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 R O M Â N I A 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

SPITALUL CLINIC DE URGENŢÃ MILITAR 
„DR. ŞTEFAN ODOBLEJA”CRAIOVA 

 
 

 
NECLASIFICAT 
EXEMPLAR NR.  

 

Loc. Craiova, str. Caracal nr. 150, jud. Dolj; telefon/fax 0251 581081; 0251 581444;                           
                                 
                            
 

(PROIECT)  
CONVENȚIE PRIVIND DECONTAREA CONTRIBUȚIEI PERSONALE DIN 

CONTRAVALOAREA MEDICAMENTELOR PRESCRISE PE REȚETE TIP C.N.A.S. 
PENTRU BENEFICIARII LEGALI M.Ap.N. CU DREPT LA GRATUITATE  

nr. _________________din __________________ 
 
 
 

1. PARTILE CONTRACTANTE 
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE, reprezentat prin U.M 02590 Craiova (SPITALUL CLINIC  DE 
URGENTA MILITAR ,,DR. ŞTEFAN ODOBLEJA”), cu sediul in Craiova, Strada Caracal nr. 150, 
având Cod fiscal nr. 5002185  şi contul nr. RO59TREZ29120F335000XXXX, deschis la Trezoreria 
Craiova, reprezentata prin colonel doctor MEŞINĂ IULIAN  – comandant şi  ec. Mohora Florentina  – 
director financiar-contabil 
 

Si 
 
______________, 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. 

 
1. DEFINIŢII 

2.1 - În prezenta convenție următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:  
a) convenție – prezenta convenție şi toate anexele sale;  
b) beneficiar şi furnizor – părţile convenției, aşa cum sunt acestea numite în prezenta convenție;  
c) valoarea alocată convenției – plafonul valoric în lei plătibil furnizorului de către beneficiar în 

baza convenției, reprezentând contravaloarea contribuției personale rezultată după aplicarea "discount-
ului de selecție" pentru medicamentele eliberate beneficiarilor legali ai M.Ap.N., cu respectarea tuturor 
obligaţiilor asumate prin convenție;  

d) beneficiarii legali M.Ap.N. cu drept la gratuitate, în conformitate cu prevederile art. 71, lit. b) din 
Ordinul M.110/2009 cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele categorii de 
personal: 

- cadrele militare în rezervă şi în retragere, pensionari militari; 
- militarii pensionaţi din motive de invaliditate ca urmare a unor accidente în serviciu sau unor 

boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare care, ulterior, au optat pentru 
pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat; 

- veteranii, văduvele şi invalizii de război, precum şi alte categorii de persoane, prevăzute în legi 
speciale  

e) contribuţie personală – contribuția personală din contravaloarea medicamentelor  însemnânând 
diferența dintre prețul de vânzare cu amănuntul maximal pe unitatea terapeutică și suma 
corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI prevăzute 
în sublistele A, B și D asupra prețului de referință; 
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f) discount de selecţie: reprezintă discount-ul ofertat de furnizorul de medicamente, pentru 
încheierea de convenţie cu Spitalul Clinic de Urgență Militar  „Dr. Ștefan Odobleja” Craiova, care se 
aplică la contribuţia personală din contravaloarea medicamentelor prescrise;    

g) documente justificative:  documente în baza cărora se face decontarea serviciilor prestate de 
farmacie:  

- 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)  

- copie după factura prin care s-au predat/înregistrat reţetele tip C.N.A.S. la casele de asigurări de 
sănătate cu care se află în relație contractuală,  

- factura în original (cu suma aferentă contribuţiei personale suportată din bugetul M.Ap.N., 
valoarea discount-ului de selecţie aplicat şi valoarea de plată pentru SCUM „Dr. Ștefan Odobleja” 
Craiova); 

- documente care atestă calitatea de beneficiar legal M.Ap.N. (fotocopii ale: ultimului talon de 
pensie militară/legitimaţie militară/legitimaţie de veteran de război/văduvă de război/invalid de război 
vizate pe anul în curs); 

h) discount comercial – reprezintă discount-ul practicat de furnizorul de medicamente, în baza unor 
politici comerciale, programe de fidelitate, promoţii, etc. 

i) prescripţie medicală – reţeta tip C.N.A.S. – formular unic pe ţară cu regim special pentru 
prescrierea de medicamente compensate/gratuite;   

j) furnizare - activităţile a căror prestare fac obiectul prezentei convenții;  
k) 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 convenției; 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;  

l) zi – zi calendaristică. 
 
2. OBIECTUL CONVENŢIEI 

3.1. Obiectul convenției îl constituie decontarea pentru beneficiarii legali M.Ap.N. arondaţi SCUM „Dr. 
Ștefan Odobleja”  cu drept la gratuitate, a contribuţiei personale din contravaloarea medicamentelor 
compensate şi necompensate prescrise pe rețete tip CNAS.  
3.2. Decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru beneficiarii legali 
M.Ap.N. cu drept la gratuitate, prescrise pe rețete compensate tip CNAS se va realiza astfel: decontarea 
contribuției personale din prețul de vânzare cu amănuntul a medicamentelor, care sunt înregistrate la 
Agenția Națională a Medicamentului, sunt prevăzute în Nomenclatorul medicamentelor și produselor 
biologice de uz uman al Ministerului Sănătății, și sunt cuprinse în Lista medicamentelor compensate de 
casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală, contribuție personală reprezentată 
de diferența dintre prețul de vânzare cu amănuntul maximal pe unitate terapeutică și suma 
corespunzătoare aplicării procentului de compensare de către CNAS a medicamentelor corespunzătoare 
DCI-urilor prevăzute în sublistele A,B, și D, asupra prețului de referință. 
 

3. LOCAŢIA FARMACIEI 
4.1. Prevederile prezentei convenții se aplică numai pentru farmacia furnizorului denumită: 
_______________________________, situată în __________________________________, judeţul 
___________.  
 

4. VALOAREA ALOCATĂ CONVENȚIEI 
5.1. Valoarea alocată convenției este de ____________ lei (_______________________) lei.  
5.2 Valoarea convenției cuprinde T.V.A.  
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5.3. Valoarea convenției poate fi modificată în funcție de fondurile bugetare alocate disponibile prin 
acte adiționale;  
5.4. Valoarea alocată convenției sau actului adițional rămasă neutilizată după expirarea duratei acestora, 
nu se reportează.  
 

5. DURATA CONVENȚIEI 
6.1. Prezenta convenție intră în vigoare la data de 26.05.2023.  
6.2. Valoarea alocată la art. 5.1. este pentru perioada de la 26.05.2023 până la 31.12.2023.  
6.3. Durata prezentei convenții este până la data de 31.12.2023 putându-se 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.  
 

6. DOCUMENTELE CONVENȚIEI 
a) Normele metodologice;  
b) Caietul de sarcini;  
c) Documentele de eligibilitate ale furnizorului;  
d) Propunerea financiară a furnizorului;  
e) Anexe. 
  

7. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
8.2. Să deconteze partea de contribuţie personală din contravaloarea medicamentelor în termen de 
maximum 60 zile de la de la data primirii şi înregistrării tuturor documentelor justificative conform 
Anexei nr. 2.  
8.3. Să verifice încadrarea asiguratului în categoria de beneficiar legal pentru care este încheiată 
convenția.  
8.4. Să verifice documentele justificative pentru sumele aferente contribuţiei personale a beneficiarilor 
legali M.Ap.N., contribuţie ce va fi plătită din bugetul SCUM „Dr. Ștefan Odobleja”.  
 

8. OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI 
9.1. Să se afle în relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate pe toată durata de valabilitate a 
convenției şi să respecte condiţiile prevăzute în legile în vigoare care reglementează funcţionarea 
farmaciilor comunitare.  
9.2. În cazul apariției unor modificări legislative privind actele normative ce stau la baza prezentei 
convenții, operatorii economici vor onora prezenta convenție, în măsura în care obiectul convenției nu 
contravine modificărilor survenite.  
9.3 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;  
9.4. Să verifice încadrarea asiguratului în categoria de beneficiarii legali M.Ap.N. pentru care s-a 
încheiat prezenta convenție. În situaţia în care prescripţia medicală se ridică de un împuternicit, acesta 
trebuie să prezinte aceleaşi documente ale beneficiarului legal M.Ap.N.  
9.5. Să elibereze medicamente pentru beneficiarii legali M.Ap.N. (aşa cum sunt definiţi în prezenta 
convenție) numai pe baza prescripţiei electronice tip C.N.A.S.  
9.6. 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.  
9.7. 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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9.8. Să elibereze medicamentul care are preţul cu amănuntul maximal pe unitate terapeutică cel mai 
mic, în cadrul aceluiaşi D.C.I.  
9.9. Să obţină consimţământul asiguratului în cazul în care eliberează, la solicitarea acestuia, un alt 
medicament decât cel oferit de farmacie, aplicând pe prescripţia electronică – componenta de eliberare 
şi acordul pacientului. Fac excepţie 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 CNAS şi preţul cu 
amănuntul maximal al medicamentului eliberat, reprezentând partea de contribuţie personală, suportată 
din bugetul M.Ap.N.  
9.10. Să ofere discount-ul ofertat la procedura de selecţie, respectiv ____ %. Discount-ul de selecţie se 
va calcula la partea de contribuţie personală plătită din fondurile M.Ap.N. 
9.11. 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, copie după 
factura prin care s-au predat/înregistrat reţetele tip C.N.A.S. la casele de asigurări de sănătate cu care se 
află în relație contractuală, factura în original (cu suma aferentă contribuţiei personale suportată din 
bugetul M.Ap.N., valoarea discount-ului de selecţie aplicat si valoarea de plată pentru SCUM „Dr. 
Ștefan Odobleja”.;  
9.12. Furnizorul se obligă să transmită către SCUM „Dr. Stefan Odobleja”  reţetele eliberate pentru luna 
anterioară şi celelalte documente justificative, în primele 10 (zece) zile ale lunii următoare.  
9.13. Să elibereze medicamente numai în limita fondurilor alocate prin prezenta convenție.  
9.14. 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. 9.15.Furnizorul se angajează ca până la emiterea primelor facturi fiscale aferente 
acestei convenții să-și adapteze, dacă este nevoie aplicațiile informatice, astfel încât să poată genera 
formularele borderou.  
 

9. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 
10.1. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenție de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera convenția reziliată.  
10.2. Nerespectarea art. 9.13.  
 

10. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
11.1. Decontarea contributiei personale se face pe baza documentelor justificative, prezentate la art. 2.1, 
lit. g) din convenție.  
11.2. Discountul de selecţie va fi evidenţiat distinct pe factura fiscală emisă către SCUM „Dr. Ștefan 
Odobleja”.  
11.3. Suma totală a facturilor emise (reţete electronice tip CNAS), în perioada de valabilitate a 
convenției nu trebuie să depăşească valoarea alocată.  
11.4. Factura se emite lunar, pentru reţetele eliberate în perioada 1÷30/31 a lunii anterioare pentru care 
se face decontarea.  
11.5. Se decontează partea de contribuţie personală numai pentru categoriile de beneficiari legali care 
fac obiectul convenției.  
11.6. Plata se efectuează cu ordin de plată, în termen de maximum 60 zile de la de la data înregistrării 
facturii lunare la sediul beneficiarului.  
11.7. Plata se va efectua numai în cont deschis la Trezoreria Statului.  
11.8. Facturile fiscale emise de furnizor în baza prezentei convenții, care depășesc valoarea alocată vor 
fi returnate în vederea ajustării valorii până la limita fondurilor disponibile alocate prin convenție  
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11. CLAUZE SPECIFICE 
12.1. 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).  
12.2. 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.  
12.3. Beneficiarul nu decontează contribuţia personală suportată din bugetul M.Ap.N. pentru categoriile 
de beneficiari legali pentru care s-a încheiat prezenta convenție, pentru prescripţii medicale care nu au 
fost depuse în raportarea lunară la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală.  
12.4. Orice modificare sau completare la acest convenție se va face prin act adiţional cu respectarea 
actelor normative în vigoare la data respectivă.  
 

12. FORŢA MAJORĂ 
13.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.  
13.2. Forţa majoră exonerează parţile convenției de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
convenție, pe toată perioada în care aceasta acţionează.  
13.3. Îndeplinirea convenției va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.  
13.4. Partea convenției 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. 13.5. Partea convenției care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi 
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.  
13.6. 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.  
 

13. ÎNCETAREA CONVENȚIEI 
14.1. Prezenta convenție încetează de drept în următoarele situaţii:  
a) acordul de voinţă al părţilor fără solicitarea de daune interese;  
b) încetarea activităţii prin faliment, desființare, dizolvare sau lichidare;  
c) întreruperea activităţii pe o perioadă mai mare de două luni;  
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 convenție;  
f) denunţarea unilaterală a convenției 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 propriu zisă pentru încetarea convenției;  
g) desființarea sau reorganizarea autorității beneficiare.  
14.2. În situaţia în care SCUM „Dr. Stefan Odobleja” nu are asigurate fondurile necesare derulării 
convenției, aceasta îşi rezervă dreptul de a cere furnizorului sistarea activității ce face obiectul prezentei 
convenții şi denunţarea unilaterală a convenției.  
 

14. ÎNCETAREA CONVENȚIEI 
15.1. Soluţionarea litigiilor: Spitalul Clinic de Urgență Militar  „Dr. Ștefan Odobleja” Craiova  , strada 
Caracal nr. 150, Craiova, Dolj, Tel. 0251 581 081/ 0251 581 137; fax 0251 581 444 
15.2.Orice neînţelegeri apărute între părţi pe durata derulării convenției vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, părţile se vor adresa instanţei de judecată competente 
potrivit legii. 
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15. COMUNICĂRI 
16.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții trebuie să fie transmisă 
în scris.  
16.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 
16.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a 
primirii comunicării. Tel. 0251 581 081/ 0251 581 137; fax 0251 581 444 
 

16. ÎNCETAREA CONVENȚIEI 
17. Legea aplicabilă convenției  
17.1 Convenția va fi interpretată conform legilor din România.  
 
 
 
Părţile au înţeles să încheie astăzi, _______________, prezenta convenție în 2 (doua) exemplare, din 
care 1 (unul) pentru beneficiar şi 1 (unul) pentru furnizor. 
 

BENEFICIAR       FURNIZOR 
 

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ MILITAR           
,,DR. ŞTEFAN ODOBLEJA CRAIOVA 
 
COMANDANT 
COL.                
         DR.   MEŞINĂ IULIAN 
 
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL 
 Ec.  
       MOHORA Florentina 
 
CONSILIER JURIDIC 
P.c.c. 
       CROITORU Daniel 
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