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ORDIN 

pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor 
aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista 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, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 720/2008  
  
 
 Având în vedere prevederile: 
- art. 406 alin. (1) lit. g) şi art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 4 din 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; 
     Văzând referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi 
managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 7547 / 11.07.2008 şi al directorului general 
al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2004/ 11.07.2008, 
 În temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea 
Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii 
Publice, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
    ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
emit următorul ordin: 
 

ORDIN 
 

Art. 1 - Se aprobă protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente 
denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista 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, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, denumite în 



continuare protocoale terapeutice, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezentul ordin.  
Art. 2 – (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarea 
semnificaţie: 
a) prescriere limitată - prescrierea medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate este limitată la indicaţia / indicaţiile medicale prevăzute in 
protocoalele terapeutice; 
b) cod restricţie – cod unic atribuit unei prescrieri limitate. Modalitatea de implementare 
a codurilor de restricţie se va stabili prin ordin al ministrului sănătăţii şi preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  
(2) Condiţiile privind prescrierile limitate ale medicamentelor aferente denumirilor 
comune internaţionale prevăzute în Lista 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, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 şi codurile de restricţie ale acestora 
sunt prevăzute în anexa nr. 2. 
Art. 3 - (1) Protocoalele terapeutice constituie baza de prescriere şi monitorizare a 
medicamentelor care se acordă asiguraţilor pe bază de prescripţie medicală eliberată de 
medicii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 
(2) Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocoalelor terapeutice 
prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 este obligatorie pentru medicii aflaţi în relaţie 
contractuală cu casele de asigurări de sănătate. 
(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, medicii care 
sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a proceda la 
evaluarea bolnavilor pe care îi au în evidenţă în vederea adaptării schemelor terapeutice 
în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  
Art. 4 Iniţierea şi continuarea tratamentului specific unei afecţiuni de către medicii 
aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate se realizează cu 
respectarea prevederilor fiecărui protocol terapeutic. 
Art. 5 Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare 
denumirilor comune internaţionale prevăzute în anexa la HG 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, în baza 
protocoalelor terapeutice se realizează după cum urmează:  
- în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
normelor metodologice de aplicare ale acestuia, pentru denumirile comune 
internaţionale notate cu (**) şi (***)  în sublista A,  (**), (***) şi (****) în sublista B, 
(**), (***) şi (****) în secţiunea C1 şi (**) în secţiunea C3 a sublistei C;  



- în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea 
programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a normelor tehnice de realizare a acestora, pentru denumirile comune 
internaţionale notate cu (**), (***) şi (****) în secţiunea C2 a sublistei C.   
Art. 6 – Protocoalele terapeutice vor fi revizuite periodic.  
Art. 7 - Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice, Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate, autorităţile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate şi 
furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  
Art. 8 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

                
 
 
 
                   

Ministrul sănătăţii publice Preşedintele 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

EUGEN NICOLĂESCU VASILE CIURCHEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI 
DE SĂNĂTATE 

Direcţia Generală Politici, Strategii şi 
Managementul Calităţii în Sănătate Director General 

Nr.  ....................../ ..................................... Nr. ..................../....................................... 
                                      
              Aprob,                                                                    Aprob,  
            Ministru                                                    Preşedintele  
                                 Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
EUGEN NICOLĂESCU                                        VASILE CIURCHEA 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 Având în vedere faptul că începând cu data de 15 iulie 2008 va intra în vigoare 

noua Listă 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, aprobată prin 

prevederile HG nr. 720/2008, pentru a asigura sustenabilitatea acesteia se impune 

standardizarea practicilor medicale bazate pe dovezi ştiinţifice rezultate din cercetarea 

medicală, cât şi pe experienţa activităţii clinice practice prin intermediul protocoalelor 

terapeutice.  

 Luând în considerare acest aspect, precum şi faptul ca implementarea 

protocoalelor terapeutice va asigura reglementările necesare exercitării unui control 

asupra modului de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, 

în sistemul de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate, a fost elaborat prezentul proiect de ordin, pe care îl supunem spre aprobare. 

 
DIRECTOR GENERAL  DIRECTOR GENERAL 

 
DR. ADRIAN PANĂ   EC. LILIANA LUKACS  


