii prescriptori de către casa de asigurări de
sănătate şi de direcţia de
sănătate publică;
- un medic reprezentant al direcţiei de sănătate publică;
- secretariatul comisiei va fi asigurat de persoane din cadrul structurilor
subordonate medicului şef al



casei de asigurări de sănătate.
Pentru comisiile formate din 5 persoane, vor mai face parte din comisie:
- 1 medic din cadrul casei de asigurări de sănătate;
- 1 medic prescriptor.
Atribuțiile comisiei:
- asigură aplicarea criteriilor de includere/excludere în/din tratament în
conformitate cu protocoalele terapeutice elaborate de comisiile de
specialitate ale Ministerului Sănătății;
- stabilește criterii de prioritizare a pacienților eligibili în vederea includerii
lor în tratament și întocmește liste de așteptare, dacă este cazul;
- emite decizii de aprobare/respingere a inițierii sau continuării tratamentelor
cu medicamente ce necesită aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de
asigurări de sănătate, conform criteriilor de includere/excludere în/din
tratament, a căror valabilitate începe la data de emitere a deciziei și se
termină la sfârșitul intervalului înscris pe decizie. O copie a deciziei de
aprobare emisă de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de
sănătate sau comisiile de la nivelul CNAS se va ataşa la prescripţia medicală
care însoţeşte factura şi borderoul centralizator depuse la casa de asigurări de
sănătate.
- secretariatul comisiei ține evidența informatică a pacienților aflați în
tratament precum și tratamentul aprobat cu indicarea datei la care au intrat în
tratament, a datei ultimei aprobări și a perioadei pentru care au primit ultima
aprobare.
Casa de asigurări de sănătate pune la dispoziţia comisiei, trimestrial, un
raport care conține numărul de pacienți aflați în tratament precum și costul
mediu pe pacient.


