
 

ÎN ATENȚIA MEDICILOR PRESCRIPTORI 
 
Vă supunem atenției ultimele modificări, intrate în vigoare, ale Ordinului nr. 

674/2012 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: 

 
Pe acelaşi formular de prescripţie medicală electronică pot fi cuprinse denumiri 

comune internaţionale, denumite în continuare DCI, din toate sublistele A, B, C şi D, 
conform Hotărârii 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, precum şi denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de 
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare [sublista B - mai puţin DCI-urile 
prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, mai puţin DCI-urile prescrise pensionarilor care realizează venituri numai 

din pensii de până la 700 lei/lună; secţiunea C1 - mai puţin DCI-urile prescrise în 
bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate; secţiunea C2 - mai puţin DCI-urile prescrise în diabet zaharat, afecţiuni 
oncologice, stări posttransplant şi unele boli rare cuprinse în Programul naţional de 
diagnostic şi tratament pentru boli rare P6 - mucoviscidoză (P6,4), boli neurologice 
degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5.2), sindromul Prader-

Willi (P6.7); secţiunea C3; mai puţin medicamentele corespunzătoare DCI-urilor 
pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost volum-rezultat]. 

 
Se întocmește o prescripţie medicală electronică distinctă pentru fiecare dintre 

următoarele situaţii: 
 

- DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al 

bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu scop 
curativ - P5 - Programul naţional de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al 
bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va întocmi câte o prescripţie distinctă pentru 
fiecare dintre situaţiile următoare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), 
tratamentul cu insuline + teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO + insuline) 
+ teste de automonitorizare; 

 
- DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al 
bolnavilor cu afecţiuni oncologice (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu 
scop curativ - P3 - Programul naţional de oncologie), conform hotărârii Guvernului 
pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi normelor tehnice de realizare a 



programelor naţionale de sănătate curative, aprobate prin ordin al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate; 
 
- DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru tratamentul ambulatoriu al 
bolnavilor cu stare posttransplant (sublista C - secţiunea C2, Programul naţional cu 
scop curativ - P9 - Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de 
origine umană); 

 
- DCI-uri corespunzătoare medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al 
bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate cu scop curativ pentru care 
eliberarea se face prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor, conform prevederilor 
hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi ale 
normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin 

al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
(pentru fiecare program, DCI-urile corespunzătoare medicamentelor specifice pentru 
tratamentul ambulatoriu al bolnavilor fac obiectul unei prescripţii distincte); 
 
- DCI-uri corespunzătoare medicamentelor pentru care tratamentul se efectuează cu 
aprobarea comisiilor constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, nominalizate în sublista B; DCI-uri pentru care aprobarea se dă de către 

comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatite cronice 
de etiologie virală B, C şi D cu HVB şi HCV (G4), ciroză hepatică (G7), acromegalia - 
tumori hipofizare cu expansiune supraselară şi tumori neuroendocrine (G22), boala 
Gaucher (G29), boala cronică inflamatorie intestinală (G31a), poliartrita reumatoidă 
(G31b), artropatia psoriazică (G31c), spondilita ankilozantă (G31d), artrita juvenilă 

(G31e), psoriazis cronic sever (plăci) (G31f), DCI-uri nominalizate în Hotărârea 
Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
- DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise 
de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina 
muncii; 
 

- DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, prescrise 
pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual; 
 
- DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul 
Programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - P6 - mucoviscidoză 
(P6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică 

(P6.5.2), sindromul Prader-Willi (P6.7); 
 
- DCI-uri din cadrul sublistei B, prescrise în regim de compensare 90% din preţul de 
referinţă pensionarilor care realizează venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună. 
 



- Medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-

volum/cost volum-rezultat. 
 

Pentru prescripţiile care conţin DCI-uri din sublista C secţiunea C2 se va indica 
numărul programului/ subprogramului din cadrul Programului naţional cu scop 
curativ: 3 - Programul naţional de oncologie, 5 - Programul naţional de diabet zaharat, 
Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, 9 - Programul naţional de 

transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană (9.7 - Tratamentul stării 
posttransplant în ambulatoriu al pacienţilor transplantaţi) şi a unor boli rare cuprinse în 
Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - 6 - mucoviscidoză 
(6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (6.5.2), 
sindromul Prader-Willi (6.7), respectiv se va indica programul pentru care eliberarea 
medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu circuit închis, 

conform prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de 
sănătate şi ale normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, 
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii sau al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate 
 


