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  MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                                                  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

  Nr. ……….……/…………2021                                                            Nr. ………………/………..…2021           

                 

 

ORDIN 

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate nr. 674/252/2012 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 

 

 

       Având în vedere Referatul de aprobare nr. ………………… din ……….….2021 al Ministerului 

Sănătăţii şi nr. DG ………………. din ……….…2021 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
     - Hotărârii Guvernului nr. …../2021 privind modificarea unor acte normative referitoare la 
Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari; 
     - Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anii 2021 - 2022; 
     - Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii 
Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, 
tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 
2021 - 2022, cu modificările şi completările ulterioare; 
     - Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune 
internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără 
contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în 
cadrul programelor naţionale de sănătate, republicată, cu modificările ulterioare; 

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - art. 17 alin. (5) din Hotărârea 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: 
 
 
    Art. I. -  În tot cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 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 



 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                                               CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE       
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                APROBAT                                                                                                        APROBAT 
      MINISTRUL SĂNĂTĂŢII p. PREŞEDINTE 
        Alexandru RAFILA                                                                                               Adela COJAN                                                                                                   
                                                                                                                                   Vicepreşedinte 
 

 

REFERAT 
pentru aprobarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 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 

 
 

 

Având în vedere prevederile H.G. nr. ……./2021 privind modificarea  unor acte normative 

referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, pentru 

pensionari, potrivit cărora, beneficiarii programului privind compensarea cu 90% din preţul de referinţă al 

medicamentelor din sublista B sunt pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru 

pensionari de până la 1.429 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, 

pentru asigurarea armonizării reglementărilor actelor normative, se impune modificarea 

Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu 

şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi 

modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără 

contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu. 
 

Pe cale de consecinţă, vă supunem aprobării Proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului 

ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 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. 
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ambulatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 2 iulie 2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru 
pensionari de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri” se 
înlocuieşte cu sintagma „venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari de până la 1.429 
lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri”. 
 

Art. II. -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând 
cu luna ianuarie 2021 . 
 

 

        Ministrul sănătăţii,                                   p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
       Alexandru RAFILA                              Adela COJAN 
                    Vicepreşedinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


