
Dragi colegi farmaciști, 

Având în vedere prevederile din Ordinul comun al Ministerului Sănătății și 

Președintelui CNAS 539/437/2020, art. 7. Alin. (5) și (6) 

 

 doresc sa fac urmatoarele precizari: 

Astfel, eliberarea prescripțiilor medicale electronice online sau offline se poate 

realiza doar în condițiile în care asiguratul sau persoana care ridică medicamentele în 

numele asiguratului prezintă în farmacie documentul printat transmis de către de medic 

prin mijloace de comunicare electronică și/sau transmite farmaciei documentul, prin 

mijloace de comunicare electronică,  în vederea printării acestuia. 

În acest context, în farmacie,se identifică următoarele situații  privind eliberarea 

medicamentelor prescrise prin mijloace electronice 

1. Pacientul/Împuternicitul listează rețeta primită de la medic prin mijloace 

electronice (mail, WhatsApp, etc) și se prezintă la farmacie în vederea 

eliberării acesteia; 

2. Pacientul/Împuternicitul trimite reteta primita de la medic prin mijloace 

electronice (mail, WhatsApp, etc) pe adresele de corespondență  (mail, 

WhatsApp, etc) ale farmaciei alese, în vederea eliberării acesteia; 

3. Pacientul/Împuternicitul se prezintă înfarmacie, în condițiile în care nu deține 

un mijloc de comunicare electronic sau telefon inteligent, cu datele minime de 

indentificare ale prescripției  medicale (codul de parafă al medicului 

prescriptor, CUI cabinet medical prescriptor, seria și numărul prescripției 



medicale) transmise de către medical prescriptor, în vederea eliberării 

acesteia.  

Situațiile de mai sus nu se aplică prescripțiilor tip TAB II și TAB III, pentru 

eliberarea acestora fiind necesară prezentarea formularului specific. Prescripția 

medicala transmisă pacientului prin mijloace electronice poate fi utilizată de către 

asigurați o singură data pentru a ridica din farmacie medicamentele prescrise. Utilizarea 

repetată a unei rețete în sistem offline în scopul obținerii unor cantități mai mari din 

medicamentele prescrise poate fi indentificată în sistemul CNAS, constituind fraudă 

sancționată conform prevederilor legale în vigoare.  

Subliniez faptul că eliberarea medicamentelor se realizează doar în cadrul 

farmaciei conform specificului activității acesteia, farmacia neavând temeiul legal în 
asigurarea livrării sau transportului medicamentelor la domiciliul pacientului, 
oricât de benefic ar fi acest aspect pentru comunitate în contextul epidemiei cu 
COVID 19. 

Îmi doresc, mai mult ca oricând, să dovedim că facem parte din echipa de 

profesioniști responsabili, alături de colegii nostri medici, acționând întotdeauna etic, în 

beneficial pacientului. 

Vă mulțumesc pentru efortul dumneavoastră din toată această perioadă și vă 

stau la dispoziție cu tot suportul de care aveți nevoie în exercitarea profesiei de 

farmacist. 

 

Cu aleasă considerație, 

Gabriela Tătărîngă 

Președinte al Colegiului Farmaciștilor Iași 


