MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA MEDICALĂ

NESECRET
Convenție farmacii comunitare
Exemplar nr.____
Ploieşti,

CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ŞI
TRATAMENT AMBULATORIU PLOIEŞTI

(PROIECT)

CONVENȚIE
PRIVIND DECONTAREA CONTRIBUȚIEI PERSONALE DIN CONTRAVALOAREA
MEDICAMENTELOR PRESCRISE PE REȚETE COMPENSATE ELECTRONICE ȘI PE
REȚETE TIP M.A.I., PENTRU ASIGURAȚII M.A.I. CU DREPT LA GRATUITATE
nr. _________________din __________________

1. Părţile convenției:
1.1. C.M.D.T.A. PLOIEŞTI, cu sediul în Ploiești, 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 Piticaș Maria şi contabil şef comisar șef 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 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 asiguraților M.A.I., cu respectarea tuturor obligaţiilor
asumate prin convenție;
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
Contribuția personală din contravaloarea medicamentelor :
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– reprezintă pentru medicamentele prescrise pe rețete compensate C.N.A.S. : 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, respectiv diferența dintre prețul de vânzare cu
amănuntul maximal pe unitate terapeutică și prețul de referință al medicamentelor decontate
de casele de asigurări de sănătate, prevăzute în sublistele C, diferențe care vor fi diminuate cu
valoarea discountu-urilor comerciale practicate de furnizorul de medicamente ;
– reprezintă pentru medicamentele prescrise pe rețete tip MAI : diferența dintre prețul de
vânzare cu amănuntul și valoarea discount-urilor comerciale practicate de furnizorul de
medicamente.
Discount comercial: reprezintă discount-ul practicat de furnizorul de medicamente pentru
alțipacienți decât asigurații MAI, în baza unor politici comerciale, programme de fidelitate,
promoții, etc..



Discount de selecție: reprezintă discount-ul ofertat de furnizorul de medicamente, pentru
încheierea de convenție cu CMDTA Ploiești, distict față de discount-ul comercial, care se
aplică la contribuția personală din contravaloarea medicamentelor.
f) documente justificative:
 în baza cărora se face decontarea serviciilor prestate de farmacie:
pentru rețete 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 și C3) 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.A.I., defalcată pentru fiecare medic prescriptor, valoarea
discount-ului de selecţie aplicat şi valoarea de plată pentru C.M.D.T.A. Ploiești);
- pentru rețete gratuite tip M.A.I: un exemplar al prescripţiei tip M.A.I prescrisă de medic,
consemnarea cămpurilor cu medicamentele eliberate și valoarea acestora (taxarea acesteia), borderou
centralizator al prescripţiilor medicale (conform Anexa 1, respectiv formularele borderou G1, G2, G3
și G4), factura în original (cu suma aferentă contribuţiei personale suportată din bugetul M.A.I.,
defalcată pentru fiecare medic prescriptor, valoarea discount-ului de selecţie 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 țară cu regim special pentru medicamente
compensate, eliberat de un medic prescriptor din Anexa nr. 3 pentru asigurații M.A.I.,;
- reţeta tip M.A.I. – formular unic pe țară, pentru medicamente necompensate, conform
modelului din Anexa nr. 5, eliberat de un medic prescriptor din Anexa nr. 3 pentru asigurații M.A.I., pe
care se consemnează categoria din care face parte asiguratul [cadru activ, elev din instituțiile de
învățământ ale M.A.I, persoane private de libertate din aresturile poliției, polițiști pensionați, cadre
militare în rezervă și în retragere, membri de familie ai cadrelor militare în activitate ale M.A.I.,
polițiștilor și funcționarilor publici asimilaţi acestora (soțul, soția, copiii și părinții aflați în întreținerea
legală a acestora)], seria și nr. actului de identitate;
h) furnizare - activităţile a căror prestare fac obiectul prezentei convenții;
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 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;
k) an - 365 de zile.
3. Obiectul convenției
3.1. Obiectul convenției îl constituie decontarea pentru asigurații M.A.I. cu drept la gratuitate ai
C.M.D.T.A. Ploiești, prin structura medicală teritorială C.M.J. __________, a contribuţiei personale
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din contravaloarea medicamentelor compensate şi necompensate prescrise pe rețete compensate
electronice și gratuite tip M.A.I.
Decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor pentru asigurații din MAI ai
CMDTA Ploiești cu drept la gratuitate, prescrise pe rețete compensate tip CNAS cât și prescrise pe
rețete tip MAI, se va realiza astfel:
1. Pentru rețete compensate tip CNAS: 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, respectiv diferenţa dintre prețul de vânzare cu amănuntul maximal pe
unitate terapeutică și prețul de referință al medicamentelor decontate de CNAS prevăzute în sublistele
C, diferențe care vor fi diminuate cu valoarea "discount-urilor comerciale" practicate de furnizorul de
medicamente, iar la final se va aplica un "discount de selecție" în procentul ofertat.
2. Pentru rețetele tip MAI: decontarea contribuției personale din contravaloarea medicamentelor
care sunt înregistrate Agenția Națională a Medicamentului, sunt prevăzute în Nomenclatorul
medicamentelor și produselor biologice de uz uman al Ministerului Sănătății, și nu sunt cuprinse în
Lista medicamentelor compensate de CNAS, prescrise pe rețete tip MAI, constând din diferența dintre
prețul de vânzare cu amănuntul și valoarea "discount-urilor comerciale" practicate de furnizorul de
medicamente, iar la final se va aplica un "discount de selecție" în procentul ofertat.
4. Locaţia farmaciei
4.1. Prevederile prezentei convenții se aplică numai pentru farmacia furnizorului denumită:
_______________________________, situată în __________________________________, judeţul
___________.
5. Valoarea alocată convenției
5.1. Valoarea alocată convenției este de ____________ lei (_______________________) lei.
5.2 Valoarea convenției cuprinde T.V.A.
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.
6. Durata convenției
6.1. Prezenta convenție intră în vigoare la data de 01.07.2021.
6.2. Valoarea alocată la art. 5.1. este pentru perioada de la 01.07.2021 până la 31.12.2021.
6.3. Durata prezentei convenții este până la data de 31.12.2021 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.
5. Documentele convenției
a) Normele metodologice;
b) Caietul de sarcini;
c) Documentele de eligibilitate ale furnizorului;
d) Propunerea financiară a furnizorului;
e) Copia contractului încheiat între casa de asigurări şi furnizor;
f) 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 convenții (Anexa 3).
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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 30 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 convenția.
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 autorității beneficiare.
7. Obligaţiile furnizorului
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3 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;
7.4. Să verifice încadrarea asiguratului în categoria de asiguraţi M.A.I. pentru care s-a încheiat prezenta
convenție, 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.
7.5. Să elibereze medicamente pentru asiguraţii M.A.I. (aşa cum sunt definiţi în prezenta convenție)
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 convenție.
7.6. 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.
7.7. 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.
7.8. Să elibereze medicamentul care are preţul cu amănuntul maximal pe unitate terapeutică cel mai
mic, în cadrul aceluiaşi D.C.I.
7.9. Eliberarea conform art. 7.7. şi 7.8. se face de către farmacie prin aplicarea ştampilei prevăzute la
anexa 4 punctul 2 sau 3, după caz.
7.10. Să obţină consimţământul asiguratului în cazul în care eliberează, la solicitarea acestuia, un alt
medicament decât cel oferit de farmacie, în condiţiile prevederilor art. 77, 7.8. şi 7.9., aplicând pe
prescripţia electronică – componenta de eliberare ştampila prevăzută la anexa 4 punctul 3 şi acorul
informat al pacientului pe baza semnăturii prevăzute în anexa 4 punctul 4.
7.11. Fac excepţie de la prevederile art. 7.7, 7.8., 7.9 şi 7.10 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.A.I..
7.12. Să elibereze numai medicamentele cu denumirile comerciale prescrise de medic pe reţetele tip
M.A.I.
7.13. 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.A.I.
7.14. Să ofere acelaşi discount de selecţie prevăzut la art. 7.13., pentru fiecare prescripţie tip M.A.I.,
pentru medicamentele necompensate.
7.15. Valoarea discount-ului de selecţie acordat la articolele 713. şi 7.14. se va consemna distinct pe
factura lunară emisă către C.M.D.T.A. Ploieşti.
7.16. 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 și C3) 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.A.I.,
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defalcată pentru fiecare medic prescriptor, valoarea discount-ului de selecţie aplicat si valoarea de plată
pentru C.M.D.T.A. Ploiești conform art. 7.15.;
- rețetele tip M.A.I prescrise de medici, cu medicamentele eliberate completate în cămpurile
special destinate și valoarea acestora (taxarea acestora), borderourile centralizatoare ale prescripţiilor
medicale (conform Anexa 1, respectiv formularele borderou G1, G2, G3 și G4), factura în original (cu
suma aferentă contribuţiei personale suportată din bugetul M.A.I., defalcată pentru fiecare medic
prescriptor, valoarea discount-ului de selecţie aplicat si suma totală de plată) conform art. 7.15.
7.17. Furnizorul se obligă să transmită către C.M.D.T.A. Ploieşti prin centrul medical județean, reţetele
onorate pentru luna anterioară şi celelalte documente justificative prezentate la art. 2 lit. f), în primele
10 (zece) zile ale lunii următoare.
7.18. Să elibereze medicamente numai în limita fondurilor alocate prin prezenta convenție.
7.19. 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.
7.20. Farmacia se obligă, prin semnarea prezentei convenții, să afişeze la loc vizibil pentru pacienţi,
prevederile articolului 7.19.
7.21.Furnizorul se angajează ca până la emiterea primelor factuuri fiscale aferente acestei convenții săși adapteze, dacă este nevoie aplicațiile informatice, astfel încât să poată genera formularele borderou
conform cerințelordin Anexa nr. 1.
7.22. Se obligă ca după epuizarea fondurilor bugetare alocate prin convenție, pentru categoriile de
asigurați M.A.I, să eliberezae contra cost pa bază de factură fiscală, medicamente
compensate/necompensate pe baza prescripțiilor tip eliberate de către medicii prescriptori din Anexa
nr. 3, cu un discount de selecţie identic cu cel menționat în convenție, discount de selecţie ce se va
evidenția distinct în factura fiscală.
7.23 Să nu elibereze pe reţete gratuite 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); medicamentele care nu sunt
prevăzute în Nomenclatorul medicamentelor și produselor biologice de uz uman al ministerului
Sănătății și înregistrate la Agenția Națională a medicamentelor, precum și suplimentele nutritive;
● prin excepție de la situațiile menționate mai sus, medicamentele care se regăsesc pe lista
cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare Lisei cu medicamentele 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, dar
care sunt decontate pe baza protocoalelor terapeutice doar pentru anumite afecțiuni de către
CASAOPSNAJ, pot fi prescrise și pe rețete tip MAI în situația în care recomandarea lor este
pentru alte afecţiuni care nu sunt incluse în aceste protocoale terapeutice, dar care se regăsesc în
prospectul produsului.
7.24 Pentru decontarea rețetelor cu regim special (TAB II și TAB III) să respecte următoarele:
● rețetele TAB II și TAB III prescrise pentru persoanele arestate preventiv, cu medicamente
care nu sunt compensate de CNAS, vor fi decontate integral, având același regim cu rețetele tip
MAI;
● sunt excluse de la decontare rețetele eliberate în 2 exemplare care sunt bifate "plată directă",
costul acestora fiind suportat integral de pacient;
● rețetele electronice și tipizate (TAB II și TAB III), eliberate pentru persoanele arestate
preventiv vor fi semnate și parafate de medicul prescriptor bifându-se "alte categorii"și se va
menționa "reținut"
8. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
8.1. 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.
8.2. Nerespectarea art. 7.18. şi 7.19. dă dreptul beneficiarului să rezilieze de drept convenția.
9. Modalităţi de plată
9.1. Decontarea contributiei personale se face pe baza documentelor justificative, prezentate la art. 2
lit. f) din convenție.
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9.2. Discountul de selecţie 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 CNAS şi reţete tip M.A.I.), în perioada de
valabilitate a convenției 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 convenției.
9.6. Plata se efectuează cu ordin de plată, în termen de maximum 30 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 convenții, care depășesc valoarea alocată
vor fi returnate în vederea ajustării valorii până la limita fondurilor disponibile alocate prin convenție
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 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.
10.4. Orice modificare sau completare la acest convenție 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 convenției de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
prezentul convenție, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
11.3. 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.
11.4. 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.
11.5. Partea convenției 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 convenției
12.1. 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.
12.2. În situaţia în care beneficiarului nu i se mai asigură fondurile necesare derulării convenției,
aceasta îşi rezervă dreptul de a cere furnizorului sistarea activității ce face obiectul prezentei convenții şi
denunţarea unilaterală a convenției.
13. Soluţionarea litigiilor
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13.1. 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.
14. Comunicări
14.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenții trebuie să fie
transmisă în scris.
14.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul
primirii.
14.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris
a primirii comunicării.
14.4. 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: _______________.
15. Legea aplicabilă convenției
15.1 Convenția va fi interpretată conform legilor din România.
Părţile au înţeles să încheie astăzi, _______________, prezenta convenție în 3 (trei) exemplare, din
care 2 (două) pentru beneficiar şi 1 (unul) pentru furnizor.

C.M.D.T.A. Ploieşti
(P)Director C.M.D.T.A. Ploieşti
Director adjumct
Comisar şef de poliţie
Dr. Piticaș Maria

Director __________

Director Adjunct II
Pe linie medicală
sau înlocuitorul acestuia
Compartiment juridic

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

Responsabil derulare convenție

V.L. ______ Compartiment juridic
Subcomisar de poliţie
Consilier juridic Caisîn Leonida

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