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COMUNICAT 
De la 1 aprilie 2021, medicamentele prescrise pot fi ridicate de la orice farmacie 

Începând cu data de 1 aprilie 2021, asigurații vor avea posibilitatea să ridice medicamentele  prescrise de 
la orice farmacie din țară, indiferent dacă aceasta se află sau nu în relație contractuală cu aceeași casă de 
asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor. Excepție fac medicamentele aferente contractelor 
cost-volum-rezultat, care se eliberează indiferent de casa de asigurări de sănătate în evidența căreia de 
află asiguratul, cu condiția ca furnizorul de medicamente să fie în contract cu aceeași casă de asigurări de 
sănătate cu care se află și medicul care a emis prescripția medicală. 

Dacă în prezent farmaciile comunitare/punctele de lucru pot avea încheiate contracte pentru furnizarea de 
servicii farmaceutice cu două case de asigurări de sănătate, respectiv cu o casă de asigurări de sănătate 
județeană și cu CAS AOPSNAJ, pentru punerea în aplicare a noii  reglementări, începând cu data de 1 
aprilie 2021, farmaciile comunitare/punctele de lucru care au încheiate două contracte cu case de asigurări 
vor opta pentru păstrarea unui singur contract, care va fi valabil până la data de 30 iunie 
2021.  Farmacia/punctul de lucru va deservi toți asigurații care prezintă prescripții medicale. 

După aprobarea noului Contract-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate  pentru anii 2021-2022, o farmacie comunitară/ punct de lucru farmaceutic 
va încheia un contract unic cu o casă de asigurări de sănătate, care va intra în vigoare începând cu data de 
1 iulie 2021. 

Această nouă reglementare este cuprinsă în hotărârea aprobată de Guvern în data de 25 martie, care 
prevede prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 
anii 2018-2019, pentru prorogarea unor termene, pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la 
aceasta, precum și pentru prelungirea termenului de aplicare și modificarea prevederilor HG nr. 155/2017 
privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, până la 30 iunie 2021. 

Numărul furnizorilor de medicamente cu și fără contribuție personală aflați în relație contractuală 
cu CAS Harghita, la data de 29.03.2021, este de 59 furnizori, ceea ce reprezintă în total 119 farmacii, 
din care 55 farmacii în mediul urban și 64 farmacii în mediul rural. Numărul total de farmacii în anul 
2021 a rămas relativ constant față de anul precedent și acoperirea județului este bună. 

Lista farmaciilor aflate în relație contractuală cu CAS Harghita, respectiv detaliile privind programul 
de lucru, pot fi vizualizate pe site-ul instituției (http://www.cnas.ro/cashr/page/lista-farmacii-in-
contract.html). 
Totodată lista farmaciilor de gardă în luna curentă se poate verifica pe site-ul Casei de Asigurări de 
Sănătate Harghita (http://www.cnas.ro/cashr/page/farmacii-de-garda-in-luna.html ) și este afișat le fiecare 
farmacie din județ. Farmaciile de gardă funcționează pe trei zone ( Zona Miercurea Ciuc, Zona Odorheiu 
Secuisc și Zona Gheorgheni – Toplița) și  sunt la dispoziția persoanelor asigurate pe perioada cât nu este 
deschisă o altă farmacie din localitate/zonă. 
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