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COMUNICAT 

Prescrierea medicamentelor compensate și gratuite 
 

În sistemul asigurărilor sociale de sănătate asiguraţii beneficiază de medicamente compensate 

şi gratuite în tratamentul ambulatoriu pe baza prescripţiei medicale, cuprinse în următoarele subliste: 

sublista A, B, C (C1; C2; C3) și sublista D . 

Procentul de compensare al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor (Denumirea 

Comună Internatională) este următoarea : 

• sublista A este de 90% din preţul de referinţă ; 

• sublista B este de 50% (cu excepţia pensionarilor cu venituri de până la 

1139  lei/lună* inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri pentru care 

procentul este de 90%) din preţul de referinţă; 

• sublista C este de 100% din preţul de referinţă ; 

• sublista D este de 20% (cu excepţia categoriilor de asiguraţi menţionate în sublista C3 

- copii, elevi, gravide, lehuze - pentru care procentul este de 100%) din preţul de 

referinţă. 

 Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele: 

• afecţiunile acute – între 3 – 5 zile; 

• afecţiunile subacute – între 8 – 10 zile; 

• afecţiunile cronice -  pentru 30/31 de zile ; 

•  bolnavii cu boli cronice stabilizate  - până la 90/91/92 de zile (perioada fiind  

       stabilita de comun acord de medicul prescriptor și asiguratul beneficiar al        

       prescripţiei medicale).  

Prescripţiile medicale pot fi eliberate integral sau fracţionat. Eliberarea fracţionată este 

posibilă, doar dacă medicul a prescris reţeta on-line şi a semnat cu semnătură electronică extinsă, 

reţeta prescrisă are diagnosticul cronic, are perioadă de tratament multiplu de lună şi identică pe toate 

poziţiile (medicamentele). 

 Prescripţiile medicale sunt valabile : 

• 48 de ore de la data prescrierii în cazul afecţiunilor acute si subacute ; 

• 30 zile de la data prescrierii în situaţia afecţiunilor cronice.  

                                                 
* NOU: Începând cu data de 1 septembrie 2019 a crescut plafonului de la 990 lei la 1139  lei/lună inclusiv. Această 
creștere  a avut în vedere  creșterea cu 15% a valorii punctului de pensie, astfel încât să nu fie afectat accesul 
pensionarilor la medicamente compensate cu 90%. 
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Eliberarea prescripţiilor medicale 

 
A. În situaţia în care prescripţia medicală electronică este ridicată din farmacie de către asiguratul 

beneficiar al prescripţiei, eliberarea medicamentelor se va face astfel: 

            A1. asiguraţi care au card naţional emis: 

-în baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;  

-în baza adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni şi a BI/CI/paşaport pentru persoanele 

care au card emis, dar care refuză în mod expres cardul naţional din motive religioase sau de 

conştiinţă; 

-în baza adeverinţei înlocuitoare de card pentru asiguraţii care au solicitat card duplicat şi a 

BI/CI/paşaport. 

A2. asiguraţi care nu au card naţional emis: 

-în baza documentului rezultat prin accesarea de către farmacie a serviciului pus la dispoziţie 

de Casa de Asigurări de Sănătate Harghita la adresa  http://www.cnas.ro/cashr/page/verificare-

asigurat.html. Dacă, în urma accesării serviciului on-line, persoana nu figurează cu starea de 

„asigurat”, aceasta va fi îndrumată spre Casa de Asigurări de Sănătate Harghita pentru clarificarea 

situaţiei privind asigurarea de sănătate.  

-în baza CI pentru copii între 14-18 ani 

  

B. În situaţia în care prescripţia medicală electronică este ridicată din farmacie de către un 

împuternicit, eliberarea medicamentelor se va face astfel: 

                  -în baza cardului naţional de asigurări sociale de sănătate al împuternicitului 

            sau 

                 -în baza CI/BI/paşaport, dacă împuternicitul nu poate prezenta cardul naţional de asigurări 

sociale de sănătate 
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Furnizori de medicamente cu si fără contribuție personală aflați în relație 

contracuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Harghita 

 

Numărul furnizorilor de medicamente cu și fără contribuție personală aflați în relație contractuală cu 

CAS Harghita, la data de 01.09.2019, este de 62 furnizori, ceea ce reprezintă în total 119 farmacii, 

din care 54 farmacii în mediul urban și 65 farmacii în mediul rural. Numărul total de farmacii în anul 

2019 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 

între orele 22ºº – 07ºº, pe perioada cât nu este deschisă o altă farmacie din localitate/zonă. 

 

 

Cu stimă,  

 
PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL 
               Ec. Duda Tihamer Attila 
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