
                     ORDIN   Nr. 674/252 din 29 iunie 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 
 
    Text în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2015 
    REALIZATOR:ăCOMPANIAăDEăINFORMATIC ăNEAM  
 
    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor 
normativeămodificatoare,ăpublicateăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ăpân ălaă30ă
septembrie 2015. 
 
    Act de bază 
#B: Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă674/252/2012 
 
    Acte modificatoare 
#M1: Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă1509/733/2013 
#M2: Rectificareaă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României, Partea I, nr. 89 din 5 
februarie 2014 
#M3: Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă298/203/2014 
#M4: Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr. 656/359/2014 
#M5: Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă1209/669/2014 
#M6: Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă801/331/2015 
#M7: Ordinul ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă1201/828/2015 
 
    Modific rileă şiă complet rileă efectuateă prină acteleă normativeă enumerateămaiă susă suntă
scriseăcuăfontăitalic.ăÎnăfa aăfiec reiămodific riăsauăcomplet riăeste indicat actul normativ 
careăaăefectuatămodificareaăsauăcompletareaărespectiv ,ăînăformaă#M1, #M2 etc. 
 
#B 
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. C.V. 1.869 din 29 iunie 2012 al Ministerului 
Sănătăţii şi nr. DG/1.690 din 28 iunie 2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
    în temeiul prevederilor: 
    - titlului VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010*) pentru aprobarea Contractului-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2011 - 2012, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de 
sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare; 
    - Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1.723/950/2011**) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în 
anul 2012 a Contractului-cadru*) privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a 



programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    - Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
    - Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
emit următorul ordin: 
 
#CIN 
    *) Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1389/2010 aă fostă abrogat .ă Aă seă vedeaă Hot râreaă
Guvernului nr. 400/2014. 
    **) Ordinul ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ă1723/950/2011ăaăfostăabrogat.ăAăseăvedeaăOrdinul ministruluiăs n t iiăşiăală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă388/186/2015. 
 
#B 
    ART. 1 
    (1) Se aprobă modelul formularului de prescripţie medicală electronică pentru 
medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzut în 
anexa nr. 1. 
    (2) Prescripţia medicală electronică este un formular utilizat în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate pentru prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală în 
tratamentul ambulatoriu şi poate fi: on-line sau off-line. 
#M4 
    Prescrip iaămedical ăelectronic ăon-lineăşiăoff-lineăareădou ăcomponenteăobligatorii:ăo 
component ăcareăseăcompleteaz ădeăc treămediculăprescriptorăşiăoăcomponent ăcareăseă
completeaz ădeăc treăfarmacist,ădenumiteăînăcontinuareăcomponentaăprescriere,ărespectivă
componentaăeliberare.ăPrescrip iaămedical ăelectronic ăon-line în care medicul prescriptor 
areăsemn tur ăelectronic ăextins ăareăşiăoăcomponent ăfacultativ ăutilizat ănumaiăpentruă
eliberareaăfrac ionat ,ăînăceeaăceăpriveşteăatâtănum rulămedicamentelor,ăcâtăşiăcantitateaă
dinăfiecareămedicament,ădenumit ăînăcontinuareăcomponentaăeliberare pentru pacient. 
#B 
    Prescripţia medicală electronică on-line este formularul de prescripţie medicală în 
format electronic completat de medic/farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, 
conectată la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în formă electronică în 
sistem înainte de a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripţia 
electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de servicii 
medicale/medicamente trebuie să utilizeze un certificat digital calificat, iar aplicaţia 
trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de licenţe eliberate prin sistem. 
    Prescripţia medicală electronică off-line este: 
    a) pentru componenta prescriere: formularul de prescripţie medicală în format 
electronic completat de medic folosind o aplicaţie informatică dedicată, neconectată la 
Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, nevalidată şi neînregistrată în sistem; 
    b) pentru componenta eliberare: formularul de prescripţie medicală în format 
electronic completat de farmacist folosind o aplicaţie informatică dedicată, conectată la 
Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, prescripţia fiind validată şi înregistrată în formă electronică în sistem înainte de 
a fi tipărită. Pentru conectarea la Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, furnizorul de medicamente trebuie să utilizeze 
un certificat digital calificat, iar aplicaţia trebuie să fie înregistrată în baza unei serii de 
licenţe eliberate prin sistem. 
    (3) Casele de asigurări de sănătate organizează evidenţa prescripţiilor medicale 
electronice on-line şi off-line pe medic prescriptor şi pe program/subprogram de 



sănătate, după caz, şi vor atribui furnizorilor de servicii medicale/medicilor care au 
încheiate convenţii pentru prescriere de medicamente un număr de prescripţii medicale 
electronice on-line şi off-line, generat automat de Sistemul informatic pentru prescripţia 
electronică al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la solicitarea acestora. 
    ART. 2 
    (1) Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea şi modul de completare a 
formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără 
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în anexa nr. 2. 
    (2) Aplicarea prevederilor normelor metodologice prevăzute la alin. (1) este obligatorie 
pentru toţi furnizorii de servicii medicale şi medicamente aflaţi în relaţii contractuale cu 
casele de asigurări de sănătate. 
#M4 
    (3)ăListaăabrevierilorăpentruă rileăcuăcareăRomâniaăareăacorduri,ă în elegeri,ăconven iiă
sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t iiă şiă stateleămembreă aleă
Uniuniiă Europene,ă aleă Spa iuluiă Economică Europeană şiă Confedera iaă Elve ian , conform 
prevederilorărespectivelorădocumente,ăesteăprev zut ăînăanexa nr. 3. 
#B 
    ART. 3 
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
    ART. 4 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică 
începând cu luna iulie 2012. 
 
#CIN 
    NOTE: 
    1. Reproducemă maiă josă prevederileă men iuniiă privindă transpunereaă normeloră
comunitare din Ordinul ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tateănr.ă1509/733/2013ă(#M1). 
#M1 
    "Prezentulă ordină transpuneă înă legisla iaă na ional ă Directivaă deă punereă înă aplicareă
2012/52/UEă aă Comisieiă dină 20ă decembrieă 2012ă deă stabilireă aă unoră m suriă pentruă
facilitareaă recunoaşteriiă prescrip iiloră medicaleă emiseă înă altă stată membru,ă publicat ă înă
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 356 din 22 decembrie 2012." 
 
#CIN 
    2. Reproducem mai jos prevederile art. II dină Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă656/359/2014ă(#M4). 
#M4 
    "ART. II 
    Deă laă dataă public riiă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă aă prezentuluiă ordin,ă
prescriereaămedicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă înă tratamentulă ambulatoriuă
seăfaceăpeăformularulăprev zută înăanexa nr. 1 laăordinădeăc treămedicii care au, potrivit 
legii,ă dreptulă deă aă prescrieă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate.ă Faceă excep ieă
prescriereaămedicamentelorăstupefianteăşiăpsihotropeăprev zuteăînăHot râreaăGuvernuluiă
nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
nr. 339/2005 privindăregimulăjuridicăalăplantelor,ăsubstan elorăşiăpreparatelorăstupefianteă
şiăpsihotrope,ăcuămodific rileăulterioare. 
    Prină derogareă deă laă prevederileă deă maiă sus,ă înă prescrip iaă medical ă electronic ă
întocmit ădistinctăpentruăbolnaviiăcuădiabetăzaharatăinsulinotratatăseăprescriuăşiătesteleădeă
automonitorizareă pentruă bolnaviiă cuă diabetă zaharată insulinotratat,ă înă condi iileă hot râriiă
Guvernuluiăpentruăaprobareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăşiăaleănormelorătehniceă
deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă curative,ă aprobateă prină ordină ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
    Formularele de prescrip ieă medical ă utilizateă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă sunt:ă formularulă prev zută înă anexa nr. 1 laă ordin;ă formulareleă deă prescrip iiă
pentruămedicamenteleă stupefianteă şiă psihotropeă prev zuteă înă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
1.915/2006, cu modific rileăulterioare. 



    Utilizareaă altoră formulareă pentruă prescriereaă medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ă atrageă r spundereaă persoaneloră vinovate,ă înă conformitateă cuă dispozi iileă
legale." 
 
#CIN 
    3. Reproducemă maiă josă prevederileă men iunii privind transpunerea normelor 
comunitare din Ordinul ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tateănr.ă1209/669/2014ă(#M5). 
#M5 
    "Prezentul ordin transpune prevederile art. 3 din Directiva de punere în aplicare 
2012/52/UEă aă Comisieiă dină 20ă decembrieă 2012ă deă stabilireă aă unoră m suriă pentruă
facilitareaă recunoaşteriiă prescrip iiloră medicaleă emiseă înă altă stată membru,ă publicat ă înă
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 356 din 22 decembrie 2012." 
 
#M5 
    ANEXA 1*) 
 
    *)ăAnexaănr.ă1ăesteăreprodus ăînăfacsimil. 
 
    I. Componenta prescriere 
                                                  _ 
    Serieă............ăNum ră............ăăăăăăăă|_|ăMF 
    1. Unitateămedical ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă_ 
    .....................................        |_| AMBULATORIU 
    Adresa .............................. 
    .....................................         _ 
    CUI ............... ROMÂNIA                  |_| SPITAL 
    CAS/Contract-conven ieă....../.......         _ 
    Telefon/Fax medic prescriptor                |_| ALTELE ........... 
    (cuăprefixulădeă ar )ă............... 
    ................./...................         _ 
    Email medic prescriptor .............        |_| MF - MM 
     _ 
    |_| Aprobat Comisie ...../..../...... 
_______________________________________________________________________
_______________ 
                                                  _                 _ 
    2. AsiguratăăăăăăăăăăăFO/RCă.........ăăăăăăăă|_|ăSalariatăăăăăă|_|ăRevolu ionar 
    Nume ................................         _                 _ 
    Prenume .............................        |_| Co-asigurat   |_| Handicap 
    CID/CNP                                       _                 _ 
        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  |_| Liber         |_| PNS ........ 
    CE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     profesionist 
    PASS                                          _                 _ 
    Dataănaşteriiă......./..../.......ăăăăăăăăăăă|_|ăCopilăăăăăăăăă|_|ăAjutorăsocial 
              _      _                  _ _          (< 18 ani) 
    Sexul    |_| M  |_| F    Cet enie |_|_|      _                 _ 
                                                 |_|ăElev/Ucenic/ăă|_|ăŞomaj 
                                                     Student 
                                                     (18 - 26 ani) 
                                                  _                 _ 
                                                 |_|ăGravid /ăăăăăă|_|ăPersonal 
                                                     Lehuz ăăăăăăăăăăăăcontractual 
                                                  _                 _ 
                                                 |_| Pensionar     |_| Card European 
                                                                       (CE) 
                                                  _                 _ 



                                                 |_| Veteran       |_| Acorduri 
                                                                       interna ionale 
                                                  _                 _ 
                                                 |_| 0 - 700 lei/  |_| Alte categorii 
                                                     lun ăăăăăăăăăăăăăă.............. 
_______________________________________________________________________
_______________ 
    3. Diagnostic/Cod Diag. ...................................................... 
                            ...................................................... 
_______________________________________________________________________
_______________ 
 
    4. Dat ăprescriere ...../..../....... 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Pozi ia|ăCodăă|ăTipăă|ăDenumireăcomun ă|D.S.|Cantitate|Num răăăă|%ăPre |ăList | 
|ăăăăăăă|ădiag.|ădiag.|ăinterna ional /ă|ăăăă|ă(UT)ăăăă|zileăăăăă|ref.  |      | 
|       |      |      | Denumire        |    |         |tratament|      |      | 
|ăăăăăăă|ăăăăăă|ăăăăăă|ăcomercial /Forma|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăăăăăăăăă|ăăăăăă|ăăăăăă| 
|ăăăăăăă|ăăăăăă|ăăăăăă|ăFarmaceutic /ăăă|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăăăăăăăăă|ăăăăăă|ăăăăă | 
|ăăăăăăă|ăăăăăă|ăăăăăă|ăConcentra ieăăăă|ăăăă|ăăăăăăăăă|ăăăăăăăăă|ăăăăăă|ăăăăăă| 
|_______|______|______|_________________|____|_________|_________|______|
______| 
|   1   |      |      |                 |    |         |         |      |      | 
|_______|______|______|_________________|____|_________|_________|______|
______| 
|   2   |      |      |                 |    |         |         |      |      | 
|_______|______|______|_________________|____|_________|_________|______|
______| 
|   3   |      |      |                 |    |         |         |      |      | 
|_______|______|______|_________________|____|_________|_________|______|
______| 
|   4   |      |      |                 |    |         |         |      |      | 
|_______|______|______|_________________|____|_________|_________|______|
______| 
|   5   |      |      |                 |    |         |         |      |      | 
|_______|______|______|_________________|____|_________|_________|______|
______| 
|   6   |      |      |                 |    |         |         |      |      | 
|_______|______|______|_________________|____|_________|_________|______|
______| 
|   7   |      |      |                 |    |         |         |      |      | 
|_______|______|______|_________________|____|_________|_________|______|
______| 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Pozi ia|ăăăăăăă5. Justificareaămedical ăprescriereădenumireăcomercial ăăăăăăăă| 
|_______|______________________________________________________________
________| 
|       |                                                                      | 
|_______|______________________________________________________________
________| 
|       |                                                                      | 
|_______|_______________________________________________________

_______________| 



|       |                                                                      | 
|_______|______________________________________________________________
________| 
|       |                                                                      | 
|_______|______________________________________________________________
________| 
|       |                                                                      | 
|_______|______________________________________________________________
________| 
 
                                                          ................ 
                                                          :              : 
    Numeăşiăparaf ămedicăprescriptorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă: L.S. Unitate : 
    .................../............                      :              : 
                                                          :              : 
    Semn tur ămedicăprescriptoră..................ăăăăăăăă:..............: 
 
    Foloseşte-ţi drepturile! 
    Alege să fii corect informat! 
    La întocmirea reţetei, solicită medicului precizări privind preţurile 
medicamentelor recomandate 
_______________________________________________________________________
_______________ 
    Acest document aă fostă înregistrată cuă num rulă ......../.......ă înă Sistemulă Informatică
pentruăPrescrip iaăElectronic ăalăCNAS. 
    Acestă documentă aă fostă generată şiă semnată electronică conformă prevederiloră Legii nr. 
455/2001 şiă aleă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 1259/2001 deă c tre: ................... cu 
certificatulănum rulă...........ădinădataă.........ăemisădeă.....................ă- furnizor de servicii 
de certificare acreditat conform legii. 
    Acestă documentă aă fostă imprimată folosindă aplica iaă ........................ă dezvoltat ă deă
.................. 
 
    Figuraă1Lex:ăModelulăformularuluiădeăprescrip ieămedical ăelectronic ă- pagina 1 
 
#M4 
    II. Componenta eliberare 
 
   Serieă...........ăNum ră.................. 
 
1. Farmacia 
   ........................................... 
   ........................................... 
   CUI          .............................. 
   CAS/Contract ............./................ 
_______________________________________________________________________
_________ 
                    _             _ 
2. Am primit       |_| Asigurat  |_| Împuternicit     Nume ................... 
   medicamentele 
                                                      Prenume ................ 
   CID/CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   CE     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   B.I. (C.I.) 
   PASS                                               Seria ..... Nr. ........ 
 
   Primitorulăaărenun atălaămedicamentele 
   deăpeăpozi iileă...................ăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tur ă.............. 



_______________________________________________________________________
_________ 
 
3. TaxareăăăăăăăăăăăDataăprescrieriiă../../....ăăăăăăăDataăeliber riiă../../.... 
 
_______________________________________________________________________
________________________ 
|Pozi ia|%ă ă ă |List |Codă ă |Denumireă ă |Cantitate|Num ră zile|Pre ă ă ă ă |Pre ăăăăăă
|Valoare|Valoare   | 
|ă ă ă ă ă ă ă |Pre |ă ă ă ă ă |diag.|comercial |eliberat |tratamentă
|am nunt/|referin /|am nunt|compensare| 
|       |ref.|     |     |          |(UT)     |          |UT      |UT        |       |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________|________|______
____|_______|__________| 
|   1   |    |     |     |          |         |          |        |          |       |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________|________|______
____|_______|__________| 
|   2   |    |     |     |          |         |          |        |          |       |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________|________|______
____|_______|__________| 
|   3   |    |     |     |          |         |          |        |          |       |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________|________|______
____|_______|__________| 
|   4   |    |     |     |          |         |          |        |          |       |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________|________|______
____|_______|__________| 
|   5   |    |     |     |          |         |          |        |          |       |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________|________|______
____|_______|__________| 
|   6   |    |     |     |          |         |          |        |          |       |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________|________|______
____|_______|__________| 
|   7   |    |     |     |          |         |          |        |          |       |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________|________|______
____|_______|__________| 
 
    TOTAL    A: ....    B: ....    C1: ....    C2: ....    C3: .... 
 
    Contribu ieăasigurată.........ăăăăăăăăăăăăTotalăvaloareăcompensat ă........ 
 
    Bon fiscal nr. ................. 
                                                      ................ 
                                                      :              : 
    Numeleăpersoaneiăcareăelibereaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăL.S.ăFarmacie: 
    ................................                  :              : 
                                                      :              : 
    Semn tur ă......................ăăăăăăăăăăăăăăăăăă:..............: 
 
    Foloseşte-ţi drepturile! 
    Alege să fii corect informat! 
    La eliberarea medicamentelor, solicită farmacistului precizări privind preţurile 
medicamentelor recomandate 

_______________________________________________________________

_________________ 
    Acestă documentă aă fostă înregistrată cuă num rulă ......../....... în Sistemul Informatic 
pentruăPrescrip iaăElectronic ăalăCNAS. 



    Acestă documentă aă fostă generată şiă semnată electronică conformă prevederiloră Legii nr. 
455/2001 şiă aleă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 1259/2001 deă c tre:ă .......................ă cuă
certificatul num rulă ...........ă dină dataă .........ă emisă deă .......................ă - furnizor de 
servicii de certificare acreditat conform legii. 
    Acestă documentă aă fostă imprimată folosindă aplica iaă ........................ă dezvoltat ă deă
.................. 
 
    Figura 2Lex:ăModelulăformularuluiădeăprescrip ieămedical ăelectronic ă- pagina 2 
 
    II. Componenta eliberare pentru pacient 
 
   Serieă...........ăNum ră.................. 
 
1. Farmacia 
   ........................................... 
   ........................................... 
   CUI .............................. 
   CAS/Contract ............./................ 
_______________________________________________________________________
_________ 
                    _             _ 
2. Am primit       |_| Asigurat  |_| Împuternicit     Nume ................... 
   medicamentele 
                                                      Prenume ................ 
   CID/CNP _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
   CE     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   B.I. (C.I.) 
   PASS                                               Seria ..... Nr. ........ 
 
   Primitorulăaărenun atălaămedicamentele 
   deăpeăpozi iileă...................ăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tur ă.............. 
_______________________________________________________________________
_________ 
 
3. TaxareăăăăDataăprescrieriiă../../....ăăăăDataăeliber riiă../../.... 
 ________________________________________________________ 
|Pozi ia|%ăăă|List |Codăă|Denumireăă|Cantitate|Num răzile| 
|ăăăăăăă|Pre |ăăăăă|diag.|comercial |eliberat |tratamentă| 
|       |ref.|     |     |          |(UT)     |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________| 
|   1   |    |     |     |          |         |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________| 
|   2   |    |     |     |          |         |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________| 
|   3   |    |     |     |          |         |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________| 
|   4   |    |     |     |          |         |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________| 
|   5   |    |     |     |          |         |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________| 
|   6   |    |     |     |          |         |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________| 
|   7   |    |     |     |          |         |          | 
|_______|____|_____|_____|__________|_________|__________| 
 
                                                      ................ 
                                                      :              : 
    Numeleăpersoaneiăcareăelibereaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăă:ăL.S.ăFarmacie: 



    ................................                  :              : 
                                                      :              : 
    Semn tur ă......................ăăăăăăăăăăăăăăăăăă:..............: 
 
    Foloseşte-ţi drepturile! 
    Alege să fii corect informat! 
    La eliberarea medicamentelor, solicită farmacistului precizări privind preţurile 
medicamentelor recomandate 

_______________________________________________________________

_________________ 
    Acestă documentă aă fostă înregistrată cuă num rulă ......../.......ă înă Sistemulă Informatic 
pentruăPrescrip iaăElectronic ăalăCNAS. 
    Acestă documentă aă fostă generată şiă semnată electronică conformă prevederiloră Legii nr. 
455/2001 şiă aleă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 1259/2001 deă c tre:ă .......................ă cuă
certificatulă num rulă ...........ă dină data ......... emis de ....................... - furnizor de 
servicii de certificare acreditat conform legii. 
    Acestă documentă aă fostă imprimată folosindă aplica iaă ........................ă dezvoltat ă deă
.................. 
 
    Figura 3Lex: Modelul formularuluiădeăprescrip ieămedical ăelectronic ă- pagina 3 
 
#B 
    ANEXA 2 
 
                             NORME METODOLOGICE 

privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală 
electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul 
ambulatoriu 
 
    CAPITOLUL I 
 
    1.ă *)ă Începândă cuă dataă deă 1ă februarieă 2014,ă prescriereaămedicamenteloră cuă şiă f r ă
contribu ieăpersonal ăînătratamentulăambulatoriuăseăfaceăpeăformularulăprev zutăînăanexa 
nr. 1 laăordinădeăc treămedicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de 
asigur riă socialeă deă s n tate. Prin excepţie, până la data prevăzută în normele 
metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011 - 2012 şi 
în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 - 
2012, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, în situaţii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face 
utilizând formularul de prescripţie medicală cu regim special off-line prevăzut în ordinul 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. De 
asemenea, face excepţie prescrierea medicamentelor stupefiante şi psihotrope prevăzute 
în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor 
şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările ulterioare. 
    Prin derogare de la prevederile de mai sus, în prescripţia medicală electronică 
întocmită distinct pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat se prescriu şi testele de 
automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinotratat, în condiţiile 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. 
    Formularele de prescripţie medicală utilizate în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate sunt: formularul prevăzut în anexa nr. 1 la ordin; formularul de prescripţie 
medicală cu regim special prevăzut în ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală 
cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a normelor 



metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie 
medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, până la 
data prevăzută în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2011 - 2012 şi în normele tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sănătate pentru anii 2011 - 2012, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele de prescripţii 
pentru medicamentele stupefiante şi psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 
1.915/2006, cu modificările ulterioare. 
    Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie 
personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispoziţiile legale. 
#CIN 
    *) La anexa nr. 2, capitolul I, la punctul 1,ăprimaăfraz ăaăfostămodificat ăconformăart. I 
pct.ă2ădinăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tateănr.ă1509/733/2013ă(#M1). 
 
#B 
    2. Se interzic: 
    a) emiterea prescripţiilor medicale electronice conţinând medicamente care se 
eliberează cu şi fără contribuţie personală de către medicii care nu au încheiat contracte 
de furnizare de servicii medicale/convenţii cu casele de asigurări de sănătate, direct sau 
prin intermediul furnizorilor de servicii medicale; 
    b) emiterea prescripţiilor medicale electronice conţinând medicamente care se 
eliberează compensat 100% din preţul de referinţă sau din preţul de decontare altor 
categorii de asiguraţi decât cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice 
de aplicare a acestuia, precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor 
naţionale de sănătate şi în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de 
sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate; 
#M4 
    c)ă emitereaă deă c treă unit ileă spitaliceşti,ă pentruă asigura i,ă peă timpulă intern riiă
acestora,ă aă prescrip iiloră medicaleă electroniceă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă - cu 
excep iaă situa iilorăprev zuteă înă contractul-cadruă şiă normeleămetodologiceădeăaplicareăaă
acestuia. 
#B 
    3. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală 
este cea prevăzută în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia, 
precum şi în hotărârea Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate şi 
în normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate prin ordin 
al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 
    4. Prescripţiile medicale electronice cu şi fără contribuţie personală se pot elibera de 
către orice farmacie care, la data eliberării prescripţiei medicale electronice, se află în 
relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, respectiv de către farmaciile cu 
circuit închis pentru tratamentul bolnavilor cuprinşi în unele programe de sănătate cu 
scop curativ, conform hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor naţionale de 
sănătate şi normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate, aprobate 
prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. 
#M7 
    5.ă Peă acelaşiă formulară deă prescrip ieă medical ă electronic ă potă fiă cuprinseă denumiriă
comuneă interna ionale,ă denumiteă înă continuareă DCI,ă dină toateă sublisteleă A,ă B,ă Că şiă D,ă
conform Hot râriiăGuvernuluiănr.ă720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile 
comuneăinterna ionaleăcorespunz toareămedicamentelorădeăcareăbeneficiaz ăasigura ii,ăcuă
sauăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăpeăbaz ădeăprescrip ieămedical ,ă înăsistemulădeăasigur riă
socialeă deă s n tate,ă precumă şiă denumirileă comuneă interna ionaleă corespunz toareă
medicamenteloră careă seă acord ă înă cadrulă programeloră na ionaleă deă s n tate,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioareă [sublistaă Bă - mai pu ină DCI-urile prescrise cu 



aprobareaă comisiiloră deă laă nivelulă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate;ămaiă pu ină
DCI-urileăprescriseăpensionarilorăcareărealizeaz ăvenituriănumaiădinăpensiiădeăpân ălaă700ă
lei/lun ;ă sec iuneaă C1 - maiă pu ină DCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea 
comisiilorădeălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate;ăsec iuneaăC2 - maiăpu ină
DCI-urileă prescriseă înă diabetă zaharat,ă afec iuniă oncologice,ă st riă posttransplantă şiă uneleă
boliărareăcuprinseăînăProgramulăna ionalădeădiagnosticăşiătratamentăpentruăboliărareăP6ă- 
mucoviscidoz ă (P6.4),ă boliă neurologiceă degenerative/inflamatoriiă - sclerozaă lateral ă
amiotrofic ă (P6.5.2),ă sindromulă Prader-Williă (P6.7),ă înă Programulă na ională deă
endocrinologie (P.7) DCI Teriparatidum; sec iuneaă C3;ă maiă pu ină medicamenteleă
corespunz toareă DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum/cost 
volum-rezultat]. 
#B 
    6. Se va întocmi o prescripţie medicală electronică distinctă pentru fiecare dintre 
următoarele situaţii: 
    6.1. 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; 
#M4 
    6.2. DCI-uriă corespunz toareă medicamenteloră specificeă pentruă tratamentulă
ambulatoriuă ală bolnaviloră cuă afec iuniă oncologiceă (sublistaă Că - sec iuneaă C2, Programul 
na ională cuă scopă curativă - P3 - Programulă na ională deă oncologie),ă conformă hot râriiă
Guvernuluiăpentruăaprobareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateă şiănormeloră tehniceădeă
realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă curative,ă aprobateă prină ordină ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 
#B 
    6.3. 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); 
    6.4. 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); 
    6.5. 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; 
    6.6. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, 
prescrise de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de 
medicina muncii; 
    6.7. DCI-uri corespunzătoare medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, 
prescrise pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual; 



#M4 
    6.8. DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul 
Programuluiă na ională deă diagnostică şiă tratamentă pentruă boliă rareă - P6 - mucoviscidoz ă
(P6.4), boli neurologice degenerative/inflamatorii - sclerozaălateral ăamiotrofic ă(P6.5.2), 
sindromul Prader-Willi (P6.7); 
    6.8^1. DCI-ul Teriparatidum pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu 
osteoporoz ă (sublistaă Că - sec iuneaă C2,ă Programulă na ională cuă scopă curativă - P7 - 
Programulăna ionalădeăboliăendocrine); 
#B 
    6.9. 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; 
#M6 
    6.10.ăMedicamenteăcorespunz toareăDCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte 
cost-volum/cost volum-rezultat. 
#B 
    7. Prezenţa în formularul de prescripţie medicală electronică a doar 7 poziţii pentru 
prescriere nu limitează drepturile asiguratului prevăzute în contractul-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate. În situaţiile în care, pentru afecţiunile cronice de care suferă, asiguratul are 
nevoie de mai mult de 7 medicamente diferite, din subliste diferite/lună, se pot elibera 
mai multe prescripţii medicale, cu respectarea limitelor de prescriere prevăzute de 
contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului 
asigurărilor sociale de sănătate. 
    8. Prescripţiile medicale electronice pentru medicamente cu şi fără contribuţie 
personală sunt listate de către medicul prescriptor, respectiv farmacie în condiţiile 
prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile 
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi în 
normele tehnice de aplicare al hotărârii Guvernului pentru aprobarea programelor 
naţionale de sănătate. 
    9. În situaţia în care medicul prescriptor completează greşit rubricile din componenta 
prescriere, acestea pot fi corectate înainte de validarea şi înregistrarea prescripţiei 
medicale electronice în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu menţinerea seriei şi numărului prescripţiei 
medicale electronice. În situaţia în care medicul prescriptor constată că o prescripţie 
medicală electronică - componenta prescriere a fost greşit completată, după validarea şi 
înregistrarea acesteia în Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, prescripţia medicală electronică respectivă va fi 
anulată de medicul prescriptor, dacă aceasta nu a fost eliberată, şi acesta nu va mai 
putea prescrie o altă prescripţie medicală electronică - componenta prescriere cu aceeaşi 
serie şi acelaşi număr. 
    10. Atribuirea, gestionarea şi solicitarea de prescripţii medicale electronice se face 
după cum urmează: 
#M4 
    a)ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăvorăatribuiăfurnizorilorădeăserviciiămedicaleăcareăauă
încheiat contract cu acestea, respectiv medicilor care au încheiată conven ieă cuă acesteaă
pentruăprescriereădeămedicamenteăcuăşiă f r ăcontribu ieăpersonal ,ă laăcerereaăacestora,ă
pentruăoăperioad ădeăcelămultă3ăluni,ăunănum rădeăprescrip iiămedicaleăon-lineăşiăoff-line, 
generat automat prin Sistemul informatic pentru prescrip iaăelectronic ăalăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tate; 
#B 
    b) gestionarea prescripţiilor medicale electronice la nivelul caselor de asigurări de 
sănătate presupune: 
    b1) evidenţa prescripţiilor medicale electronice atribuite pe furnizori de servicii 
medicale care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate/medici care au 
încheiat convenţii cu casele de asigurări de sănătate pentru prescriere de medicamente; 



    b2) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line - componenta 
prescriere - prescrise asiguraţilor, pe medic prescriptor; 
    b3) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line eliberate - 
componenta eliberare -, inclusiv a celor pentru care eliberarea medicamentelor cu şi fără 
contribuţie personală prescrise se face de mai multe farmacii; 
    b4) evidenţa prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line pe 
program/subprogram de sănătate; 
    c) furnizorii de servicii medicale/medicii care au încheiat convenţie cu casele pentru 
prescrierea de medicamente cu şi fără contribuţie personală îşi vor asigura, la cerere, un 
număr de prescripţii medicale electronice on-line şi off-line de la casele de asigurări de 
sănătate cu care se află în relaţii contractuale; 
    d) solicitarea seriilor şi numerelor corespunzătoare formularelor de prescripţii medicale 
electronice on-line şi off-line se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de 
servicii medicale sau de către împuternicitul legal al acestuia, respectiv de către medicii 
care au încheiat convenţie cu casele de asigurări de sănătate pentru prescrierea de 
medicamente cu şi fără contribuţie personală. 
    11. (1) Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă 
a prescripţiilor medicale electronice on-line şi off-line. 
    (2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi cu drept de 
prescriere, atribuirea seriilor şi numerelor de prescripţii medicale electronice la nivelul 
furnizorului se face în ordinea cronologică a solicitărilor de prescripţii medicale electronice 
în aplicaţia informatică - prescripţie electronică de către medicii prescriptori şi în ordinea 
crescătoare a numărului prescripţiilor medicale electronice aflate la dispoziţia furnizorului. 
    (3) Înregistrarea prescripţiilor medicale electronice emise asiguraţilor se va face în 
documentele medicale de evidenţă primară, pentru fiecare prescripţie, după cum 
urmează: 
    a) se notează seria şi numărul prescripţiei medicale electronice emise în registrul de 
consultaţii, la rubrica "Tratamente"; 
    b) la externarea pacientului din spital se notează seria şi numărul prescripţiei medicale 
electronice emise în epicriză şi în scrisoarea medicală. 
 
    CAPITOLUL II 
    Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică 
pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală 
 
    Formularele de prescripţie medicală electronică se completează în succesiunea 
numerelor şi în ordinea cronologică a consultaţiilor. 
    Seria şi numărul prescripţiei medicale electronice on-line şi off-line sunt unice şi sunt 
generate automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate, la nivelul caselor de asigurări de sănătate. 
Componenta eliberare, inclusiv pentru situaţiile în care eliberarea se face de mai multe 
farmacii, are aceeaşi serie şi acelaşi număr cu componenta prescriere. 
    Formularele de prescripţie medicală electronică on-line şi off-line vor avea inscripţionat 
un cod de bare cu următorul conţinut: 
    a) pentru componenta prescriere, codul de bare va conţine toate informaţiile aferente 
rubricilor completate de medicul prescriptor până la momentul listării prescripţiei 
medicale electronice; 
    b) pentru componenta eliberare, codul de bare va conţine toate informaţiile aferente 
rubricilor completate de medicul prescriptor până la momentul listării prescripţiei 
medicale electronice de către acesta, precum şi toate informaţiile aferente rubricilor 
completate de către farmacie. 
 
    I. Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică 
pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta prescriere 
    1. "Unitate medicală": 
#M5 



    a)ă seă completeaz ă cuă denumireaă cabinetuluiămedicală sauă aă unit iiămedicale,ă adresaă
cabinetuluiă medicală sauă aă unit iiă medicale,ă codulă unică deă identificareă - CUI, casa de 
asigur riă deă s n tateă cuă careă mediculă aă încheiată contractul/conven ia,ă num rulă
contractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăsauăalăconven iei; 
#M3 
    a^1)ăTelefon/Faxămedicăprescriptoră(cuăprefixulădeă ar )ă- seăvaăcompletaăcuănum rulă
deătelefon,ărespectivănum rulădeăfaxăalămediculuiăprescriptor,ămen ionându-seăşiăprefixulă
deă ar .ă(0040 sau +40); 
    a^2) E-mail medic prescriptor - se va completa cu adresa de e-mail a medicului 
prescriptor; 
#B 
    b) se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale, după cum 
urmează: 
    - "MF" - medicină de familie; 
    - "Ambulatoriu" - ambulatoriul de specialitate (inclusiv cabinetele de medicină 
dentară); medicii angajaţi ai unui spital care prestează servicii în baza contractului 
încheiat între spital şi casa de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de 
specialitate vor bifa căsuţa "Ambulatoriu" atunci când eliberează prescripţii medicale 
electronice pacienţilor consultaţi în ambulatoriul de specialitate al spitalului; 
    - "Spital" - pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale 
spitaliceşti, inclusiv cele autorizate de Ministerul Sănătăţii să furnizeze servicii medicale 
spitaliceşti în regim de spitalizare de zi, pentru prescripţiile medicale electronice prescrise 
la externare; 
#M4 
    - "Altele" se va nota: 
    - cifraă 1ă pentruă conven iileă încheiateă cuă mediciiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă
dispensareăTBC,ălaboratoareădeăs n tateămintal ,ărespectivăcentreădeăs n tateămintal ăşiă
sta ionareădeăziăpsihiatrie,ăcabineteădeăplanificareăfamilial ,ăcabineteădeămedicin ădentar ă
careănuăseăafl ă înă rela ieăcontractual ă cuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăcareă seăafl ă înă
structuraăspitaluluiăcaăunit iăf r ăpersonalitateăjuridic ; 
    - cifraă 2ă pentruă conven iileă încheiateă cuă celelalteă categoriiă deă mediciă prev zuteă înă
contractul-cadruăşiănormeleămetodologice de aplicare a acestuia. 
#B 
    - "MF-MM" - se bifează atunci când medicul de familie prescrie medicamente pe baza 
scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; prescripţia medicală 
electronică eliberată de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de 
medicul de medicina muncii va constitui o prescripţie medicală electronică distinctă; 
#M4 
    c) "Aprobat Comisie" - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care 
tratamentulă seă efectueaz ă cuă aprobareaă comisiiloră constituiteă înă acestă sensă laă nivelulă
caselorădeăasigur riădeăs n tateăsauălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ă
dup ăcaz,ăseănoteaz :ăgrupaădeăboal ăcronic ăaferent ăafec iuniiăcareăaăfostăaprobat ădeă
comisieă(Gnr)/num rulăprogramuluiă(Pnr),ănum rulăşiădataăemiteriiădecizieiădeăaprobare. 
Înăcazulăprescrieriiăacestorămedicamente,ămediculăprescriptorătrebuieăs ăp strezeăanexată
laăfoaiaădeăobserva ieăaăpacientului/fişaăpacientuluiă(FO/RC)ăoăcopieăaăreferatului/decizieiă
deăaprobare,ăemis/emis ădeăcomisii; 
#B 
    2. "Asigurat": 
    a) se alege prin bifare cu "x" categoria în care se găseşte asiguratul. Medicul va bifa o 
singură categorie de asigurat, astfel: 
    (i) se bifează categoria "Salariat" pentru toate persoanele angajate în sectorul 
public/privat care fac dovada plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate (FNUASS); 
    (ii) se bifează categoria "Co-asigurat" pentru soţ, soţie şi părinţii fără venituri proprii 
care sunt în întreţinerea unei persoane asigurate; 



    (iii) se bifează "Pensionar" pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate 
printr-un cupon de pensie; pentru pensionarii care realizează venituri numai din pensii de 
până la 700 lei/lună se bifează categoria "0 - 700 lei/lună"; 
    (iv) se bifează "Copil < 18 ani" pentru toate persoanele care fac dovada calităţii lor de 
asigurat printr-un document cu valabilitate legală (certificat de naştere, carte de 
identitate); 
    (v) se bifează "Elev/Ucenic/Student (18 - 26 ani)" pentru toate persoanele cu vârsta 
cuprinsă între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la 
începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi, care fac 
dovada calităţii lor de asigurat şi nu realizează venituri din muncă. Pentru această 
categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile contractului-
cadru, dacă nu realizează venituri din muncă; 
    (vi) se bifează, "Gravidă/Lehuză" pentru toate persoanele gravide sau lăuze. Pentru 
această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la nivelul preţului de referinţă, în condiţiile 
contractului-cadru, indiferent dacă realizează sau nu venituri; 
    (vii) se bifează "Veteran", "Revoluţionar" sau" Handicap" pentru toate persoanele care 
fac dovada că sunt beneficiari ai legilor speciale. Pentru aceste categorii, valoarea 
medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor specifice se suportă din Fondul 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale 
normelor metodologice de aplicare a acestuia, indiferent dacă realizează sau nu alte 
venituri; 
#M4 
    (viii)ăseăbifeaz ă"PNS"ădoarăpentruăbolnaviiăcuăafec iuniăincluseăînăprogrameleăna ionaleă
deă s n tateă stabiliteă deă Ministerulă S n t ii,ă pân ă laă vindecareaă respectiveiă afec iuni,ă
dac ănuărealizeaz ăvenituriădinămunc ,ăpensieăsauădinăalteăresurse,ăşiăseănoteaz ănum rulă
programului/subprogramuluiădeăs n tateăînăcareăsuntăincluşi; 
#B 
    (ix) se bifează categoria "Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie 
care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
#M7 
    (x) la rubrica "Alte categorii" se va nota: 
    - cifraă 1,ă dac ă esteă vorbaă deă persoaneă beneficiareă deă legiă specialeă careă nuă apară
men ionateă distinctă înă formularulă deă prescrip ieă medical ă electronic ,ă dară careă suntă
men ionate distinct la art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniulă s n t ii,ă republicat ,ă men ionându-se distinct actul normativ de care 
beneficiaz ; 
#B 
    (xi) se bifează "Personal contractual" pentru persoanele care se constituie în categoria 
de personal contractual conform Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor 
de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare; 
    (xii) se bifează "Liber profesionist" pentru persoanele care exercită profesii liberale sau 
independente; 
#M4 
    (xiii)ă seă bifeaz ă "Cardă europeană (CE)"ă pentruă persoaneleă careă prezint ă ună cardă
europeană deă asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă ună altă stată membruă ală Uniuniiă
Europene,ă ală Spa iuluiă Economică Europeană sauă deă Confedera iaă Elve ian ă (cuă excep iaă
României).ă Înă bazaă acestuiă card,ă persoanaă respectiv ă beneficiaz ă deă aceleă serviciiă
medicaleăcareădevinănecesareăînăperioadaăşederiiăsaleăînăRomânia; 
#B 



    (xiv) se bifează "Acorduri internaţionale" pentru persoanele care se încadrează în una 
dintre categoriile beneficiare ale acordurilor internaţionale cu prevederi în domeniul 
sănătăţii la care România este parte; 
    b) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, data naşterii, 
sexul); 
    c) câmpul "CID/CNP/CE/PASS" corespunde codului unic de asigurare/codului numeric 
personal/numărului cardului european/numărului paşaportului. Acest câmp va permite 
alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel: 
    (i) pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, 
codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 
căsuţe; 
    (ii) pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri 
internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului; 
#M4 
    (iii)ă pentruă cet eniiă stateloră membreă aleă Uniuniiă Europene,ă aleă Spa iuluiă Economică
Europeană şiă aiă Confedera ieiă Elve ieneă seă vaă completaă num rulă paşaportului/c r iiă deă
identitate pentruă beneficiariiă formulareloră europene,ă respectivă toateă celeă 20ă deă c su eă
corespunz toareănum ruluiădeăidentificareăalăcarduluiăeuropeanădeăasigur riădeăs n tateă
(câmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de card european. 
    Pentruă cet eniiă str iniă men iona iă maiă susă seă vaă precizaă cet enia,ă prină selec iaă
coduluiă riiădinăListaăabrevierilorăpentruă rileăcuăcareăRomâniaăareăacorduri,ă în elegeri,ă
conven iiă sauă protocoaleă interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă s n t iiă şiă stateleă
membre ale Uniunii Europene,ăaleăSpa iuluiăEconomicăEuropeanăşiăConfedera iaăElve ian ,ă
conformăprevederilorărespectivelorădocumente,ăprev zut ăînăanexa nr. 3 la ordin; 
#B 
    d) "FO/RC" - se completează numărul foii de observaţie (FO) doar în cazul prescrierii 
reţetei la externarea pacientului din spital sau numărul din registrul de consultaţii. 
    3. "Diagnostic/Cod Diag." - se va/vor nota diagnosticul/diagnosticele pacientului 
pentru care au fost prescrise medicamente. Pe prescripţiile medicale electronice listate de 
medicii prescriptori şi înmânate asiguratului se completează numai codul/codurile de 
diagnostic, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; 
descrierea diagnosticului/diagnosticelor va rămâne numai în aplicaţia informatică privind 
prescrierea electronică de medicamente. 
    4. a) "Dată prescriere" - se completează cu data emiterii prescripţiei medicale 
electronice; 
#M4 
    b)ă***ăAbrogat  
#B 
    c) "Cod diag." - medicul prescriptor va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor 
pentru care se face prescripţia medicamentelor, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, 
varianta 999 coduri de boală; 
    d) "Tip dg." - pentru fiecare cod de diagnostic se va nota categoria în care se 
încadrează diagnosticul - acut/subacut/cronic. Dată fiind perioada de valabilitate a 
prescripţiei, diferită pentru afecţiuni acute/subacute şi afecţiuni cronice, pe acelaşi 
formular de prescripţie medicală electronică nu se va combina tip diagnostic acut/subacut 
cu tip diagnostic cronic; 
#M4 
    e) "Denumire comun ă interna ional /Denumireă comercial /Formaă
farmaceutic /Concentra ie"ă- seăcompleteaz ăcuădenumireaăcomun ăinterna ional ăşi/sauă
cuă denumireaă comercial ,ă conformă contractului-cadruă şiă normeloră metodologiceă deă
aplicareă aă acestuia,ă respectivă hot râriiă Guvernului pentru aprobarea programelor 
na ionaleă deă s n tateă şiă normeloră tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă
s n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăsauăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deă Asigur riă deă S n tate,ă înso it ă deă formaă farmaceutic ă şiă deă concentra ie,ă conformă
listeiă cuprinzândă denumirileă comuneă interna ionaleă aleă medicamentelor,ă aprobat ă prină
hot râreă aăGuvernului,ă respectivă listeiămedicamenteloră (denumiriă comerciale),ă aprobat ă
prinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăşiă listeiădenumiriloră



comercialeăşiăaăpre urilorădeădecontareăaprobat ăprinăordinăalăministruluiăs n t ii,ăaflateă
înăvigoareălaădataărespectiv . 
    Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat 
insulinodependent se va specifica sintagma "teste de automonitorizare"; 
#B 
    f) "D.S." - se va specifica calea de administrare a medicamentului; 
    g) "Cantitate (UT)" - se va specifica cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre 
şi în litere; se va specifica în cifre numărul de teste de automonitorizare prescrise, în 
conformitate cu prevederile normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de 
sănătate, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate; 
#M4 
    g^1)ă"Num răzileătratament"ă- Mediculăprescriptorăcompleteaz ,ăpentruăfiecareăpozi ieă
deămedicamentăprescris ,ănum rulădeăzileăpentruăcareăseăfaceăprescrierea; 
#M7 
    h)ă "%ă Pre ă ref."ă - seă noteaz ,ă dup ă caz:ă procentulă corespunz toră de compensare 
(90%,ă50%,ă100%ăsauă20%ădinăpre ulădeăreferin )ăalămedicamentelorăcorespunz toareă
DCI-urilor din sublistele A, B, C (sec iuneaăC1)ăşiăD;ăprocentulădeăcompensareă90%ădină
pre ulă deă referin ă alămedicamenteloră corespunz toareăDCI-urilor din sublista B pentru 
pensionariiă careă realizeaz ă venituriă numaiă dină pensiiă deă pân ă laă 700ă lei/lun ,ă pentruă
prescrip iileă aă c roră contravaloareă laă nivelulă pre uriloră deă referin /prescrip ieă esteă deă
pân ă laănivelulăprev zută înăcontractul-cadru; procentul de compensareă100%ădinăpre ulă
deă referin ă ală medicamenteloră corespunz toareă DCI-urilor din sublistele A, B, C 
(sec iunileăC1 şiăC3)ăşiăD,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăpentru:ăcopiiă(cuăvârstaă
subă 18ă ani),ă tineriă cuă vârstaă cuprins ă întreă 18ă şiă 26ă deă ani, dac ă suntă elevi,ă inclusivă
absolven iădeăliceuăpân ălaăînceputulăanuluiăuniversitar,ădarănuămaiămultădeă3ăluni,ăuceniciă
sauă studen i,ă gravide/l uze;ă procentulă deă compensareă 100%ă dină pre ulă deă referin ă
aferent sublistelor A, B, C (sec iuneaăC1)ăşiăDăpentru categoriileădeăasigura iăbeneficiariăaiă
legilorăspecialeă(veterani,ărevolu ionari,ăpersoaneăcuăhandicapăetc.);ăpre ulădeădecontareă
pentru DCI-urile din sublista C (sec iuneaă C2)ă pentruă toateă categoriileă deă asigura iă
beneficiariădeăprograme/subprogrameăna ionaleădeăs n tateăcurative,ăînăconformitateăcuă
prevederileănormelorătehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăcurative,ă
aprobateăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 
#B 
    i) "Listă": 
#M7 
    (i)ăpentruăprescrip iileăcareăcuprindăDCI-urileădinăsublisteleăA,ăBăşiăDăseăvaănotaă"A",ă
"B",ărespectivă"D"ălaărubricaă"List "; 
#B 
    (ii) pentru prescripţiile care conţin şi DCI-urile din sublista C1, aferente unei categorii 
de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica "Listă", în dreptul DCI-
urilor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1 - G31). 
Completarea câmpului "Cod diag." este obligatorie; 
    (iii) pentru categoriile asiguraţi menţionate la pct. 2 lit. a) subpct. (iv), (v) şi (vi) se 
vor putea prescrie toate DCI-urile din sublista C - secţiunea C1, cu indicarea codului Gx, 
indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizaţiei de punere pe 
piaţă; 
#M4 
    j) prescrierea DCI-urilor din sublista C, sec iuneaăC2,ădac ăpacientulăesteăbeneficiarulă
unuiaă dintreă programele/subprogrameleă na ionaleă deă s n tate,ă seă faceă cuă indicareaă
programului/subprogramuluiă dină cadrulă Programuluiă na ională cuă scopă curativ:ă P3ă - 
Programulăna ionalădeăoncologie,ăP5ă- Programulăna ionalădeădiabetăzaharat,ăTratamentulă
medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 - Programulăna ionalădeătransplantădeă
organe,ă esuturiăşiăceluleădeăorigineăuman ă(P.9.7ă - Tratamentulăst riiăposttransplant în 
ambulatoriuăalăpacien ilorătransplanta i)ăşiăaăunorăboliărareăcuprinseăînăProgramulăna ională
deădiagnosticăşiătratamentăpentruăboliărareă- P6 - mucoviscidoz ă(P6.4),ăboliăneurologiceă
degenerative/inflamatorii - sclerozaă lateral ăamiotrofic ă (P6.5.2), sindromul Prader-Willi 



(P6.7), P7 - Programulă na ională deă boliă endocrineă DCI-Teriparatidum, respectiv cu 
indicarea programului pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu 
se face prin farmaciile cu circuit închis, conform prevederilorăhot râriiăGuvernuluiăpentruă
aprobareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă şiă aleă normeloră tehniceă deă realizareă aă
programeloră na ionaleă deă s n tate,ă aprobateă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă sauă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 
#M1 
    j^1)ă Justificareămedical ă prescriereă Denumireă comercial ă - seă vorămen ionaă succintă
situa iileă pentruă careă medicamentulă aă fostă prescrisă peă Denumireă comercial ă înă
conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru; 
#B 
    k) "Parafă medic prescriptor" - se completează numele şi prenumele medicului 
prescriptor, precum şi codul de parafă al acestuia; 
    l) "Semnătură medic prescriptor" - se execută semnătura medicului care a emis 
prescripţia medicală electronică numai în situaţia în care acesta nu are semnătură 
electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; 
    m) "L.S. Unitate" - loc ştampilă a furnizorului de servicii medicale, numai în situaţia în 
care medicul nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică extinsă 
şi nu o poate folosi; 
    n) "Acest document a fost înregistrat cu numărul ........./...... în Sistemul Informatic 
pentru Prescripţia Electronică al CNAS" - se completează numărul şi data de înregistrare 
a prescripţiei medicale electronice - componenta prescriere. Numărul de înregistrare se 
atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate; 
    o) "Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 
455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001" - se completează numai în situaţia 
în care medicul care a emis prescripţia medicală electronică are şi utilizează semnătura 
electronică extinsă. 
 
    II. Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică 
pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare 
    1. "Farmacia" - se completează cu denumirea farmaciei, codul unic de identificare - 
CUI, casa de asigurări de sănătate cu care farmacia a încheiat contract, numărul 
contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul 
ambulatoriu. 
    2. "Am primit medicamentele" - se completează de asigurat sau de împuternicitul 
acestuia (persoana care ridică medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de 
împuternicire legală). 
    a) "Asigurat/Împuternicit" - se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează 
persoana care ridică medicamentele; 
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    b) datele de identificare (numele, prenumele,ă BI/CIă seriaă şiă num rul,ă codulă unică deă
asigurare/codulănumericăpersonal/num rulă carduluiăeuropean/num rulăpaşaportului)ăvoră
fiăceleăaleăpersoaneiăcareăridic ămedicamenteleă(asigurat/împuternicit/copiiăcuăvârstaăîntreă
14 - 18 ani); acest câmp se completeaz ăcuădateleăcorespunz toareănumaiăînăsitua iaăînă
careă asiguratulă nuă seă prezint ă laă farmacieă cuă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă
s n tateăpropriu,ărespectivăseăprezint ăcu:ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniă
de la data emiterii pentruăpersoaneleăcareărefuz ăcardulăna ionalădinămotiveăreligioaseăsauă
deă conştiin ,ă adeverin aă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă emiteă cardă na ională
duplicat,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 223 alin.ă(1)ădinăLegeaănr.ă95/2006,ărepublicat ,ă
în situa iaăînăcareănuăaăfostăemisăcardulăna ionalăsauăcardulăeuropeană înăsitua iaă înăcareă
prescrip iaă medical ă aă fostă eliberat ă înă bazaă acestuia,ă înso ite,ă dup ă caz,ă deă buletină
identitateă(BI)/carteădeăidentitateă(CI)ăsauăpaşaport.ăPentruăpersoaneleăîmputernicite care 
seăprezint ălaăfarmacieăcuăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpropriuănuăesteă
necesar ă completareaă acestuiă câmp.ăCâmpulă seăvaă completaănumaiă înă situa iileă înă careă
împuternicitulă seă prezint ă laă farmacieă cuă buletină identitateă (BI)/carteă de identitate (CI) 
sauăpaşaport,ădup ăcaz; 



#B 
    c) "Primitorul a renunţat la medicamentele de pe poziţiile ..." - se vor preciza poziţiile 
(din componenta prescriere) corespunzătoare medicamentelor la care 
asiguratul/împuternicitul a renunţat; 
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    d) "Semn tur "ă - seă execut ă semn turaă persoaneiă careă ridic ă medicamenteleă dină
farmacieănumaiăînăsitua iaăînăcareăasiguratulănuăseăprezint ălaăfarmacieăcuăcardulăna ională
deăasigur riăsocialeădeăs n tateăpropriu,ărespectivăseăprezint ăcu:ăadeverin aădeăasigurat 
cuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăpersoaneleăcareărefuz ăcardulăna ională
dinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin ,ăadeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaă
emiteă cardăna ionalăduplicat,ădocumenteleăprev zuteă laăart. 223 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006,ă republicat ,ă înă situa iaă înă careă nuă i-aă fostă emisă cardulă na ională sauă cardulă
europeanăînăsitua iaăînăcareăprescrip iaămedical ăaăfostăeliberat ăînăbazaăacestuia,ăînso ite,ă
dup ă caz,ă deă buletină identitateă (BI)/carteă deă identitate (CI)ă sauă paşaport.ă Pentruă
persoaneleă împuterniciteă careă seă prezint ă laă farmacieă cuă cardulă na ională deă asigur riă
socialeădeă s n tateăpropriuănuăesteănecesar ă completareaăacestuiă câmp.ăCâmpulă seăvaă
completaă numaiă înă situa iileă înă careă împuternicitulă seă prezint ă laă farmacieă cuă buletină
identitateă(BI)/carteădeăidentitateă(CI)ăsauăpaşaport,ădup ăcaz. 
#B 
    3. "Taxare" 
    a) "Data eliberării" - se completează cu data eliberării medicamentelor din farmacie; 
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    a^1) "Data prescrierii" - seăcompleteaz ădeăc treăfarmacistăcuădataăprescrieriiăre eteiă
careăaăfostăcompletat ădeămedicăînăcomponentaăprescriere; 
#B 
    b) "% Preţ ref." - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. h); 
    c) "Listă" - se completează conform prevederilor cap. II pct. I.4 lit. i); 
    d) "Cod diag." - se completează codul diagnosticului/diagnosticelor aşa cum a fost 
completat de medicul prescriptor în componenta prescriere; 
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    e)ă "Denumireă comercial "ă - farmacistulă vaă men ionaă înă aceast ă rubric ă şiă înă fa aă
persoaneiă careă ridic ă medicamenteleă (asigurată sauă împuternicitulă acestuia)ă
medicamenteleăpeăcareăleăelibereaz .ăÎnăcazulătestelorădeăautomonitorizare,ăfarmaciaăvaă
specifica în cadrul acestei rubrici sintagma "teste de automonitorizare", iar la rubrica 
"Valoareăcompensare"ăvaăînscrieăsumaărezultat ăcaăurmareăaăînmul iriiănum ruluiădeătesteă
deă automonitorizareă eliberateă cuă pre ulă deă decontareă stabilită pentruă ună testă deă
automonitorizare.ăÎnăsitua iaăînăcareăprimitorulărenun ălaăanumiteăDCI-uri/medicamente 
şi/sauămaterialeă sanitareă cuprinseă înăprescrip iaămedical ă electronic ă on-lineă şiă off-line, 
farmacistulă vaă completaă componentaă eliberareă numaiă cuămedicamenteleă eliberateă şiă va 
listaăunăexemplarăalăacesteia,ăpeăcareăprimitorulăsemneaz ,ăcuăprecizareaăpozi iiloră (dină
componentaă prescriere)ă corespunz toareă medicamenteloră laă careă renun ,ă nefiindă
permis ă eliberareaă altoră medicamente/materialeă sanitareă dină farmacieă înă cadrulă sumeiă
respective. În cazul DCI-uriloră dină sublistaă Bă prescriseă pensionariloră careă realizeaz ă
venituriănumaiădinăpensiiădeăpân ălaă700ălei/lun ,ălaărubricaă"Valoareăcompensare"ăseăvoră
treceăpentruăfiecareămedicamentăvaloareaădeăcompensareăcorespunz toareăaplic rii cotei 
deă 50%ă dină pre ulă deă referin ,ă notându-seă înă parantez ă "CNAS",ă şiă valoareaă deă
compensareă deă 40%ă dină pre ulă deă referin ,ă notându-seă înă parantez ă "MS",ă pentruă
prescrip iileăaăc rorăcontravaloareă laănivelulăpre uluiădeăreferin ăesteădeăpân ă laănivelul 
prev zutăînăcontractul-cadru. 
    Înă cazulă eliber riiă frac ionate,ă înă ceeaă ceăpriveşteăatâtănum rul,ă câtă şiă cantitateaădină
fiecareă medicament,ă farmacistulă vaă completaă atâtă componentaă eliberare,ă câtă şiă
componentaă eliberareă pentruă pacientă şiă vaă înmânaă primitorului componenta eliberare 
pentruăpacientăpentruăaăseăprezentaălaăaceeaşiăsauălaăalt ăfarmacie; 
    e^1)ă"Cantitateăeliberat "ă- farmacistulăvaămen ionaă înăaceast ă rubric ăcantitateaădeă
medicamenteăeliberat ăexprimat ăînăUT.ăEliberareaăfrac ionat ăaămedicamentelor se face 
înăcondi iileăprev zuteăînăcontractul-cadruăşiănormeleămetodologiceădeăaplicareăaăacestuia; 



    e^2)ă "Num ră zileă tratament"ă - seă vaă men ionaă deă c treă farmacistă num rulă deă zileă
pentruăcareăaăfostăeliberatătratamentulăcorespunz torăcantit iiădeămedicamenteăeliberat ă
exprimat ăînăUT; 
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    f)ăÎnărubricaă"Total"ădinăsec iuneaă"Taxare"ăseăvorătreceătotalurile:ăA,ăB,ăC1,ăC2,ăC3,ăD; 
#B 
    g) "Contribuţie asigurat" - se menţionează valoarea contribuţiei asiguratului, conform 
bonului fiscal generat cu ocazia eliberării medicamentelor; 
    h) "Bon fiscal nr." - se completează de către farmacie cu numărul bonului fiscal 
generat cu ocazia eliberării medicamentelor; 
    i) "Numele persoanei care eliberează" - se completează numele şi prenumele 
persoanei care eliberează medicamentele; 
    j) "Semnătura" - se execută semnătura persoanei care eliberează medicamentele 
numai în situaţia în care persoana respectivă nu are semnătură electronică extinsă sau 
are semnătură electronică extinsă şi nu o poate folosi; 
    k) "L.S. Farmacie" - loc ştampilă a furnizorului de medicamente cu şi fără contribuţie 
personală în tratamentul ambulatoriu, numai în situaţia în care persoana care eliberează 
medicamentele nu are semnătură electronică extinsă sau are semnătură electronică 
extinsă şi nu o poate folosi; 
    l) "Acest document a fost înregistrat cu numărul ............... în Sistemul Informatic 
pentru Prescripţia Electronică al CNAS" - se completează numărul şi data de înregistrare 
a prescripţiei medicale electronice - componenta eliberare. Numărul de înregistrare se 
atribuie automat prin Sistemul informatic pentru prescripţia electronică al Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate; 
    m) "Acest document a fost generat şi semnat electronic conform prevederilor Legii nr. 
455/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.259/2001" - se completează numai în situaţia 
în care persoana care eliberează medicamentele are şi utilizează semnătura electronică 
extinsă. 
 
#M4 
    CAPITOLUL III 
    Modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică 
pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală - componenta eliberare 

pentru pacient 
 
#M4 
    1. "Farmacia" - seă completeaz ă cuă denumireaă farmaciei,ă codulă unică deă identificareă - 
CUI,ă casaă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă farmaciaă aă încheiată contract,ă num rulă
contractuluiădeăfurnizareădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăînătratamentulă
ambulatoriu. 
    2. "Am primit medicamentele" - seă completeaz ă deă asigurată sauă deă împuternicitulă
acestuia (persoana care ridic ă medicamenteleă pentruă asigurat,ă f r ă aă fiă nevoieă deă
împuternicireălegal ). 
    a) "Asigurat/Împuternicit" - seăalegeăprinăbifareăcuă"x"ăcategoriaăînăcareăseăîncadreaz ă
persoanaăcareăridic ămedicamentele; 
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    b) datele de identificare (numele, prenumele,ă BI/CIă seriaă şiă num rul,ă codulă unică deă
asigurare/codulănumericăpersonal/num rulă carduluiăeuropean/num rulăpaşaportului)ăvoră
fiăceleăaleăpersoaneiăcareăridic ămedicamenteleă(asigurat/împuternicit/copiiăcuăvârstaăîntreă
14 - 18 ani); acest câmp se completeaz ăcuădateleăcorespunz toareănumaiăînăsitua iaăînă
careă asiguratulă nuă seă prezint ă laă farmacieă cuă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă
s n tateăpropriu,ărespectivăseăprezint ăcu:ăadeverin aădeăasiguratăcuăvalabilitateădeă3ăluniă
de la data emiterii pentru persoaneleăcareărefuz ăcardulăna ionalădinămotiveăreligioaseăsauă
deă conştiin ,ă adeverin aă înlocuitoareă pentruă ceiă c roraă liă seă vaă emiteă cardă na ională
duplicat,ădocumenteleăprev zuteălaăart. 223 alin.ă(1)ădinăLegeaănr.ă95/2006,ărepublicat ,ă
înăsitua iaăînăcareănuăi-aăfostăemisăcardulăna ionalăsauăcardulăeuropeanăînăsitua iaăînăcareă
prescrip iaă medical ă aă fostă eliberat ă înă bazaă acestuia,ă înso ite,ă dup ă caz,ă deă buletină



identitate (BI)/carte de identitateă(CI)ăsauăpaşaport.ăPentruăpersoaneleăîmputerniciteăcareă
seăprezint ălaăfarmacieăcuăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpropriuănuăesteă
necesar ă completareaă acestuiă câmp.ăCâmpulă seăvaă completaănumaiă înă situa iileă înă careă
împuternicitul seă prezint ă laă farmacieă cuă buletină identitateă (BI)/carteă deă identitateă (CI)ă
sauăpaşaport,ădup ăcaz; 
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    c)ă"Primitorulăaărenun atălaămedicamenteleădeăpeăpozi iileă..."ă- seăvorăprecizaăpozi iileă
(dină componentaă prescriere)ă corespunz toareă medicamentelor la care 
asiguratul/împuternicitulăaărenun at; 
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    d)ă "Semn tur "ă - seă execut ă semn turaă persoaneiă careă ridic ă medicamenteleă dină
farmacieănumaiăînăsitua iaăînăcareăasiguratulănuăseăprezint ălaăfarmacieăcuăcardulăna ională
deăasigur riăsocialeădeăs n tateăpropriu,ărespectivăseăprezint ăcu:ăadeverin aădeăasigurată
cuăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăpentruăpersoaneleăcareărefuz ăcardulăna ională
dinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin ,ăadeverin aăînlocuitoareăpentruăceiăc roraăliăseăvaă
emite card na ionalăduplicat,ădocumenteleăprev zuteă laăart. 223 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006,ă republicat ,ă înă situa iaă înă careă nuă i-aă fostă emisă cardulă na ional,ă sauă cardulă
europeanăînăsitua iaăînăcareăprescrip iaămedical ăaăfostăeliberat ăînăbazaăacestuia,ăînso ite, 
dup ă caz,ă deă buletină identitateă (BI)/carteă deă identitateă (CI)ă sauă paşaport.ă Pentruă
persoaneleă împuterniciteă careă seă prezint ă laă farmacieă cuă cardulă na ională deă asigur riă
socialeădeă s n tateăpropriuănuăesteănecesar ă completareaăacestuiă câmp.ăCâmpulă seăvaă
completaă numaiă înă situa iileă înă careă împuternicitulă seă prezint ă laă farmacieă cuă buletină
identitateă(BI)/carteădeăidentitateă(CI)ăsauăpaşaport,ădup ăcaz. 
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    3. "Taxare" 
    a) "Data prescrierii" - seăcompleteaz ădeăc treăfarmacistăcuădataăprescrieriiăre etei care 
aăfostăcompletat ădeămedicăînăcomponentaăprescriere; 
    b)ă"Dataăeliber rii"ă- seăcompleteaz ăcuădataăeliber riiămedicamentelorădinăfarmacie; 
    c)ă"%ăPre ăref."ă- seăcompleteaz ăconformăprevederilorăcap. II pct. I.4 lit. h); 
    d)ă"List "ă- seăcompleteaz ăconformăprevederilorăcap. II pct. I.4 lit. i); 
    e) "Cod diag." - seă completeaz ă codulă diagnosticului/diagnosticeloră aşaă cumă aă fostă
completat de medicul prescriptor în componenta prescriere; 
    f)ă "Denumireă comercial "ă - farmacistul va men ionaă înă aceast ă rubric ă şiă înă fa aă
persoaneiă careă ridic ă medicamenteleă (asigurată sauă împuternicitulă acestuia)ă numaiă
medicamenteleăpeăcareăleăelibereaz ; 
    g)ă "Cantitateă eliberat "ă - farmacistulă vaă men ionaă înă aceast ă rubric ă cantitateaă deă
medicamente eliberat ăexprimat ăînăUT.ăEliberareaăfrac ionat ăaămedicamentelorăseăfaceă
înăcondi iileăprev zuteăînăcontractul-cadruăşiănormeleămetodologiceădeăaplicareăaăacestuia; 
    h)ă"Num răzileătratament"ă- seăvaămen ionaădeăc treăfarmacistănum rulădeăzileăpentruă
careă aă fostă eliberată tratamentulă corespunz toră cantit iiă deă medicamenteă eliberateă
exprimate în UT; 
    i)ă "Numeleă persoaneiă careă elibereaz "ă - seă completeaz ă numeleă şiă prenumeleă
persoaneiăcareăelibereaz ămedicamentele; 
    j)ă "Semn tura"ă - seă execut ă semn turaă persoaneiă careă elibereaz ă medicamenteleă
numaiă înăsitua iaă înăcareăpersoanaărespectiv ănuăareăsemn tur ăelectronic ăextins ăsauă
areăsemn tur ăelectronic ăextins ăşiănuăoăpoateăfolosi; 
    k) "L.S. Farmacie" - locăştampil ăaăfurnizoruluiădeămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieă
personal ăînătratamentulăambulatoriu,ănumaiăînăsitua iaăînăcareăpersoanaăcareăelibereaz ă
medicamenteleă nuă areă semn tur ă electronic ă extins ă sauă areă semn tur ă electronic ă
extins ăşiănuăoăpoateăfolosi; 
    l) "Acest document a fost înregistrată cuă num rulă ...............ă înă Sistemulă informatică
pentruăprescrip iaăelectronic ăalăCNAS"ă- seăcompleteaz ănum rulăşiădataădeăînregistrareă
aă prescrip ieiămedicaleă electroniceă - componentaă eliberare.ă Num rulă deă înregistrareă seă
atribuie automat prin Sistemulăinformaticăpentruăprescrip iaăelectronic ăalăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tate; 
    m)ă"AcestădocumentăaăfostăgeneratăşiăsemnatăelectronicăconformăprevederilorăLegii nr. 
455/2001 şiăaleăHot râriiăGuvernuluiănr.ă1.259/2001" - seăcompleteaz ănumaiăînăsitua iaă



înăcareăpersoanaăcareăelibereaz ămedicamenteleăareăşiăutilizeaz ăsemn turaăelectronic ă
extins . 
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    ANEXA 3 
 
                                 LISTA 

abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau 
protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre 
ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia 
Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente 
 _____________________________________________________________ 
|ăCodulă|ăăăDenumireaă riiăăă|ăCardăeuropeană|ăAcordăăăăăăăăă| 
|ă riiă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ădeăasigur riăă|ăinterna ională| 
|ăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ădeăs n tateăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AF  | Afganistan          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   ZA  | Africa de Sud       |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AL  | Albania             |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   DZ  | Algeria             |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AD  | Andorra             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AO  | Angola              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AI  | Anguilla            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăAGăă|ăAntiguaăşiăBarbudaăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AN  | Antilele Olandeze   |      NU       |      NU       | 
|       | (Bonaire)           |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AR  | Argentina           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AM  | Armenia             |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AW  | Aruba               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SH  | Teritoriile         |      NU       |      NU       | 
|       | Britanice de peste  |               |               | 
|ăăăăăăă|ăM riăăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AU  | Australia           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AT  | Austria             |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AZ  | Azerbaidjan         |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BS  | Bahamas             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BH  | Bahrain             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BD  | Bangladesh          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 



|   BB  | Barbados            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BY  | Belarus             |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BE  | Belgia              |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BZ  | Belize              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BJ  | Benin               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BM  | Bermude             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BO  | Bolivia             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăBAăă|ăBosniaăşiăăăăăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăDAăăăăăăă| 
|ăăăăăăă|ăHer egovinaăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BW  | Botswana            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BR  | Brazilia            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BN  | Brunei              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BG  | Bulgaria            |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BF  | Burkina Faso        |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BI  | Burundi             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   BT  | Bhutan              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   KH  | Cambodgia           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CM  | Camerun             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CA  | Canada              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SP  | Insulele Canare     |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CV  | Capul Verde         |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   KY  | Insulele Cayman     |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CZ  | Cehia               |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CF  | Republica           |      NU       |      NU       | 
|ăăăăăăă|ăCentrafrican ăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CL  | Chile               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CN  | China               |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TD  | Ciad                |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CY  | Cipru               |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CI  | Cote d'Ivoire       |      NU       |      NU       | 



|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CO  | Columbia            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   YT  | Mayotte             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăPMăă|ăSaintăPierreăşiăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|       | Miquelon            |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   KM  | Uniunea Comorelor   |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăCDăă|ăRepublicaăDemocrat ă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|       | Congo               |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CG  | Republica Congo     |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   KR  | Coreea de Sud       |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CR  | Costa Rica          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăHRăă|ăCroa iaăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăDAăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CU  | Cuba                |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   DK  | Danemarca           |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   DJ  | Djibouti            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   DM  | Dominica            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăDOăă|ăRepublicaăDominican |ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   EC  | Ecuador             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   EG  | Egipt               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SV  | El Salvador         |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăCHăă|ăElve iaăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăDAăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AE  | Emiratele Arabe     |      NU       |      NU       | 
|       | Unite               |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   ER  | Eritreea            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   EE  | Estonia             |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   ET  | Etiopia             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   FJ  | Fiji                |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   FI  | Finlanda            |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăFRăă|ăFran aăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăDAăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GA  | Gabon               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GM  | Gambia              |      NU       |      NU       | 



|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GE  | Georgia             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăGSăă|ăGeorgiaădeăSudăşiăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|       | Insulele Sandwich de|               |               | 
|       | Sud                 |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   DE  | Germania            |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GH  | Ghana               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GI  | Gibraltar           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GR  | Grecia              |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GD  | Grenada             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GL  | Groenlanda          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GP  | Guadelupa           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GU  | Guam                |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GT  | Guatemala           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GN  | Guineea             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GW  | Guineea-Bissau      |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăGQăă|ăGuineeaăEcuatorial ă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GY  | Guyana              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăGFăă|ăGuyanaăFrancez ăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   HT  | Haiti               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   HN  | Honduras            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   IN  | India               |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   ID  | Indonezia           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   CK  | Insulele Cook       |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   FK  | Insulele Falkland   |      NU       |      NU       | 
|       | (Malvine)           |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   FO  | Insulele Feroe      |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MP  | Insulele Mariane    |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SB  | Insulele Solomon    |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   VG  | Insulele Virgine    |      NU       |      NU       | 
|       | Britanice           |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 



|   VI  | Insulele Virgine SUA|      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăWFăă|ăInsuleleăWallisăşiăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|       | Futuna              |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăJOăă|ăRegatulăHaşemităalăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăDAăăăăăăă| 
|       | Iordaniei           |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăIRăă|ăRepublicaăIslamic ăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|       | Iran                |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   IQ  | Irak                |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   IE  | Irlanda             |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   IS  | Islanda             |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PS  | Autoritatea         |      NU       |      NU       | 
|ăăăăăăă|ăPalestinian ăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   IT  | Italia              |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   JM  | Jamaica             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   JP  | Japonia             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   KZ  | Kazahstan           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   KE  | Kenya               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   KG  | Kârgâzstan          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   KI  | Kiribati            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   XZ  | Kosovo              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   KW  | Kuwait              |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LA  | Laos                |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LS  | Lesotho             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LV  | Letonia             |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LB  | Liban               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LR  | Liberia             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LY  | Libia               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LI  | Liechtenstein       |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LT  | Lituania            |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LU  | Luxemburg           |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   GB  | Marea Britanie      |      DA       |      NU       | 



|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MO  | Macao               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MK  | Macedonia           |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MG  | Madagascar          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MY  | Malaysia            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MW  | Malawi              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MV  | Maldive             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   ML  | Mali                |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MT  | Malta               |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MA  | Maroc               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MH  | Marshall (insule)   |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MQ  | Martinica           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MR  | Mauritania          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MU  | Mauritius           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MX  | Mexic               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   FM  | Micronezia (stat    |      NU       |      NU       | 
|       | federal)            |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MD  | Moldova             |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MC  | Monaco              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MN  | Mongolia            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MS  | Montserrat          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MZ  | Mozambic            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   MM  | Myanmar             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NA  | Namibia             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NR  | Nauru               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NP  | Nepal               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NI  | Nicaragua           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NE  | Niger               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NG  | Nigeria             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NU  | Insula Niue         |      NU       |      NU       | 



|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NF  | Insula Norfolk      |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NO  | Norvegia            |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NC  | Noua Caledonie      |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăNZăă|ăNouaăZeeland ăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   NL  | Olanda              |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   OM  | Oman                |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PK  | Pakistan            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PW  | Palau               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PA  | Panama              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PG  | Papua Noua Guinee   |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PY  | Paraguay            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PE  | Peru                |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PH  | Filipine            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PN  | Insulele Pitcairn,  |      NU       |      NU       | 
|ăăăăăăă|ăHenderson,ăDucieăşiă|ăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă| 
|       | Oeno                |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăPFăă|ăPolineziaăFrancez ăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|       | (inclusiv)          |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PL  | Polonia             |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PR  | Puerto Rico         |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   PT  | Portugalia          |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   QA  | Qatar               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   KP  | Coreea de Nord      |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   RE  | Reunion             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăRUăă|ăRusiaă(federa ie)ăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăDAăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   RW  | Rwanda              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   AS  | Samoa (SUA)         |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăWSăă|ăSamoaăOccidental ăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SM  | San Marino          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăSTăă|ăSaoăTomeăşiăPrincipe|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 



|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăSAăă|ăArabiaăSaudit ăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SN  | Senegal             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   RS  | Serbia              |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SC  | Seychelles          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăKNăă|ăFedera iaăSaintăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|ăăăăăăă|ăKittsăşiăNevisăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LC  | Saint Lucia         |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăVCăă|ăSaintăVincentăşiăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|       | Grenadine           |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SL  | Sierra Leone        |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SG  | Singapore           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SY  | Siria               |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SK  | Slovacia            |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SI  | Slovenia            |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SO  | Somalia             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   ES  | Spania              |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   LK  | Sri Lanka           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   US  | Statele Unite ale   |      NU       |      NU       | 
|       | Americii            |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SD  | Sudan               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SE  | Suedia              |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SR  | Surinam             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   SZ  | Swaziland           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TJ  | Tadjikistan         |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TH  | Thailanda           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TW  | Taiwan              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TZ  | Tanzania            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   IO  | Teritoriul Britanic |      NU       |      NU       | 
|       | din Oceanul Indian  |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TF  | Teritoriile Australe|      NU       |      NU       | 
|ăăăăăăă|ăşiăAntarcticeăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăăă| 



|       | Franceze            |               |               | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TG  | Togo                |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TK  | Tokelau             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TO  | Tonga               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|ăăăTTăă|ăTrinidadăşiăTobagoăă|ăăăăăăNUăăăăăăă|ăăăăăăNUăăăăăăă| 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TN  | Tunisia             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TR  | Turcia              |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TM  | Turkmenistan        |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   TV  | Tuvalu              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   UG  | Uganda              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   UA  | Ucraina             |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   HU  | Ungaria             |      DA       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   UY  | Uruguay             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   UZ  | Uzbekistan          |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   VU  | Vanuatu             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   VA  | Vatican             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   VE  | Venezuela           |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   VN  | Vietnam             |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   YE  | Yemen               |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   ZM  | Zambia              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   ZW  | Zimbabwe            |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   IL  | Israel              |      NU       |      NU       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
|   ME  | Muntenegru          |      NU       |      DA       | 
|_______|_____________________|_______________|_______________| 
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