
ANEXA 36

Pentru prescrierea medicamente
-

-line.

-line, în cazul în care o modificare este absolut

formularele.

-line (componenta eliberare), cu 
208 140/2018 pentru 

-

soci - 2019 -
line (componenta eliberare).

- -line este un formular utilizat în sistemul de 

tratamentul ambulatoriu.
- - o component

-

pentru pacient.
- -line sunt unice, sunt generate 

automat prin Sistemul informatic pentru prescri

te,
on- - -

-line atribuite.
(4) În cazul prescrierii electronice on-line, medicul prescriptor u

un alt exemplar al

ctronice on-line (componenta eliberare) -



la 
solicitarea acesteia.

eliberarea se face 
nu este ne

componentei eliberare.

di

- - 18 ani beneficiari ai 

titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat 

(5) În cazul prescrierii electronice off-
escriere), pe care l

Exemplarul listat de farmacie (componenta eliberare) va fi semna

componentei eliberare.

-a
-

componentei eliberare. 

titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat 

(6) În cazul prescrierii electronice on- - 208 din anexa 
nr. 2 la H.G. nr. 140/2018 -line.

-

sau d -se prin 



titular de card european/titular de formular european/pacient din statele cu care România a încheiat 

erare.
(7) 

este
dou
familie, direct sau prin intermediul asiguratului.

pentru persoanele vârstnice pot prescrie medicamente numai pentru maximum 

lista unui medic de familie.

maximum 7 zile pentru bolnavii nedepla

finan

-

Perioadele pentru care pot prescrie
(8) 

pentru persoanele vârstnice

a. 

(9) 

-

mai mul
b) pentru bolile cronice aferente unor grupe de boli conform prevederilor legale în vigoare;

prescrierea medicamentelor.



(10) Pentru a beneficia de medicamente conform art. 155 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 
140/2018 -

– 2019,

ntru pensionari.

revine medicului prescriptor.
ART. 2 (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în 

- - 31 de zile pentru bolnavii 

cost-volum/cost-volum- - 31 de zile.

rie 

- în urma unui 

respectarea prevederilor alin. (1).

-

-

tratamentul ambulatoriu pentru un asigurat este pr H.G. nr. 140/2018.

(2) Medicamentele cuprinse în pres



protocoalele 
terapeutice.

nivelul ambulatoriului de 

protocoalele terapeutice.
b) la recomandarea medicului de medicina munc

de pân

-se în 

da

-

-urile pe care o 

este int

p

(5) Medicii prescriu medicamentele sub forma de

contractelor cost-volum/cost-volum-
pe pr

obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, justificarea medic

-

-
întocmesc borderourile centralizatoare.

ART. 7 (1) 

e se 
Începând cu data de 1 iulie 2018, eliberarea 



medicul care le- -volum-

as

- -
anumite DCI-

-line, pentru DCI-urile/medicamentele neeliberate de 
alte farmacii, farmacia care a eliberat 

medicamente va lista un exemplar al componentei eliberare pentru pacient cu medicamentele eliberate 

un exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) - care se 

eia.
-

medicamentele în numele acestuia, cantitatea de medicam

fieca

va fi înmânat 

componentei eliberare - cu respectarea

amentele prescrise 
nu va mai lista componenta eliberare pentru pacient.

-

nuntul pe unitatea 
terapeu

- componenta eliberare. În cazul în 

terapeutic
- componenta eliberare. În toate 

pentru medic

-



pe unitatea 

pe unitatea terapeutic aferente
medicamentelor 

cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista 

demersurilor efectuate în acest sens

aximum 24/48 de ore cu 

a unui 

comerciale), el

e

-urilor notate cu (**)1

ie distincte;
b) 
c) 

d) 
-

urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost-volum-rezultat medicamentele 
-
art. 155 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 140/2018 ute în 

borderouri distincte.
-urilor pentru care au fost 

încheiate contracte cost-vol
-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum-rezultat cuprind distinct 

pentru 

eliberate pentru titularii de formulare europene, 
-

155 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 
140/2018, d



pentru fiecare borderou centralizator. În f

curative 

ambulatoriu, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum, farmaciile 
-au eliberat 

încheiat cu casa de 

-

Pentru medicamentele aferente contractelor cost-volum-
-au eliberat medicamentele respective, numai borderourile 

-

celei în care s-a finalizat evaluarea rezultatului medical; facturile se vor întocmi numai pentru 
-

Pentru furnizorii de medicamente car

amentelor (denumiri 

-

în 

-

c) Pentru si - b) se au în vedere prevederile art. 155 alin. (5) - (8) din anexa 
nr. 2 la H.G. nr. 140/2018.



prevederilor art. 2 alin. (5).

2018

(2) Pentru contractele cost-volum-

te 

termen de 60 de zile de la validarea facturii.

erori materiale în centralizatoarele de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de 
pectivelor 

(4) Pentru contractele cost-volum-
zile calendaristice de la data depunerii/transmiterii 

-line se 
a acesteia. 

materiale în borderourile centralizatoare de raportare, acestea pot fi corectate de furnizor în termen de 

remedierea eventualelo

lniri cu 

asupra 

ârilor luate cu acest prilej.

terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, ,

te, la adresa www.cnas.ro.


