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Medicilor prescriptori aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de 

Sănătate Galaţi ( medici de familie, medici din specialităţile clinice)

Având in vedere :

• HOTĂRÂREA Nr. 18/2017 din 12 ianuarie 2017 pentru m odificarea şi com pletarea Hotărârii 
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, precum şi denumirile 
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor 
naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi com pletarea unor alte acte normative în 
domeniul sănătăţii

• Adresa CNAS nr.P689/25.01.2017,

vă aducem la cunoştiinţă următoarele :

1. începând cu data de 01.03.2017, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 

prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor 

comune internaţionale notate cu (**) care înlocuiesc DCI -  urile notate anterior cu 

(***) precum si pentru DCI -  urile notate cu (**)!, (**)l(i şi (**)1Q. se va realiza 

fără aprobarea comisiilor de experţi care au fost constituite în acest sens la nivel

protocoalelor terapeutice în visoare elaborate de comisiile de specialitate ale 

Ministerului Sănătăţii ( criterii de eligibilitate, monitorizare, schema de tratament, 

doze de medicament recomandate, etc).

Având în vedere faptul că actul normativ mai sus menţionat îşi exercită efectele începând 

cu data de 01.03.2017, ultima şedinţă a comisiilor de experţi CNAS se va desfăşură în 

luna februarie 2017 conform programărilor stabilite de fiecare comisie în parte.

CNAS/CJAS ;

2. Vă precizăm faptul că medicii prescriptori sunt obligaţi să respecte prevederile

Cu consideraţiune,


