MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALĂ
Convenţie farmacii comunitare

Exemplar nr.____
Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament
Ambulatoriu PLOIEŞTI

Ploieşti,

(PROIECT)

CONVENŢIE

PRIVIND DECONTAREA CONTRIBUŢIEI PERSONALE DIN CONTRAVALOAREA
MEDICAMENTELOR PRESCRISE PE REŢETE COMPENSATE ELECTRONICE ŞI PE
REŢETE TIP M.A.I., PENTRU ASIGURAŢII M.A.I. CU DREPT LA GRATUITATE nr.
_________________din __________________
1. Părţile convenţiei:
1.1. C.M.D.T.A. PLOIEŞTI, cu sediul în Ploieşti, str. Ghimpaţi nr. 1÷3, judeţul Prahova,
telefon 0244.575.680, telefon/fax 0244.576.790, e-mail: cmdtaploiesti@yahoo.com, cod fiscal 10922466,
cod IBAN RO90 TREZ 23F660450200401X deschis la Trezoreria Municipiului Ploieşti, reprezentat prin
director comisar şef de poliţie medic Marin Păun şi contabil şef comisar de poliţie Pătraşcu Liviana, în
calitate de beneficiar, pe de o parte şi
1.2. ______________, cu sediul în localitatea ________, _____________, cod fiscal ____,
înregistrată la Registrul Comerţului cu certificatul de înmatriculare ________, cont nr. ________, deschis
la Trezoreria ______, reprezentată prin _________ - director, în calitate de furnizor, pe de altă parte.
2. Definiţii
2.1 - În prezenta convenţie următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a) convenţie - prezenta convenţie şi toate anexele sale;
b) beneficiar şi furnizor - părţile convenţiei, aşa cum sunt acestea numite în prezenta convenţie;
c) valoarea alocată convenţiei – plafonul valoric în lei plătibil furnizorului de către beneficiar în baza
convenţiei, reprezentând contravaloarea contribuţiei personale rezultată după aplicarea discount-ului
pentru medicamentele eliberate asiguraţilor M.A.I., cu respectarea tuturor obligaţiilor asumate prin
convenţie;
d) asiguraţi M.A.I. cu drept la gratuitate, în conformitate cu O.M.A.I. 516/2003:
1. cadrele militare în activitate ale M.A.I. şi funcţionarii publici cu statut special (poliţiştii şi cei asimilaţi
acestora);
2. elevii si studenţii unităţilor de învăţământ ale M.A.I.;
3. militarii în rezervă concentraţi, indiferent de grad, ai M.A.I.;
4. pensionarii militari ai M.A.I., poliţiştii pensionari şi cei asimilaţi lor, precum şi soţul/soţia acestora
conform prevederilor legale;
5. militarii angajaţi pe bază de contract în M.A.I.;
6. persoanele private de libertate din aresturile poliţiei;
7. membrii de familie ai cadrelor militare în activitate ale M.A.I., poliţiştilor şi funcţionarilor publici
*
asimilaţi acestora (soţul, soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestora)
*
Prin întreţinere legală aferentă copiilor, conform legii se înţelege: copii în vârstă de până la 18 ani şi
tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 ÷ 26 de ani care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ de zi şi
care nu realizează venituri (condiţii cumulative).
e) contribuţie personală
• pentru medicamente compensate, prescrise pe reţete electronice - diferenţa dintre preţul de
vânzare cu amănuntul maximal al medicamentului eliberat de farmacie şi valoarea decontată de
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casele de asigurări de sănătate prin aplicarea procentelor de compensare prevăzute în sublistele A,
B, C şi D asupra preţului de referinţă;
• pentru medicamente necompensate (prescrise pe reţeta tip M.A.I.) - preţul de vânzare cu
amănuntul.
f) documente justificative:
• în baza cărora se face decontarea serviciilor prestate de farmacie:
pentru reţete compensate electronice: un exemplar al prescripţiei electronice tip C.N.A.S. prescrisă
de medic (componenta prescriere - faţă -verso) şi componenta taxare a acesteia (componenta
eliberare – listată pe suport hârtie de farmacie), borderou centralizator al prescripţiilor medicale
(conform Anexa 1, respectiv formularele borderou C1, C2 şi C3) copie după factura prin care s-au
predat/înregistrat reţetele tip C.N.A.S. la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., factura în original (cu suma
aferentă contribuţiei personale suportată din bugetul M.A.I., defalcată pentru fiecare medic
prescriptor, valoarea discount-ului aplicat si valoarea de plată pentru C.M.D.T.A. Ploieşti);
- pentru reţete gratuite tip M.A.I: un exemplar al prescripţiei tip M.A.I prescrisă de medic,
consemnarea cămpurilor cu medicamentele eliberate şi valoarea acestora (taxarea acesteia), borderou
centralizator al prescripţiilor medicale (conform Anexa 1, respectiv formularele borderou G1, G2, G3 şi
G4), factura în original (cu suma aferentă contribuţiei personale suportată din bugetul M.A.I., defalcată
pentru fiecare medic prescriptor, valoarea discount-ului aplicat si suma totală de plată);
• privind calitatea de asistat M.A.I. cu drept de gratuitate:
- este certificată de către medicul prescriptor, prin aplicarea ştampilei „Cota asiguratului se suportă
din bugetul M.A.I.”, conform anexa 4 – punctul 1.
g) prescripţie medicală:
- reţeta electronică tip C.N.A.S. –formular unic pe ţară cu regim special pentru medicamente
compensate, eliberat de un medic prescriptor din Anexa nr. 3 pentru asiguraţii M.A.I., pe care se
consemnează categoria din care face parte asiguratul, seria şi nr. actului de identitate şi legea de
reglementare (Legea nr. 360/2002, Legea nr. 80/1995);
- reţeta tip M.A.I. – formular unic pe ţară, pentru medicamente necompensate, conform modelului
din Anexa nr. 5, eliberat de un medic prescriptor din Anexa nr. 3 pentru asiguraţii M.A.I., pe care se
consemnează categoria din care face parte asiguratul [cadru activ, elev din instituţiile de învăţământ ale
M.A.I, persoane private de libertate din aresturile poliţiei, poliţişti pensionaţi, cadre militare în rezervă şi
în retragere, membri de familie ai cadrelor militare în activitate ale M.A.I., poliţiştilor şi funcţionarilor
publici acestora (soţul, soţia, copiii şi părinţii aflaţi în întreţinerea legală a acestora)], seria şi nr. actului
de identitate;
h) furnizare - activităţile a căror prestare fac obiectul prezentei convenţii;
i) forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut
imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau
vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea convenţiei; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii
apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este
considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j) zi - zi calendaristică;
k) an - 365 de zile.
3. Obiectul convenţiei
3.1. Obiectul convenţiei îl constituie decontarea pentru asiguraţii M.A.I. cu drept la gratuitate ai
C.M.D.T.A. Ploieşti, prin structura medicală teritorială C.M.J. __________, a contribuţiei personale din
contravaloarea medicamentelor compensate şi necompensate prescrise pe reţete compensate electronice şi
gratuite tip M.A.I.
4. Locaţia farmaciei
4.1. Prevederile prezentului convenţii se aplică numai pentru farmacia furnizorului denumită:
_______________________________, situată în __________________________________, judeţul
___________.
5. Valoarea alocată convenţiei
5.1. Valoarea alocată convenţiei este de ____________ lei (_______________________) lei.
5.2 Valoarea convenţiei cuprinde T.V.A.
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5.3. Valoarea convenţiei poate fi modificată în funcţie de fondurile bugetare alocate disponibile prin
acte adiţionale;
5.4. Valoarea alocată convenţiei sau actului adiţional rămasă neutilizată după expirarea duratei
acestora, nu se reportează.
6. Durata convenţiei
6.1. Prezenta convenţie intră în vigoare la data de 02.09.2019 şi este valabilă pînă la 31.12.2019
6.2. Valoarea alocată la art. 5.1. este pentru perioada de la 02.09.2019 până la 31.12.2019.
6.3. Durata prezentei convenţii se poate prelungi, prin acordul părţilor, pe toată durata de aplicabilitate
a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în vigoare.
5. Documentele convenţiei
a) Normele metodologice;
b) Caietul de sarcini;
c) Copia contractului încheiat între casa de asigurări şi furnizor;
d) Anexele acestuia respectiv:
- Anexa 1 – formulare borderouri centralizatoare(C1,C2, C3, G1, G2, G3, G4);
- Anexa 2 - modul de întocmire a documentaţiei justificative pentru plata facturilor fiscale;
- Anexa 3 - Lista medicilor prescriptori din C.M.D.T.A. Ploieşti;
- Anexa 4 - Model ştampile;
- Anexa 5 - Formularul tipizat de reţetă tip M.A.I.;
6. Obligaţiile beneficiarului
6.1. Să pună la dispoziţia prestatorului Lista cu medicii prescriptori din C.M.D.T.A. Ploieşti şi codurile
lor de parafă pentru care se aplică prevederile prezentei convenţii (Anexa 3).
6.2. Să deconteze partea de contribuţie personală din contravaloarea medicamentelor, în baza
documentelor justificative prezentate la art. 2 lit. f), în termen de maximum 60 zile de la de la data
primirii şi înregistrării tuturor documentelor justificative conform Anexei nr. 2.
6.3. Să verifice încadrarea asiguratului în categoria de asistat pentru care este încheiată convenţia.
6.4. Să verifice documentele justificative întocmite conform Anexei 2 pentru sumele aferente
contribuţiei personale a asistaţilor M.A.I., contribuţie ce va fi plătită din bugetul autorităţii beneficiare.
7. Obligaţiile furnizorului
7.1. Să se afle în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pe toată durata de valabilitate a
convenţiei şi să respecte condiţiile prevăzute în legile în vigoare care reglementează funcţionarea
farmaciilor comunitare.
7.2. În cazul apariţiei unor modificări legislative privind actele normative ce stau la baza prezentei
convenţii, operatorii economici vor onora prezenta convenţie, în măsura în care obiectul convenţiei nu
contravine modificărilor survenite.
7.2 Să elibereze numai medicamente compensate şi necompensate care sunt prevăzute în
Nomenclatorul medicamentelor si produselor biologice de uz uman al Ministerului Sănătăţii şi
înregistrate la Agenţia Naţională a Medicamentului;
7.3. Să verifice încadrarea asiguratului în categoria de asiguraţi M.A.I. pentru care s-a încheiat
prezenta convenţie, conform precizărilor prezentate la art. 2 lit. f). În situaţia în care prescripţia medicală
se ridică de un împuternicit, acesta trebuie să prezinte aceleaşi documente ale asiguratului beneficiar.
7.4. Să elibereze medicamente pentru asiguraţii M.A.I. (aşa cum sunt definiţi în prezenta convenţie)
numai pe baza prescripţiei electronice tip C.N.A.S. şi/sau tip M.AI., emisă numai de medicii menţionaţi
în anexa nr. 3 la prezenta convenţie.
7.5. Să respecte prevederile Hotărârii pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru
care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare
şi Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,
a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în
vigoare, cu modificările şi completările ulterioare.
7.5.1. Să acopere nevoile asiguraţilor prioritar cu medicamentele care au preţul cu amănuntul maximal
pe unitate terapeutică cel mai mic, în cadrul aceluiaşi D.C.I.
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