7.5.2. Să elibereze medicamentul care are preţul cu amănuntul maximal pe unitate terapeutică cel mai
mic, în cadrul aceluiaşi D.C.I.
7.5.3. Eliberarea conform art. 7.5.1. şi 7.5.2. se face de către farmacie prin aplicarea ştampilei
prevăzute la anexa 4 punctul 1 şi punctul 2 sau 3, după caz.
7.5.4. Să obţină consimţământul asiguratului în cazul în care eliberează, la solicitarea acestuia, un alt
medicament decât cel oferit de farmacie, în condiţiile prevederilor art. 7.5.1, 7.5.2. şi 7.5.3., aplicând pe
prescripţia electronică – componenta de eliberare ştampila prevăzută la anexa 4 punctul 2 şi acorul
informat al pacientului pe baza semnăturii prevăzute în anexa 4 punctul 3.
7.5.5. Fac excepţie de la prevederile art. 7.5.1, 7.5.2., 7.5.3. şi 7.5.4 cazurile în care pe reţetă este
menţionat pe lângă D.C.I. şi denumirea comercială a medicamentului; în acest caz, farmacia eliberează
medicamentul pe denumirea comercială consemnată în reţetă, diferenţa de preţ între suma decontată de la
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi preţul cu amănuntul maximal al medicamentului eliberat, reprezentând partea de
contribuţie personală, se suportă din bugetul M.A.I..
7.5.6. Să nu elibereze pe reţete tip M.A.I. medicamente care se află pe listele de medicamente
compensate ale C.N.A.S. (listele A, B, C cu secţiunile C1, C2, C3 şi D).
7.5.7. Să elibereze numai medicamentele cu denumirile comerciale prescrise de medic pe reţetele tip
M.A.I.
7.5.8. Să ofere discount-ul ofertat la procedura de selecţie, respectiv ____ %. Discount-ul se va
calcula la partea de contribuţie personală plătită din fondurile M.A.I.
7.5.9. Să ofere acelaşi discount prevăzut la art. 7.5.8., pentru fiecare prescripţie tip M.A.I., pentru
medicamentele necompensate.
7.5.10. Valoarea discount-ului acordat la articolele 7.5.8. şi 7.5.9. se va consemna distinct pe factura
lunară emisă către C.M.D.T.A. Ploieşti.
7.5.11. Să întocmească documentele justificative în vederea decontării medicamentelor eliberate
- componentele prescriere - faţă -verso şi componentele taxare ale acestora (componenta eliberare –
listată pe suport hârtie de farmacie), borderourile centralizatoare ale 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 conform art. 7.5.10.;
- reţetele tip M.A.I prescrise de medici, cu medicamentele eliberate completate în cămpurile special
destinate şi valoarea acestora (taxarea acestora), borderourile centralizatoare ale 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) conform art. 7.5.10.
7.6. Furnizorul se obligă să transmită către C.M.D.T.A. Ploieşti prin centrul medical judeţean, reţetele
onorate pentru luna anterioară şi celelalte documente justificative prezentate la art. 2 lit. f), în primele 7
zile ale lunii urmatoare.
7.7. Să elibereze medicamente numai în limita fondurilor alocate prin prezenta convenţie.
7.8. Farmaciile au obligaţia să asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiaşi D.C.I., cu
prioritate la preţurile cele mai mici din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; să se
aprovizioneze, la cererea scrisă a asiguratului, înregistrată la furnizor, în maximum 24 de ore pentru
bolile acute şi subacute şi 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
efectuate în acest sens.
7.9. Farmacia se obligă, prin semnarea prezentei convenţii, să afişeze la loc vizibil pentru pacienţi,
prevederile articolului 7.8..
7.10.Furnizorul se angajează ca până la emiterea primelor factuuri fiscale aferente acestei convenţii săşi adapteze, dacă este nevoie aplicaţiile informatice, astfel încât să poată genera formularele borderou
conform cerinţelor din Anexa nr. 1.
7.11. Se obligă ca după epuizarea fondurilor bugetare alocate prin convenţie, pentru categoriile de
asiguraţi M.A.I, să eliberezae contra cost pa bază de factură fiscală, medicamente
compensate/necompensate pe baza prescripţiilor tip eliberate de către medicii prescriptori din Anexa nr.
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3, cu un discount identic cu cel menţionat în convenţie, discount ce se va evidenţia distinct în factura
fiscală.
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de către una dintre părţi, în mod
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera convenţia reziliată.
8.2. Nerespectarea art. 7.8. şi 7.9. dă dreptul beneficiarului să rezilieze de drept convenţia.
9. Modalităţi de plată
9.1. Decontarea contributiei personale se face pe baza documentelor justificative, prezentate la art. 2
lit. f) din convenţie.
9.2. Discountul va fi evidenţiat distinct pe factura fiscală emisă către C.M.D.T.A. Ploieşti.
9.3. Suma totală a facturilor emise (reţete electronice tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi reţete tip M.A.I.), în
perioada de valabilitate a convenţiei nu trebuie să depăşească valoarea alocată.
9.4. Factura se emite lunar, pentru reţetele eliberate în perioada 1÷30/31 a lunii anterioare pentru care
se face decontarea.
9.5. Se decontează partea de contribuţie personală numai pentru categoriile de asiguraţi care fac
obiectul convenţiei.
9.6. Plata se efectuează cu ordin de plată, în termen de maximum 60 zile de la de la data înregistrării
facturii lunare la sediul beneficiarului.
9.7. Plata se va efectua numai în cont deschis la Trezoreria Statului.
9.8. Facturile fiscale emise de furnizor în baza prezentei convenţii, care depăşesc valoarea alocată vor
fi returnate în vederea ajustării valorii până la limita fondurilor disponibile alocate prin convenţie
10. Clauze specifice
10.1. Consimţământul asiguratului se va scrie şi semna de acesta pe verso-ul prescripţiei
electronice şi va cuprinde obligatoriu următoarea formulare: “Medicamentul _______(se va menţiona
denumirea comercială a medicamentului) a fost eliberat la solicitarea mea_________(numele şi
prenumele pacientului) şi sunt de acord să plătesc diferenţa de preţ ______ (semnătura pacientului)”
(conform punctului 3 din Anexa 4).
10.2. Consimţământul prevazut la 10.1 este obligatoriu numai în cazul în care medicamentul eliberat
are preţul cu amănuntul maximal pe unitate terapeutică mai mare decât produsul corespunzător aceluiaşi
D.C.I. oferit de farmacie.
10.3. Beneficiarul nu decontează contribuţia personală suportată din bugetul M.A.I. pentru categoriile
de asistaţi pentru care s-a încheiat prezenta convenţie, pentru prescripţii medicale care nu au fost depuse
în raportarea lunară la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J..
10.4. Orice modificare sau completare la acest convenţie se va face prin act adiţional cu respectarea
actelor normative în vigoare la data respectivă.
11. Forţa majoră
11.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
11.2. Forţa majoră exonerează parţile convenţiei de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul
convenție, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
11.3. Îndeplinirea convenţiei va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
11.4. Partea convenţiei care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi
în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării
consecinţelor.
11.5. Partea convenţiei care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea
cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
11.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentei convenții, fără ca
vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.
12. Încetarea convenţiei
12.1. Prezenta convenţie încetează de drept în următoarele situaţii:
a) acordul de voinţă al părţilor fără solicitarea de daune interese;
b) încetarea activităţii prin faliment, desfiinţare, dizolvare sau lichidare;
c) întreruperea activităţii pe o perioadă mai mare de două luni;
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d) încalcarea condiţiilor legale de acreditare şi funcţionare şi încetarea relaţiei contractuale cu casa de
asigurări de sănătate;
e) desfiinţarea punctului de lucru sau schimbarea în alt judeţ a adresei la care funcţionează farmacia
pentru care prestatorul a încheiat prezenta convenţie;
f) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al furnizorului sau al
beneficiarului printr-o notificare scrisă şi motivată, înştiinţând în scris cealaltă parte cu privire la intenţia
sa cu cel puţin 3 zile înainte de data propriuzisă pentru încetarea convenţiei;
g) desfiinţarea sau reorganizarea autorităţii beneficiare.
12.2. În situaţia în care beneficiarului nu i se mai asigură fondurile necesare derulării convenţiei,
aceasta îşi rezervă dreptul de a cere furnizorului sistarea activităţii ce face obiectul prezentei convenţii şi
denunţarea unilaterală a convenţiei.
13. Soluţionarea litigiilor
13.1. Orice neînţelegeri apărute între părţi pe durata derulării convenţiei vor fi soluţionate pe cale
amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, părţile se vor adresa instanţei de judecată competente
potrivit legii.
14. Limba care guvernează convenţia
14.1 Limba care guvernează convenţia este limba română.
15. Comunicări
15.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii trebuie să fie
transmisă în scris.
15.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
15.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în
scris a primirii comunicării.
15.4. Date de contact:
a) Pentru C.M.D.T.A Ploieşti: tel. 0244.575.680, fax. 0244.576.790, e-mail: cmdtaploiesti@yahoo.com,
persoana de contact: _______________.
b) Pentru ________________________: tel. _______, fax. ______, e-mail: ________, persoana de
contact: _______________.
16. Legea aplicabilă convenţiei
16.1 Convenţia va fi interpretată conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, _______________, prezenta convenţie în 3 (trei) exemplare, din
care 2 (două) pentru beneficiar şi 1 (unul) pentru furnizor.
C.M.D.T.A. Ploieşti
Director C.M.D.T.A. Ploieşti
Comisar şef de poliţie
Dr. Paun Marin

Director __________

Director Adjunct
Comisar şef de poliţie
Dragan Claudiu

V. C.F.P.______ Contabil
şef: Comisar de poliţie
Patraşcu Liviana

Compartiment juridic

Avizat pentru legalitate
Responsabil derulare convenţie

Responsabil derulare
convenţie
Şeful C.M.J. _______
______________________
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