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ANEXA 36 

-
-line. 

ul juridic al plantelor, 

-

datele, pe toate formularele.
- -

tratamentul ambulatoriu. 
- -

-

eliberare pentru pacient. 
- -line sunt unice, sunt generate 

pentru prescriere de medicamente. 
or

electronice on- -
electronice on- -line atribuite. 

cazul prescrierii electronice on-

-line (componenta eliberare) - ce 

eliberarea se face 
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semnarea componentei eliberare. 

 art. 223 alin. 

- - 18 ani 

-
electron

ului pentru a se depune de 

componentei eliberare. 

te la art. 223 alin. 
ulterioare,  pentru persoanele 

- - 
eliberare. 

-
electronice (componenta prescriere), pe care le 

    Exemp

semnarea componentei eliberare. 
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ulterioare, pentru persoanele 
c rora nu le- - 

este titula

    (6) Pentru el

medic de familie. 

pentru maximum 7 zile pentru bolnavii nedepla

finan

-

 medicamente sunt cele 

comp
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- 

    c) pentru persoanele prev
prescrierea medicamentelor. 
    (9) Pentru a beneficia de medicamente conform art. 144 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 
161  Contractului-cadru care 

medicale, - 2017, cu 
pensi

- 
medicale elibe

c sau 
- 

ea nu revine medicului prescriptor, ci asiguratului (pensionarului). 
    ART. 2 

- - 31 de zile pentru 

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

medicamentelor acordate pensiona
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- 
episod de spitalizare c
cu respectarea prevederilor alin. (1). 

-
e

maximum 92 -
prescrierea. 

161/2016 . Cantitatea de medicamente pentru fiecare 
produs se not

Me

spital 
urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate 

-

-

alele 
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-

a
medicamentelor. 

obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rez

fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-

ice, inclusiv pentru DCI 
- 

-
le centralizatoare. 

medicul prescriptor. 
- -

-

s
-

- re asiguratul nu 

exemplar al componentei eliberare - cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) - 

-

90/91

iterii componentei prescriere. 

Farmacia/Farmaciile care a/au eliberat medicame

termenul de valabilitate 
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componentei eliberare - 
zentat casei de 

medicamentele prescrise nu va mai lista componenta eliberare pentru pacient. 
-line sau on- re medicul prescriptor nu are 

- 

- 

- 

medic. 

    (4) Farmacist

    (5) Farmacia ar

-

i 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista 

motive indepen

azurilor 

comerci

,  ,

    ART. 10 

-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin 
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    b) medicamentele prescrise de medicul de familie ca urmare a scrisorii medicale de la medicul de 

    (2) -
 contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, nici medicamentele 

-
 nr. 161/2016, cu

    (3) are DCI-urilor pentru care au fost 
-

- -volum-rezultat cuprind 
distinct medicamentele pentru fiecare s

 prevederi 

-urilor din sublista B pentru pensionarii care 

Guvernului nr. 161/2016 
    (4) 

zator. 
    (5) 

(2

barea programelor 

de 

le
electronice off-
stupefiante. 

fiecare dintre acestea. 
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    ART. 14 

- 

    a) la actualizarea 

; 
D prin completarea/modificarea listei de medicamente - 

fo

din sublistele A, B, C - 

-l distribui, conform 

ia medicamentelor  pentru care 

speciale. 
- dere prevederile art. 144 alin. (5) - (8) din 

anexa nr. 2 la H.G. nr. 161/2016 . 

la alin. (1), indiferent de 
respectarea prevederilor art. 2 alin. (5). 

-urile 

nivelu

    - 

    - 

    - 
    - secretariatul comisiei va fi asigurat de persoane din cadrul structurilor subordonate medicului 

    Pentru comisiile formate din 5 persoane, vor mai face parte din comisie: 
    - 
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    - 1 medic prescriptor. 

    - 
protocoalele terapeutice elab
    - 

    - emite decizii de aprobare/respi

ile medicale off-
-

    - 

perioadei pentru care au primit ultima aprobare. 
Ca

2016 ine 

     (2) Pentru contractele cost-volum-

medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu 

pri
   (3) 

de maximum 5 zile lu

electronic. 
    (4) Pentru contractele cost-volum-

-line 

stea pot fi corectate de furnizor 

electronic. 
    (5) 

nd furnizorului un termen de 5 zile 
(3). 

vor organiza trimestrial 



405

are. Acestea vor informa 


