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ÎN ATENȚIA 

FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE
AFLAȚI ÎN RELAȚIE CONTRACTUALĂ CU CAS NEAMȚ 

Referitor la dificultățile legate de atribuirea medicamentelor prin farmacia cu circuit deschis,
în cazul prescrierii pe denumire comercială, pentru acele medicamente ce fac obiectul procedurilor de
transfer APP ca urmare a BREXIT-ului, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile Ordinului MS/ CNAS nr. 397/ 836/ 2018 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 140/ 2018 pentru aprobarea
pachetelor  de  servicii  şi  a  Contractului-cadru  care  reglementează  condiţiile  acordării  asistenţei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările și
completările ulterioare, anexa nr. 36:

- Art. 1, alin. (1): 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.

-  Art.  1  alin.  (4):  În  cazul  prescrierii  electronice  on-line,  medicul  prescriptor  utilizând
semnătura electronică extinsă, listează un exemplar al prescripţiei medicale (componenta prescriere)
care poartă confirmarea semnăturii electronice extinse 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.

-  Art.  1  alin.  (5):  În  cazul  prescrierii  electronice  off-line,  medicul  prescriptor  listează
obligatoriu pe suport hârtie 3 exemplare ale prescripţiei medicale electronice (componenta prescriere),
pe care le semnează şi parafează, din care un exemplar îl păstrează pentru evidenţa proprie şi două
exemplare le înmânează asiguratului pentru a le depune la farmacie.

- Art. 4 alin. (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.

- Art. 5 alin. (5): Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale
(DCI), iar în cazuri justificate medical, precum şi în cazul produselor biologice şi al medicamentelor ce
fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat 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 şi a medicamentelor ce fac
obiectul  contractelor  cost-volum/cost-volum-rezultat,  justificarea  medicală va avea  în vedere  reacţii
adverse  raportate  prin  sistemul  naţional  de  farmacovigilenţă,  ineficacitatea  altor  medicamente  din
cadrul aceleiaşi DCI sau particularizarea schemei terapeutice, inclusiv pentru DCI - Combinaţii.

În conformitate cu prevederile Ordinului MS/ CNAS nr. 674/ 252/ 2012 privind aprobarea
formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul  ambulatoriu  şi  a  Normelor  metodologice  privind  utilizarea  şi  modul  de  completare  a
formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în
tratamentul  ambulatoriu,  cu  modificăruile  și  completările  ulterioare,  câmpul  “Denumire  comună
internațională/  Denumire commercială/  Forma farmaceutică/  Concentrație”  se completează  de către
medicul prescriptor  cu denumirea comună internațională și/ sau cu denumirea comercială,  conform
contractului cadru și normelor metodologice de aplicare ale acestuia, respectiv Hotărârii Guvernului
pentru aprobarea  programelor naționale de sănătate și  normelor tehnice de realizare a programelor
naționale de sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătății sau al președintelui CNAS, însoțită de
forma farmaceutică și de concentrație, conform listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale
medicamentelor,  aprobată  prin  Hotărâre  a  Guvernului,  respectiv  listei  medicamentelor  (denumiri
comerciale), aprobată prin ordin al președintelui CNAS și listei denumirilor comerciale și a prețurilor
de decontare aprobată prin ordin al ministrului săntății și al președintelui CNAS, aflate în vigoare la
data respectivă.
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