
ORDIN nr. 942/1.175/2018privind modificarea art. II din Ordinul ministrului sănătății și al 

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 909/1.163/2018 pentru modificarea 

Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru 

medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor 

metodologice privind utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție 

medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul 

ambulatoriu 

EMITENT 

• MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 942 din 26 iulie 2018 

• CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.175 din 23 iulie 

2018 
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 26 iulie 2018 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. S.P. 8.648 din 26.07.2018 al Ministerului 

Sănătății și nr. D.G. 3.137 din 23.07.2018 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, 
în temeiul prevederilor:– titlului VIII „Asigurările sociale de sănătate“ din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 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 pentru anii 2018-2019, cu modificările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 

720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare 

medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de 

prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile 

comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor 

naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului 

sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 

140/2018 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 pentru anii 2018-2019, cu modificările 

ulterioare; – Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului 

nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu 

modificările și completările ulterioare, 
ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul 

ordin: 
 

Articolul I 

 

Articolul II din Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate nr. 909/1.163/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății 

și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind 

aprobarea formularului de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără 

contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Normelor metodologice privind 

utilizarea și modul de completare a formularului de prescripție medicală electronică pentru 

medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 20 iulie 2018, se modifică după cum 

urmează: 

 

Articolul II 

(1) Prescripțiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale până la data 

implementării în platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS) a formularului de 

prescripție medicală electronică - componenta prescriere, prevăzut la art. I, se pot elibera 

de către farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al prescripției medicale 

stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare la data prescrierii 

medicamentului.(2) Termenul de implementare în PIAS prevăzut la alin. (1) este de maximum 3 



zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. 
 

Articolul II 

 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

p. Ministrul sănătății, 

Corina Silvia Pop,  

secretar de stat 

p. Președintele Casei Naționale  

de Asigurări de Sănătate,  

Răzvan-Teohari Vulcănescu  
----- 


