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Data: 24.02.2023 

Către: CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

Adresă: București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, Sector 3 

Ref: Opinie COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN BUCUREȘTI – Proiect de Hotărâre de 

Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului cadru care 

reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

De la: COLEGIUL FARMACIȘTLOR DIN BUCUREȘTI 

 Simona NEGREȘ, Președinte CFB   

 

Subscrisul, COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN BUCUREȘTI, cu sediul social în București, str. Armenească nr. 

21A, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare 24030807 (denumit în continuare „CFB”), reprezentat legal 

prin Simona NEGREȘ, în calitate de Președinte,  

în temeiul art. 1 alin. 2 lit. b, respectiv art. 2 și următoarele din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, în susținerea demersului de actualizare și aprobare a Contractului – 

cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, propus sub forma proiectului de act 

normativ prin proiect de Hotărâre de Guvern, publicat la data de 16.02.2023 în transparență decizională 

de Casa Națională de Asigurări de sănătate, formulăm prezentul  
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MEMORIU CUPRINZÂND PROPUNERI DE AMENDAMENTE 

prin care vă înaintăm considerațiile Colegiului Farmaciștilor din București, cu solicitarea de a le avea în 
vedere în procesul decizional aflat în curs la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate1.  

Cu titlu prealabil, vă rugăm să luați act că subscrisul, Colegiul Farmaciștilor din București2, reprezintă cel 
mai mare organism profesional teritorial din România și că, totalitatea susținerilor formulate pe calea 
prezentului demers aparțin în integralitate conducerii Colegiului Farmaciștilor din București, nefiind 
expresia unor influențe sau solicitări din partea Colegiului Farmaciștilor din România și/sau oricărui alt 
organism sau asociație aflate la confluență cu profesia de farmacist.  

Solicitările noastre se subsumează, de asemenea, prerogativelor CNAS de elaborare a strategiei sistemului 
de asigurări sociale de sănătate și a proiectelor normelor metodologice, potrivit competențelor stabilite 
prin lege, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmaciștilor din România, 
Colegiului Medicilor Dentiști din România, Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România, 
Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din România, precum și a organizațiilor patronale și 
sindicale reprezentative din domeniul medical. 

În calitate de corp profesional ce supervizează și ocrotește drepturile farmaciștilor, unicul liant cu 
pacientul a lanțului de furnizare a medicamentelor, materialelor sanitare și dispozitivelor medicale, 
înțelegem că este imperioasă implicarea corpului profesional în procesul decizional ce ne influențează 
implicit activitatea.  

Astfel, se impun o serie de amendamente pe marginea actualului Proiect de Hotărâre actualizare și 
aprobare a Contractului – cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (denumit 
în continuare „Proiect de Hotărâre”). 

Este de necontestat faptul că se impune un efort concertat și colaborare eficientă atât din partea instituției 
publice implicate, cât și din partea corpurilor profesionale pentru optimizarea unui control al manierei de 
respectare de către furnizorii de medicamente cu și fără contribuție personală a dispozițiilor de 
reglementare privind stabilirea prerogativelor și obligațiilor impuse pe calea noului proiect de contract 
cadru.  

Pentru viabilitatea unor clauze nou amendate ce implică obligații personale ale farmaciștilor și furnizorilor 
de medicamente, în scopul preîntâmpinării intrării acestora în blocaj și implicit pentru continuarea 
activității farmaceutice, vă rugăm să apreciați că se cuvine o analiză de profunzime a observațiilor 
transmise infra.  

Colaborarea Colegiului Farmaciștilor din București, în sensul expus în cuprinsul acestor propuneri, atestă 
atât deschiderea în a oferi suport de orice natură în favoarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 

 
1 denumită în continuare ”CNAS” 
2 denumit în continuare ”CFB” 
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dar și îngrijorarea relativ la modalitatea în care activitatea la care suntem obligați în temeiul Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Legii farmaciei nr. 266/2008 și a legislației secundare și 
terțiare s-ar mai putea desfășura în condiții viabile, în virtutea rolului esențial pe care îl avem în domeniul 
sănătății.  

Propunerile adresate CNAS vizează, în esență, garanții efective care trebuie recunoscute farmaciștilor, în 
vederea clarificării obligațiilor noastre și a întinderii acestora.  

Se cuvine a urmări omogenizarea procedurilor de colaborare și de lucru cu Casa de Asigurări de Sănătate, 
eliminarea arbitrariului și/sau a clauzelor lipsite de precizie legală sau claritate economică și astfel, 
evitarea discrepanțelor între subiecții contractuali ori a tratamentului diferențiat în realizarea raporturilor 
dintre casele teritoriale de sănătate, cu atât mai mult cu cât, conduita farmaciștilor nu este cea 
determinantă în trasarea Contractului - cadru.  

Sub un prim aspect, subliniem expres faptul că pentru fiecare dintre membrii Colegiului Farmaciștilor din 
București (în sprijinul cărora înaintăm prezentele propuneri la adresa Proiectului de Hotărâre) trebuie 
reținut că niciuna dintre prerogativele în raporturile cu CAS nu poate fi determinată de o conduită 
unilaterală a farmaciștilor.  

Operațiunile sunt efectuate exclusiv pe baza normelor legale și de procedură întocmite și agreate de 
autorități și instituții publice, fără ca vreo potențială ingerință ori aport din partea farmaciștilor să fie cu 
putință. 

De asemenea, se cuvine cântărirea obligațiilor transpuse prin proiectul noului Contract – cadru cu referire 
la impunerea asigurării de către furnizorii de medicamente a cererii de produse comerciale medicamente 
corespunzătoare DCI-urilor, fiind de notorietate limitele cu care întreg sectorul farmaceutic se confruntă 
din rațiuni externe furnizorilor de medicamente. 

Pentru a dispune în sensul celor sintetizate anterior, vă rugăm să aveți în vedere următoarele  

MOTIVE 

I. Drepturi și obligații prefigurate pe calea Proiectului Hotărârii de Guvern 

A. Forma propusă pe calea noului Proiect de hotărâre instituie la art. 153 lit. b, următorul conținut legal: 

În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de medicamente evaluați au 
următoarele obligații: 

b) să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiași DCI, cu prioritate la preturile cele mai 
mici din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; să se aprovizioneze, în maximum 24 de ore 
pentru bolile acute și subacute și 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista 
cu denumiri comerciale ale medicamentelor, dacă acesta/acestea nu există la momentul solicitării în 
farmacie; solicitarea de către asigurat se face în scris, iar farmacia trebuie să facă dovada demersurilor 
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efectuate în acest sens în condițiile Ordinului ministrului sănătății nr. 269/2017 privind obligația de a 
asigura stocuri adecvate și continue de medicamente. 

Amendamentul propus de CFB: Sintagma „să asigure” ar trebui înlocuită cu „să facă demersurile necesare 
pentru aprovizionare” sau „să depună diligențele necesare acoperirii cererii de produse”.  

Forma regăsită în conținutul actual al Proiectului de hotărâre acreditează obligația furnizorilor de 
medicamente de a acoperi cererea de produse comerciale, chestiune care este nu doar imposibilă, dar 
mai ales, lipsită de suport juridic.  

Pentru a asigura claritatea normei, autoritatea reglementantă ar trebui să păstreze în vedere deficitul de 
stocuri cu care se confruntă marea majoritate a farmaciilor.  

Sub acest aspect, se pot suprapune numeroase elemente variabile, foarte multe motive independente de 
farmacist, dar și argumentul unei distribuiri „sensibile" a produselor deficitare, context în care farmaciile 
nu se pot obliga, din păcate, să „asigure” cererea de medicamente 

De altfel, instituirea unei astfel de norme ar reprezenta angajarea obligației furnizorilor de medicamente 
de a se supune și livra produse comerciale pe care nu le au, de principiu, la dispoziție, deci, implicit, 
angajarea răspunderii furnizorilor de medicamente pentru fapta altora, ceea ce, finalmente, s-ar 
transpune într-un context juridic inadmisibil. 

B. Forma propusă pe calea noului Proiect de hotărâre instituie la art. 155 lit. c, următorul conținut legal: 

În relațiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurări de sănătate au următoarele 
obligații: 

c) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care au încheiat contracte contravaloarea medicamentelor 
eliberate cu și fără contribuție personală, la termenele prevăzute în prezentul contract-cadru, în condițiile 
prevăzute în norme. 

Amendamentul propus de CFB: sintagma „să deconteze” ar trebui să fie contextualizată pentru o mai 
bună previzibilitate a articolului, respectiv, să îi fie alăturată o perioadă de timp în care decontarea să fie 
scadentă, respectiv, „să deconteze în termen de 60 de zile” sub sancțiunea unor penalități de întârziere în 
cuantum de 0.1% per zi din valoarea datorata. 

Pentru că, de plano, Proiectul de Hotărâre guvernează raporturi comerciale și, mai departe, sumele 
decontate către farmacii ar trebui înaintate la depozite, trebuie specificată o perioada maximă de 
decontare de până la 60 de zile întârziere, eventual, cu alternativa procesării unor plăți eșalonate ale 
datoriilor.  

De asemenea, pentru eficacitatea unei astfel de dispoziții se cuvine luarea în calcul pentru litera acestui 
alineat, a instituirii unor obligații/sancțiuni pentru eventuala depășire a termenului de decontare. 
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Ca argument în susținerea implementării unei astfel de sancțiuni, vă rugăm să aveți în vedere că în cazul 
contractelor ce intervin între depozite și farmacii sunt prevăzute penalități pentru fiecare zi de întârziere, 
fără ca perioada de decontare de la CAS să fie avută în vedere. 

C. Forma propusă pe calea noului Proiect de hotărâre instituie la art. 155 lit. e și f, următorul conținut 
legal: 

În relațiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurări de sănătate au următoarele 
obligații: 

e) să informeze furnizorii de medicamente în prealabil, în termenul prevăzut la art. 198 alin. (1), cu privire 
la condițiile de acordare a medicamentelor și cu privire la orice intenție de schimbare în modul de acordare 
a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate, precum și prin poșta electronică 
la adresele comunicate oficial de către furnizori, cu excepția situațiilor impuse de actele normative; 

f) să informeze furnizorii de medicamente cu privire la documentele comunitare în vigoare, precum și 
despre acordurile, înțelegerile, convențiile sau protocoalele internaționale cu prevederi în domeniul 
sănătății, prin intermediul paginii web a casei de asigurări de sănătate și prin poșta electronică. 

Amendament propus de CFB: În vederea asigurării unui minim de previzibilitate și eficiență a Proiectului 
de Hotărâre sub acest articol, considerăm că se cuvine completarea textului de informare a furnizorilor 
de medicamente cu a indicarea sintagmei „confirmări de primire", mai ales atunci când o astfel de 
informare este transmisă prin intermediul poștei electronice. 

D. Forma propusă pe calea noului Proiect de hotărâre instituie la art. 155 lit. h, următorul conținut legal: 

În relațiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurări de sănătate au următoarele 
obligații: 

h) să aducă la cunoștința furnizorilor de medicamente numele și codul de parafă ale medicilor care nu mai 
sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, cel mai târziu la data încetării relațiilor 
contractuale dintre casa de asigurări de sănătate și medicii respectivi; să actualizeze în PIAS, în timp real, 
lista furnizorilor de servicii medicale cu care se află în relație contractuală, precum și numele și codul de 
parafă ale medicilor care sunt în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate; să aducă la 
cunoștința furnizorilor de medicamente numele și codul de parafă ale medicilor care înlocuiesc un alt 
medic. 

Amendament propus de CFB: În vederea asigurării unui minim de previzibilitate și viabilitate a textului 
instituit pe calea Proiectului de Hotărâre, ar trebui stipulată și modalitatea în care furnizorul urmează a fi 
informat, prin instituirea unei sintagme de forma „prin intermediul poștei electronice și/sau oficiului 
poștal”.  

Lipsa unui suport efectiv de comunicare, dar mai ales indicarea modalității prin care comunicarea poate/ 
trebuie să aibă loc, poate crea premisele unor abuzuri din partea autorităților, respectiv, să nu intervină 
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niciodată o informare din partea CAS sub aceste privințe. Deși putem imagina argumente obiective pentru 
care o astfel de inițiativă este dificil implementabilă, considerăm că, fără indicarea unor modalități 
concrete și viabile prin care comunicarea să fie efectuată, este preferabilă renunțarea în totalitate la textul 
propus.   

De altfel, un aspect cu relevanță pe acest subiect poate fi legat de decontarea rețetelor eliberate de medic 
în perioada în care avea contract cu CAS. Mai exact, dacă medicul a eliberat o rețetă în timpul în care 
exista un contract cu CAS, apare ca firesc și normal ca pacientul să o poată ridica în toată perioada de 
valabilitate a acesteia. 

E. Forma propusă pe calea noului Proiect de hotărâre instituie la art. 155 lit. i, următorul conținut legal: 

În relațiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurări de sănătate au următoarele 
obligații: 

l) să recupereze de la furnizorii care au acordat medicamentele cu și fără contribuție personală în 
tratamentul ambulatoriu sumele reprezentând contravaloarea acestora în situația în care asigurații nu 
erau în drept și nu erau îndeplinite condițiile să beneficieze de medicamente la data eliberării de către 
farmacii și furnizorul a ignorat avertizările emise de platforma informatică din asigurările de sănătate; 

Amendament propus de CFB: În vederea asigurării unui minim de claritate și previzibilitate a textului 
instituit prin Proiectul de Hotărâre, se impune individualizarea situațiilor neconforme la care textul se 
referă.  

În lipsa definirii situațiilor care se bucură de corectitudine, termenii folosiți în cadrul acestui text sunt 
extrem de impreciși, lăsând spațiu unor abuzuri ce ar fi imposibil de evitat dacă nu se vor clarifica exact 
categoriile de persoane avute în vedere. 

De altfel, o astfel de prevedere este criticabilă și pentru că sistemul informatic nu permite eliberarea unor 
rețete dacă pacientul nu este asigurat, iar avertizări se primesc doar în situația în care pacientul are 
înregistrată la CAS altă stare a asiguratului, dar oricum, în astfel de scenarii, farmacistul nu are nicio 
posibilitate de a influența un atare context. 

Concret,  cu titlu exemplificativ, putem avea în vedere pacienți care primesc rețete pentru handicap deși 
nu mai au certificat valabil sau pacienți care beneficiază  de rețete pentru venituri minime deși nu mai au 
acest drept ș.a.m.d. 

De altfel, platforma CAS este actualmente structurata în două tipuri, respectiv erori si avertizări. În vreme 
ce, în cazul avertizărilor, s-ar putea considera că acestea sunt mai ușor gestionabile la nivelul farmaciilor 
(și pentru că procedural, nu ar reveni în sarcina farmaciștilor), în cazul erorilor, acestea nu permit 
eliberarea rețetelor și înregistrarea în sistem.  
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Întrucât, în practica ultimilor ani, mai multe avertizări s-au transformat, ulterior, în erori care au împiedicat 
eliberarea rețetei, se impune, în opinia noastră, reglementarea clară a regimului avertizărilor, respectiv 
dacă acestea revin sau nu în sarcina și/sau răspunderea unităților farmaceutice. 

De asemenea, pentru că numeroase avertizări sunt imposibil de controlat, nu se poate discuta de o 
actualizare a informațiilor de acest gen în platforma, în timp real, și atunci procedura de urmat nu este 
clară sub aspectul pașilor de urmat de către farmaciști.  

Așa fiind, pentru a menține caracterul echitabil al unui astfel de contract, o atare informație nu trebuie să 
existe, ori se impune, cel mult, a fi clarificată. 

II. Propuneri suplimentare de lege ferenda 

Pe fondul emiterii Proiectului de Hotărâre aflat actualmente în procedură de transparență decizională, 
rugăm autoritățile reglementante să aibă în vedere o serie de alte recomandări pe care activitatea 
farmaciștilor le consideră binevenite în interesul profesiei și, finalmente, în interesul destinatarului final 
al sistemului de sănătate, i.e. pacientul. 

A. Rețetele transmise on-line și validate de către sistemul SIUI cu erori nu ar trebui să revină în 
responsabilitatea unității farmaceutice. Mai exact, dacă sistemul a validat o rețetă la medic și apoi aceasta 
nu poate fi raportată către CAS, ar trebui stabilit că situația nu cade în responsabilitatea unității 
farmaceutice/farmacistului, ci că ar urma să fie gestionată de CAS. 

B. Stabilirea unei proceduri specifice de lucru pentru situația celei mai comune dintre erorile regăsite în 
sistemul SIUI, i.e. dublarea seriei și a numărului rețetei. 

Sub un prim aspect, această eroare nu se poate identifica decât dacă farmacia își desfășoară activitatea 
conectată on-line la portalul CAS (scenariu contrazis de practică, cunoscut fiind faptul că în multe situații 
în farmacie se lucrează off-line din cauza disfuncționalităților SIUI). 

 La încercarea validării unei astfel de rețete apare eroarea că exista deja în sistem și că nu se mai poate 
valida.  

Într-o logică primară, o astfel de rețetă ar trebui să fie re-emisă sub o altă serie și alt număr însă, firește 
că atare ipoteză de lucru este deopotrivă cronofagă și contraproductivă. 

În atare situație, autoritatea reglementantă este rugată să aibă în vedere conceperea unei proceduri sau 
algoritm de implementat pentru deblocarea cazurilor frecvente în care rețetele se dublează.  

În lipsa unei proceduri reglementate, Proiectul de Hotărâre ar trebui să stipuleze expres faptul că pentru 
acest tip de eroare, unitatea farmaceutică și/sau farmacistul nu pot fi ținuți culpabili. Concret, pentru 
acest tip de eroare se cuvine posibilitatea intervenirii/modificării în programul sistemului și, în mod 
corespunzător, decontarea de către CAS.  
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C. Elaborarea unui algoritm de gestionare a deficitului de medicamente.   

Tot în analiza pentru o propunere de eficientizare a sistemului farmaceutic și acordarea de sprijin pentru 
pacient ar trebui elaborat un sistem pentru medicamentele care lipsesc din depozite și pentru care există 
o discontinuitate recunoscută și afișată de către ANMDR.  

Concret, dacă medicul a recomandat un tratament și pentru pacientul în cauză nu se găsește sau nu se 
poate identifica nicio alternativă decontată de CAS și nu există decât varianta în care se întoarce la medic 
pentru altă rețetă sau să achiziționeze un produs similar la preț întreg. 

Astfel, pentru a stopa practica, tot mai frecventă, în care pacienții iau la rând toate farmaciile în căutarea 
tratamentelor, fiind în imposibilitatea de a beneficia de sprijin din partea farmaciștilor, se impune 
analizarea unor proceduri/norme pe care să le aveți în vedere pentru introducerea în Proiectul de 
Hotărâre curent.  

D.  Modificarea formularului de prescripție electronică 

Pe fondul lipsei de uniformitate, dar și a nevoii farmaciștilor de a le fi respectată demnitatea profesională 
și activitatea lucrativă, se impune modificarea formularului actual de prescripție electronică, la rubrica 
„Numele persoanei care eliberează” fiind necesar a fi stipulat „Numele farmacistului care eliberează”. 

Mutatis mutandis, pentru identitate de rațiune, se poate modifica în registrul similar medicilor, respectiv, 
înlocuirea cuvântului „persoanei” cu „farmacistului”, așa cum există „nume și parafă medic prescriptor” 
nu „nume și parafă persoană prescriptoare”. 

În egală măsură, pe formularul actual de prescripție există sintagma „La întocmirea rețetei solicită 
medicului precizări privind prețurile medicamentelor recomandate” – considerăm sintagma în 
neconcordanță cu atribuțiile medicului și discriminatorie, sub aspect profesional, la adresa farmaciștilor, 
care, cu siguranță, pot oferi informații corecte și complete referitoare la prețurile medicamentelor 
recomandate.  

În atare context, vă rugăm să analizați oportunitatea eliminării complete a acestei propoziții de pe 
formularul de prescripție. 

E. Prerogativa farmacistului de a interveni asupra cantităților regăsite în prescripția medicală 

Actualmente, farmacistul nu poate interveni absolut deloc în cantitatea de medicamente prescrisă de 
către medic, deși ar fi potențial necesar în mai multe situații: 

• neconcordanță cantitate prescrisă – mod de administrare – ex. prescriere pentru 30 de zile, 1 
cpr./zi, LX cpr. Farmacistul nu poate elibera pacientului doar XXX cpr. Teoretic farmacistul trebuie 
să refuze prescripția, acesta fiind protocolul de urmat potrivit CNAS. Farmacistul este redus la un 
simplu executant, fără a putea să facă ultima verificare înainte ca medicația să ajungă la pacient. 
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• existența în farmacie a unei cantități mai mici față de cantitatea prescrisă, în special în cazul 
medicamentelor deficitare. Pacientul insistă să-i fie eliberat compensat medicamentul în 
cantitatea existentă, însă conform situației actuale acest lucru nu este posibil – ex. prescriere 
pentru 90 de zile, 1 cpr./zi, XC cpr., iar în farmacie există LXXXV cpr. Diferența de cinci comprimate 
nu mai poate fi eliberată nici măcar în 48 de ore, întrucât produsul este deficitar. 

• solicitarea pacientului de a i se elibera și de a achita o cantitate mai mică decât cea prescrisă, dată 
fiind existența unor stocuri de medicamente, din cauza unei modificări de posologie sau o 
posologie adaptată simptomelor – răspunsul CASMB – se eliberează „totul sau nimic”. 

În atare context, vă rugăm să analizați oportunitatea introduceri la art. 154 a unui nou drept al furnizorilor 
de medicamente, acela de a putea interveni în cantitatea de medicamente prescrisă, în anumite situații 
excepționale dictate de cazuistica concretă. 

*** 

Așa fiind, solicitarea noastră este aceea de a evalua la nivel instituțional propunerile înaintate pe calea 
prezentului document, acestea reprezentând un barometru fidel provenit din rândul corpului profesional 
al farmaciștilor din cadrul Colegiului Farmaciștilor București, organism profesional garant al drepturilor 
acestora, participanți pe lanțul de furnizare a medicamentelor, materialelor sanitare și dispozitivelor 
medicale, cei mai impactați de clauzele prefigurate în cuprinsul Proiectului de Hotărâre Contractului – 
Cadru al CNAS. 

Cu mulțumiri anticipate pentru solicitudine, vă rugăm să dispuneți comunicarea oricăror răspunsuri și/sau 
solicitări suplimentare în legătură cu prezentul Memoriu la adresa electronică office@cfbucuresti.ro.    

 

Cu aleasă considerație,  

COLEGIUL FARMACIȘTILOR DIN BUCUREȘTI 

reprezentat prin Prof.dr.farm. Simona NEGREȘ, Președinte  
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