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Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Alba 

 
 Casa de Asigurări de Sănătate a încheiat un număr de 80 de 

contracte de furnizare servicii farmaceutice, astfel: 
- 63 contracte cu farmacii din mediul urban; 
- 17 contracte cu farmacii din mediul rural. 
Pentru a veni în sprijinul asiguraţilor, aceste farmacii şi-au deschis şi 36 
puncte de lucru. 

 Valoarea totală a reţetelor eliberate pe semestrul II 2008 a fost de 
28.990.845,15 lei, iar valoarea totală a reţetelor eliberate pe lunile 
ianuarie şi februarie 2009 a fost de 11.503.028,73 lei. 

 Nu sunt probleme în ceea ce priveşte prescrierea şi eliberarea de 
medicamente gratuite şi compensate, acestea găsindu-se permanent la 
farmacii. 

 Casa de Asigurări de Sănătate şi furnizorii de servicii medicale 
paraclinice nu au dreptul de a onora în regim de urgenţă decât acele 
prescripţiile medicilor de familie şi ale medicilor specialişti prin care 
diagnosticul prezumtiv reclamă ca fiind urgenţă medicală. 
PROPUNERI : 
- elaborarea unei noi liste de medicamente gratuite şi compensate, prin 
adăugarea de noi medicamente specifice afecţiunilor de sănătate ale 
persoanelor vârstnice. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Argeş 
 

 Fondurile alocate lunar farmaciilor au acoperit cerinţele. 
 Medicamentele prescrise se găsesc în farmacii, iar în cazul în care 

acestea lipsesc, se fac comenzi la furnizori, această problemă 
rezolvându-se în 24 de ore. 

 Farmacii sau puncte farmaceutice din mediul rural se găsesc în 40 
de comune din totalul de 102. 

 Colaborarea cu medicii de familie este bună în general, nu au fost 



cazuri de nemulţumiri în perioada analizată. 
 Analizele prescrise de medicii de familie au fost rezolvate operativ. 

PROPUNERI : 
- asigurarea unui număr mai mare de tratamente stomatologice care 
sunt prevăzute în contractul cadru. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Bacău 
 

 Fondurile alocate lunar farmaciilor pentru eliberarea medicamentelor 
gratuite şi compensate au fost suficiente. 

 Farmaciile au fost aprovizionate, în general, cu medicamentele 
prescrise, iar în cazul unor lipsuri, acestea au fost procurate în maxim 
24 de ore. 

 În mediul urban există o reţea de farmacii mai mult decât suficientă, 
însă în mediul rural acestea nu satisfac  nevoile locuitorilor. 

 Persoanele vârstnice au avut acces fără restricţii la farmacii şi s-au 
declarat mulţumiţi de felul în care au fost trataţi de personalul acestora. 

 Nu s-au constatat disfuncţionalităţi în colaborarea persoanelor 
vârstnice cu medicii de familie. 

 Analizele prescrise în regim de urgenţă s-au făcut conform 
prescripţiei, iar în cele fără urgenţă s-au soluţionat în timpul legal de 
până la 30 de zile calendaristice. 
PROPUNERI : 
- să se stabilizeze modul de calcul al medicamentelor – fără fluctuaţii 
privind substanţa activă a acestora. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Bihor 
 

 Principalele nemulţumiri se referă la faptul că în farmacii nu se 
găsesc anumite medicamente din import şi nici nu există echivalent 
autohton, preţurile medicamentelor s-au majorat pe parcursul anului 
2008, iar numărul de farmacii din mediul rural este foarte mic, ceea ce 
creează dificultăţi persoanelor vârstnice. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Bistriţa-Năsăud 
 

 Fondurile alocate lunar farmaciilor pentru eliberarea medicamentelor 
gratuite şi compensate au fost suficiente. 

 Medicamentele prescrise de medici s-au găsit în toate farmaciile din 



judeţ. 
 Există un număr de 33 de farmacii în mediul urban, precum şi 27 de 

puncte farmaceutice în mediul rural. 
 Colaborarea cu medicii de familie în vederea prescrierii reţetelor 

gratuite şi compensate pentru persoanele vârstnice se desfăşoară în 
condiţii optime, nefiind reclamaţii. 

 Persoanele vârstnice pot efectua şi în regim de urgenţă analizele de 
laborator în raport cu fondurile alocate în acest scop. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Brăila 
 

 La nivel judeţean nu s-au înregistrat disfuncţionalităţi în acordarea de 
servicii pentru persoanele vârstnice. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Braşov 
 

 Fondurile alocate lunar, farmaciilor, deşi au fost cu circa 13% mai 
mici decât în anul trecut,  au acoperit cerinţele solicitanţilor; 

 A fost posibilă buna aprovizionare cu medicamentele prescrise 
pacienţilor, în farmaciile din mediul urban (139) şi în mediul rural (47), 
număr aflat în creştere faţă de anul trecut când existau 112 unităţi în 
relaţie contractuală cu casa de sănătate; 

 Asistenţa medicală primară se asigură corespunzător de cele 328 
cabinete de medicină de familie în cadrul cărora persoanele vârstnice 
sunt consultate şi li se prescriu reţete gratuite şi compensate de 
medicamente.  

 Persoanele vârstnice pot efectua în regim de urgenţă analizele 
prescrise de medicii de familie sau de medicii specialişti, existând un 
număr de 30 laboratoare. 
PROPUNERI : 
- implementarea dosarului medical electronic prin care ar creşte 
operativitatea la eliberarea reţetelor şi a tratamentelor , cât şi utilizarea 
denumirii comerciale a medicamentului la prescrierea reţetelor 
compensate. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice– sectorul 1 Bucureşti 
 

 Fondurile alocate lunar farmaciilor pentru eliberarea medicamentelor 
gratuite şi compensate au acoperit cerinţele.  



 Medicamentele prescrise de medici  s-au găsit în farmacii. Dacă un 
medicament nu s-a găsit în farmacie acesta a fost comandat şi în 
termen de 24-48 de ore o fost asigurat. 

 În ceea ce priveşte colaborarea cu medicii de familie, singura 
problemă este că se aşteaptă mult pentru consultaţii. În schimb, medicii 
eliberează reţete pe 3-6 luni, aşadar se scuteşte deplasarea lunară a 
vârstnicilor. 

 Persoanele vârstnice pot efectua analize în regim de urgenţă, contra 
cost. Fondul alocat pentru analize se epuizează în primele zile ale lunii, 
după care vârstnicii sunt îndrumaţi spre alte centre de investigaţii. 
PROPUNERI: 
- casa de sănătate să reanalizeze ca procentul de compensare să se 
aplice la preţul de raft al medicamentelor nu la cel de referinţă; 
- creşterea procentului de compensare la lucrări stomatologice; 
- să se stabilească facilităţi pentru medicii de familie din mediul rural 
pentru stimularea înfiinţării de cabinete în toate localităţile. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice – sectorul 2 Bucureşti 
 

 Se semnalează dificultăţi în relaţia cu medicii de familie care nu se 
deplasează pentru consultaţii la domiciliul persoanelor vârstnice 
imobilizate şi preferă să recomande internarea acestora în unităţi 
spitaliceşti care presupune costuri mai ridicate atât pentru sistemul de 
sănătate, cât şi pentru bolnavi; 

 Laboratoarele nu efectuează analize medicale gratuite decât în 
primele 2-3 zile ale lunii motivând că fondurile alocate s-au epuizat; 

 Sistemul de compensare al medicamentelor este defectuos, 
persoanele vârstnice fiind nevoite să suporte diferenţa dintre preţul de 
raft şi cel de referinţă care este semnificativă chiar şi pentru 
medicamentele compensate cu 90%; 

 Sistemul de obţinere a protezelor şi ortezelor este foarte greoi, 
perioada de aşteptare este foarte mare, iar termenele stabilite pentru 
înlocuirea sau repararea lor pune în dificultate majoră persoanele 
vârstnice cu afecţiuni degenerative în evoluţie; 
PROPUNERI: 
- este necesară identificarea unei soluţii pentru inegalităţile existente în 
familiile de vârstnici în care există numai o singură pensie ca sursă de 
venit, soţul nepensionar neavând aceleaşi drepturi la obţinerea 
medicamentelor, tratamentelor, biletelor la staţiunile balneoclimaterice 



etc. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice – sectorul 4 Bucureşti 
 

 Medicamentele se găsesc în farmacii. 
 Fondurile alocate sunt suficiente pentru întreaga lună. 
 Accesibilitatea persoanelor vârstnice la farmacii pentru obţinerea 

medicamentelor este totală şi nu întâmpină greutăţi în obţinerea 
acestora. 

 Colaborarea cu medicii de familie este bună. 
 Referitor la analizele prescrise vârstnicilor de către medicii de familie, 

trimiterile se eliberează operativ. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice – sectorul 5 Bucureşti 
 

 Fondurile alocate lunar farmaciilor pentru eliberarea medicamentelor 
gratuite şi compensate nu a acoperit necesarul. Sunt numeroase cazuri 
în care aceste fonduri se epuizează în prima jumătate a lunii. 

 În numeroase cazuri, pacienţii aşteaptă timp îndelungat pentru o 
consultaţie şi reţetă la cabinetele de medicină de familie, datorită 
organizării deficitare. 

 Sunt cazuri în care vârstnicii sunt amânaţi sau chiar refuzaţi pentru 
internare cu explicaţia că au vârsta înaintată. 
PROPUNERI: 
- renunţarea la modalitatea actuală de prescriere prin care se limitează 
prescrierea unui maxim de 4 medicamente de pe lista A (90%) şi 3 de 
pe lista B (50%); 
- compensarea să se facă la preţul real al medicamentului şi nu prin 
referinţa la cele mai ieftine medicamente.  
- să existe un serviciu al Casei de Asigurări de Sănătate unde să se 
poată verifica, la cerere, de către pensionari, preţurile medicamentelor 
prescrise pe reţetă. 
- compensarea medicamentelor să se facă în funcţie de cuantumul 
pensiei ; 
- posibilitatea depunerii prin poştă a dosarelor pentru proteze şi fotolii 
rulante sau prin persoane împuternicite de bolnav ; 
- să se înfiinţeze o reţea organizată de spitale de geriatrie sau secţii de 
profil în fiecare spital, care să asiste vârstnicii cu probleme; 

Consiliul Persoanelor Vârstnice – sectorul 6 Bucureşti 



 
 Nu au fost cazuri de lipsă de medicamente în farmacii, cauzate de 

nerepartizarea fondurilor. 
 În toate farmaciile s-au găsit medicamente atât compensate, cât şi 

gratuite. 
 Medicamentele au fost accesibile tuturor pacienţilor. 
 Nu sunt cunoscute cazuri de respingere a pacienţilor vârstnici la 

obţinerea reţetelor gratuite sau compensate. 
 Analizele se efectuează în regim de urgenţă, dacă este cazul. 

 
Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Călăraşi 

 
 În semestrul II 2008 asigurarea medicamentelor în regim compensat 

şi gratuit a fost ritmică pe tot parcursul fiecărei luni. Fondurile necesare 
anului 2009  ridică mari probleme prin volumul redus faţă de realizările 
din 2008 la capitolul “Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice 
şi dispozitive medicale”; acestea reprezintă 77,5% faţă de realizările 
anului 2008. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Cluj 
 

 Fondurile alocate lunar farmaciilor pentru eliberarea medicamentelor 
în regim gratuit şi compensat au acoperit în mare măsură asigurarea 
desfăşurării distribuirii acesta. 

 Farmacii în mediul rural: 67; puncte farmaceutice în mediul rural:32; 
comune fără unităţi farmaceutice: 9. 

 Sunt semnale negative din partea persoanelor vârstnice în ceea ce 
priveşte colaborarea în asistarea lor de către medicii de familie în ceea 
ce priveşte eliberarea reţetelor de medicamente compensate şi gratuite 
deoarece se efectuează foarte lent datorită datelor multiple care se cer 
pentru întocmirea lor. 

 Se semnalează suplimentarea sumei de bani care se solicită de 
către medicii de familie pentru întocmirea diferitelor bilete de trimitere 
către medici specialişti, clinici care efectuează radiografii, ecografe, 
trimiteri pentru obţinerea biletelor de tratament în staţiune. 

 Medicamentele prescrise de medici s-au găsit în farmacii. 
 Accesibilitatea persoanelor vârstnice la farmacii pentru procurarea de 

medicamente a fost îmbunătăţită faţă de perioadele anterioare. 
 Se derulează cu greu efectuarea în regim de urgenţă a analizelor 



prescrise de medicii de familie sau de medicii specialişti, motivându-se 
lipsa reactivilor cu care se efectuează aceste analize şi în unele cazuri 
vârstnicii sunt nevoiţi să plătească sume importante pentru efectuarea 
lor. 
PROPUNERI : 
- să se revină la eliberarea medicamentelor gratuite şi compensate 
conform listei de medicamente din luna septembrie 2008.  
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Constanţa 
 

 Fondurile alocate lunar farmaciilor pentru eliberarea medicamentelor 
gratuite şi compensate au acoperit cerinţele necesare atât în 2008, cât 
şi în trimestrul I 2009. 

 În cazul lipsei de medicamente, farmacia este obligată ca în termen 
de 24 de ore, medicamentul prescris să fie adus sau asimilat celui 
prescris. 

 Sunt 186 de farmacii din care 167 sunt acreditate la Casa de 
Asigurări de Sănătate. În mediul rural sunt 38 de farmacii  care au 
contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, restul de 27 de farmacii sunt 
cu perspective pentru viitor de încheiere de contracte. 

 Gradul de accesibilitate pentru procurarea de medicamente este de 
100%. 

 Colaborarea cu medicii de familie este în general mulţumitoare, dar 
mai sunt şi excepţii cu medicii care nu respectă programul de lucru 
stabilit. 

 Efectuarea în regim de urgenţă a analizelor se efectuează în funcţie 
de fondurile primite de la Casa de Asigurări de Sănătate. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Covasna 
 

 Relaţii contractuale sunt cu un număr de 38 farmacii: 
- 29 în mediul urban ; 
- 9 în mediul rural. 

Mai sunt şi 16 puncte de lucru, cu adresabilitate şi posibilitate de 
aprovizionare mare, care răspund cerinţelor asiguraţilor, existând un 
număr de 29 farmacii din 38 aflate în relaţii contractuale cu Casa de 
Asigurări de Sănătate ce asigură medicamentele necesare. 

 Casa de Asigurări de Sănătate urmăreşte gestionarea fondurilor şi 
asigurarea continuităţii eliberării medicamentelor compensate şi gratuite 



pe tot parcursul lunii,  evitând aglomeraţiile de la farmacii, astfel încât 
toţi asiguraţii să beneficieze de medicamente. 

 Nu au fost sesizate probleme sau disfuncţionalităţi în ceea ce 
priveşte procurarea medicamentelor. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Dolj 
 

 Eliberarea medicamentelor gratuite şi compensate a fost asigurată 
permanent şi corespunzător. 

 Pentru eliberarea medicamentelor gratuite şi compensate Casa de 
Asigurări de Sănătate are încheiate un număr de 172 contracte din care 
96 în municipiul Craiova şi 76 în celelalte localităţi ale judeţului. 

 Medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări 
de Sănătate au obligaţia de a respecta contractul cadru şi normele 
metodologice de aplicare a acestuia. 

 Furnizorul efectuează investigaţiile medicale paraclinice numai în 
baza biletului de trimitere. In cazul în care suma contractată cu Casa de 
Sănătate a fost epuizată într-o lună, furnizorul are dreptul de a înscrie 
asiguratul pe o listă de aşteptare, cu excepţia situaţiilor de urgenţă când 
se efectuează respectivele analize. Dacă asiguratul refuză înscrierea pe 
lista de aşteptare, poate efectua analizele recomandate numai contra 
cost. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Giurgiu 
 

 Fondurile alocate farmaciilor au acoperit în bună parte cerinţele, 
astfel că în semestrul II 2008, acestea au fost în suma de 14.180.970 
lei, iar în trimestrul I  2009, a fost prevăzută suma de 8.326 mii lei. 
Unele disfuncţionalităţi au apărut spre sfârşitul zilelor din lună, având în 
vedere şi faptul că la 1 octombrie 2008 au fost eliminate plafoanele 
valorice ale medicamentelor. 

 Nu s-au primit sesizări din partea persoanelor vârstnice, că nu li s-au 
acordat medicamentele conform reţetelor eliberate de medicii de familie.

 În general, medicamentele prescrise s-au găsit în farmacii, iar în 
cazul lipsei unui medicament acesta a fost adus în termen de 24 de ore 
şi livrat clientului. 

 Repartizarea farmaciilor : 
- urban : 26 de farmacii, 
- rural : 36 de farmacii şi 3 puncte farmaceutice. 



Repartizarea farmaciilor are 70% acoperire în judeţ, astfel că 
persoanele vârstnice sunt obligate să se deplaseze suportând un cost 
suplimentar. 

  În ceea ce priveşte accesibilitatea persoanelor vârstnice la farmacii, 
nu au fost probleme la nivelul mediului urban, probleme sunt în zonele 
rurale unde nu sunt farmacii sau puncte farmaceutice. 

 Nu sunt probleme majore în ceea ce priveşte colaborarea cu medicii 
de familie, dar datorită unui număr mare de asiguraţi, persoanele 
vârstnice trebuie să stea timp îndelungat la eliberarea reţetelor. 

 Analizele în regim de urgenţă se pot efectua de persoanele vârstnice 
în mod normal, Casa de Asigurări de Sănătate având încheiate 
contracte cu laboratoarele şi cu furnizorii de servicii. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Gorj 
 

 Fondurile alocate lunar farmaciilor în sem.II 2008 şi trim. I 2009 au 
acoperit cerinţele cu privire la eliberarea de medicamente gratuite şi 
compensate, deoarece nu au mai existat valori de contract pe fiecare 
farmacie, eliberarea făcându-se în funcţie de necesităţi. 

 Medicamentele prescrise s-au găsit în farmacii, iar în cazul în care 
anumite medicamente nu există, farmaciile sunt obligate să aducă 
medicamentele respective în termen de 24 de ore pentru boli acute şi 
subacute şi în 48 de ore pentru boli cronice. 

 În mediul urban sunt 57 de farmacii în 8 oraşe, iar în mediul rural 
sunt 49 de farmacii şi puncte farmaceutice în 63 de localităţi. 

 Deoarece aproape în toate localităţile există farmacii, se consideră 
că există un grad satisfăcător de accesibilitate în procurarea de 
medicamente. 

 Persoanele vârstnice pot efectua în regim de urgenţă analizele 
prescrise de medicii de familie sau de medicii specialişti, în limita 
plafoanelor aprobate. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Ialomiţa 
 

 Având în vedere că farmaciile nu mai au valoare de contract, dar la 
actualul consum mărit cu peste 50% faţă de anul precedent, sumele şi 
prevederile bugetare pe anul 2009 ajung maxim 8-9 luni. 

 Este obligaţia farmaciilor de a asigura continuu medicamentele la 
preţ de referinţă şi la preţ de decontare. 



 Funcţionează un număr de 39 de farmacii din care 31 în mediul 
urban şi 8 în mediul rural. Se înregistrează o creştere a farmaciilor din 
mediul rural. 

 Gradul de accesibilitate al populaţiei vârstnice la farmacii pentru 
procurarea medicamentelor prescrise de medici este în proporţie de 
100%. 

 Medicii de familie prescriu reţete gratuite şi compensate pentru 
persoanele vârstnice în conformitate cu normele; nu au fost sesizări în 
această privinţă. 

 Persoanele vârstnice pot efectua în regim de urgenţă analizele 
prescrise de medicii de familie sau de medicii specialişti la laboratoarele 
private care au contract cu casa de asigurări de sănătate şi au valoare 
de contract; în caz contrar pot efectua analizele la laboratorul Spitalului 
Judeţean Ialomiţa sau Spitalul Orăşenesc Ţandărei. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Iaşi 
 

 Sunt 424 cabinete medicale din care 212 în mediul urban şi 212 în 
mediul rural. 

 Celor 324 de farmacii, din care 210 în oraşe şi 114 în comune li s-au 
asigurat sumele necesare pentru medicamentele gratuite şi 
compensate. 

 Nu sunt probleme deosebite privind asistenţa  medicală şi asigurarea 
medicamentelor necesare. 

 La controalele efectuate s-au constatat şi unele neajunsuri cum ar fi 
neprezentarea medicului la post ; astfel la 3 medici li s-a aplicat măsuri 
disciplinare, iar la două farmacii li s-a retras acreditarea. 
PROPUNERI : 
- să se revadă hotărârea privind plafonul pensiei privind reţetele 
compensate sau gratuite deoarece au apărut nemulţumiri din partea 
unor vârstnicii bolnavi; 
- mai multă stabilitate privind listele medicamentelor gratuite şi 
compensate, prescrierea lor în reţetele recomandate. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Ilfov 
 

 Fondurile alocate lunar farmaciilor pentru eliberarea medicamentelor 
gratuite şi compensate : 
- în semestrul II 2008 a fost decontată suma de 23.690.033,11 lei ; 



- în trimestrul I 2009 a fost decontată suma de 2.643.000 lei. 
  Repartiţia farmaciilor în mediul urban şi în mediul rural : 

- în cele 8 oraşe funcţionează 34 de farmacii şi puncte farmaceutice; 
- în cele 32 comune funcţionează 56 farmacii şi puncte farmaceutice. 

 Există o bună colaborare cu medicii de familie şi farmacii. 
 Persoanele vârstnice pot efectua în regim de urgenţă anumite 

analize prescrise de medicii de familie. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Maramureş 
 

 Probleme mai deosebite au existat în trimestrul I 2009 cu efectuarea 
analizelor medicale gratuite deoarece fondurile alocate au fost 
insuficiente şi se efectuau analize pe bază de programări. Decalajul 
între eliberarea trimiterii pentru analize şi programarea făcută de 
laborator depăşea 30 de zile. Această anomalie de multe ori determină 
pensionarii să renunţe şi să se ducă în regim de urgenţă la spital pentru 
internări. 

 Majoritatea medicilor de familie din mediul urban au un număr mare 
de persoane pentru care acordă asistenţă medicală, motiv pentru care 
se creează nemulţumiri datorită timpului mare care se pierde la 
cabinetele medicului de familie. Vizitele la domiciliu a majorităţii 
medicului de familie sunt inexistente sau foarte rare. 

 Există un număr de 103 farmacii care au contract cu Casa de 
Asigurări de Sănătate, din care 83 în mediul urban (respectiv 13 
localităţi) şi 20 în mediul rural (respectiv 20 de comune din numărul total 
63 existente). 
PROPUNERI : 
- medicii de familie să fie obligaţi să-şi doteze cabinetele medicale cu 
minimum de aparatură medicală şi de laborator, astfel încât medicul de 
familie să nu fie un simplu intermediar între pacient şi medicul specialist.
  

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Mehedinţi 
 

 Fondurile alocate sunt repartizate farmaciilor existente atât în mediul 
urban, cât şi în mediul rural şi în raport cu numărul de pacienţi înscrişi la 
medicii de familie care au contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. 

 Medicamentele prescrise de medicii de familie se găsesc în farmacii, 
cu o pondere mai mare la cele care sunt în mediul urban. 

 Repartiţia farmaciilor : 



- 54 de farmacii în mediul urban ; 
- 28 puncte farmaceutice în localităţile rurale. 

 Populaţia vârstnică are acces la toate farmaciile şi punctele 
farmaceutice. 

 Există o bună colaborare cu cei 151 de medici de familie. 
 Persoanele vârstnice pot efectua în regim de urgenţă analizele 

prescrise de medicii de familie. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Mureş 
 

 Casa de Asigurări de Sănătate are o relaţie contractuală cu 196 
farmacii din care 140 se află în mediul urban şi 56 în mediul rural. La 
acestea se mai adaugă 64 de puncte farmaceutice în mediul rural. 

 Având în vedere repartiţia farmaciilor este asigurat accesul populaţiei 
pentru procurarea de medicamentele compensate şi gratuite prescrise. 

 Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaţia să nu refuze 
acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă. 
PROPUNERI : 
- la solicitarea comunităţilor locale, înfiinţarea de noi puncte 
farmaceutice în mediul rural, în colaborare cu Colegiul Judeţean al 
Farmaciştilor Mureş. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Neamţ 
 

 Fondurile alocate lunar farmaciilor pentru medicamentele gratuite şi 
compensate acoperă  în proporţie de 60%  din necesar. 

 Medicamentele prescrise de medicii de familie pentru tratamentul în 
ambulatoriu se găseasc cu dificultate începând din luna martie 2009.  

 Nu sunt greutăţi în prescrierea reţetelor compensate şi gratuite de 
către medicii de familie. 

 Se constată mari greutăţi în ceea ce priveşte realizarea analizelor în 
regim de urgenţă, care se efectuează şi cu o lună întârziere. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Olt 
 

 Pentru anul 2008 au fost încheiate 64 de contracte cu furnizorii de 
servicii farmaceutice aflaţi pe raza judeţului. 

 Activitatea de eliberare şi prescripţii medicale se desfăşoară prin 80 
de farmacii amplasate în mediul urban şi rural. Din cele 80 de farmacii, 



judeţul Olt are 60 farmacii în mediul urban şi numai 20 în mediul rural, 
situaţie care nu este mulţumitoare. 

 Nu au fost probleme privind fondul necesar pentru medicamentele 
compensate şi gratuite şi nici cazuri de lipsă de medicamente în 
farmacii. 
PROPUNERI : 
- Procentul de compensare al medicamentelor să fie aplicat la preţul de 
raft şi nu la preţul de referinţă. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Sălaj 
 

 Fondurile alocate pentru eliberarea medicamentelor compensate şi 
gratuite au acoperit cerinţele. 

 Medicamentele prescrise pentru persoanele vârstnice s-au găsit în 
farmacii cu unele excepţii. În cazul în care un medicament prescris nu 
se găsea în farmacie , acesta era asigurat în cel mult 2-3 zile de către 
farmacie. 

 În mediul urban există o farmacie la 2500 locuitori, iar în mediul rural 
în fiecare comună se găseşte o farmacie sau un punct farmaceutic. 

 În ceea ce priveşte accesul persoanelor vârstnice la farmacii lucrurile 
s-au îmbunătăţit considerabil în anul 2009. 

 La nivel judeţean  există circa 14.000 de locuitori care nu au medic 
de familie. 

 Pentru investigaţii de specialitate paraclinice, se procedează prin 
întocmirea unor liste de aşteptare care uneori se rezolvă până la două 
luni de zile. 
PROPUNERI : 
- asigurarea de alocaţii bugetare corespunzătoare importanţei acestei 
activităţi. Asigurarea unor fonduri de cel puţin 6% din P.I.B. 
- coplata pentru unele servicii medicale în vederea scăderii volumului de 
servicii incluse ; 
- atragerea de medici în zonele mai puţin atractive din punct de vedere 
socio-economic. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Sibiu 
 

 Nu sunt plafoane valorice în farmacii. 
 Persoanele vârstnice beneficiază de tratamentul prescris de medicul 

de familie. 



 Accesul la medicamente este asigurat. 
 În mediul urban sunt 70 de farmacii, iar în mediul rural sunt 29 de 

farmacii. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Suceava 
 

 În semestrul II 2008 fondurile alocate farmaciilor aflate în contract cu 
Casa de Asigurări de Sănătate pentru eliberarea medicamentelor 
compensate şi gratuite au fost de 32.788.769,40 lei şi au acoperit 
cerinţele persoanelor asigurate, medicamentele fiind eliberate pe tot 
parcursul lunii. Au beneficiat de serviciile medicale un număr de 
120.000 persoane vârstnice, din care circa 10.000 au fost trataţi pentru 
boli cronice severe. 

 Farmaciile au avut fondurile necesare pentru procuarea 
medicamentelor gratuite şi compensate prescrise în reţetele 
persoanelor vârstnice. 

 Pe teritoriul judeţului funcţionează 108 farmacii din care 60 în mediul 
urban şi 48 în mediul rural care au contract cu Casa de Asigurări de 
Sănătate. 

 Colaborarea cu medicii de familie a fost bună în anul 2008 şi mai 
puţin  în trimestrul I 2009 când au fost unele disfuncţionalităţi provocate 
de  greva medicilor de familie care a durat aproximativ o săptămână, 
persoanele vârstnice neputând beneficia de reţete gratuite şi 
compensate, cât şi de lipsa consultaţiilor din partea acestora. 

 Furnizorii de servicii medicale paraclinice – laboratoare de analize 
medicale – în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate au obligaţia să 
întocmească liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile şi 
numai în cazul în care medicul de familie sau medicul specialist 
menţionează pe biletul de trimitere pentru analize medicale că analiza 
constituie o urgenţă, laboratorul efectuează acel serviciu medical 
imediat, fără a programa pacientul. 

 Acoperirea cu servicii medico-farmaceutice a întregului teritoriu este 
insuficientă ; 
- există 8 localităţi fără farmacii şi mai multe localităţi fără cabinet 
stomatologic. 
PROPUNERI: 
- medicii de familie să aibă în atenţie persoanele cu dezabilităţi, în 
special în mediul rural, acordându-le asistenţă la domiciliul acestora. 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Teleorman 



 
 Numărul medicilor de familie care au contract cu Casa de Asigurări 

de Sănătate pe anul 2009 sunt 179, in care în mediul urban 113 şi în 
rural 66 medici. 

 În mai multe localităţi nu sunt medici de familie, persoanele vârstnice 
din aceste localităţi merg la medicii de familie din localităţile învecinate 
sau la centrele cu permanenţă. 

 Numărul de farmacii care au contract cu Casa de Asigurări de 
Sănătate pe anul 2009 sunt în total de 52 din care 38 în mediul urban, 
iar 14 în mediul rural. Numărul de farmacii este insuficient, sunt cazuri în 
care persoanele vârstnice ridică medicamente şi de la 50 de km 
distanţă faţă de domiciliu. 

 Persoanele vârstnice pot efectua analize medicale în regim de 
urgenţă, dar sunt situaţii în care se fac programări cu până la 30 de zile, 
din lipsă de fonduri. 

 Fondurile alocate farmaciilor pentru eliberarea medicamentelor 
gratuite şi compensate, au fost suficiente, nu sunt semnale că farmaciile 
nu eliberează reţete prescrise din lipsă de fonduri. 

 Medicamentele prescrise se găsesc în farmacii de regulă, iar în cazul 
în care aceastea lipsesc, se aduc în 2-3 zile la comandă. 

 Există o bună colaborare cu medicii de familie. 
PROPUNERI : 
- să fie mărit numărul de medicamente compensate cu 50% şi 90% 
pentru tratarea bolilor cardiovasculare şi neuropsihice; 
- elaborarea unui Program de măsuri la nivel naţional pentru 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi în special a persoanelor 
vârstnice în urma rezultatelor şi concluziilor din Programul Naţional de 
Evaluare a Stării de Sănătate a Populaţiei. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Vaslui 
 

 În judeţul Vaslui sunt 183 medici de familie, din care 74 în mediul 
urban şi 109 în mediul rural. In cele 81 de comune, există cel puţin un 
medic de familie. 

 Sunt 71 de farmacii din care 57 în mediul urban şi 14 în mediul rural. 
 Fondurile alocate pentru medicamentele compensate şi gratuite au 

fost suficiente şi nu au fost probleme din acest punct de vedere. 
 Medicamentele se găsesc în farmacii. 
 Colaborarea cu medicii de familie din mediul urban este în general 



bună. În mediul rural mai sunt unele probleme deoarece medicii nu 
respectă programul de lucru stabilit. 
PROPUNERI: 
- să se modifice sistemul de plată a medicilor de familie, ponderea fiind 
serviciile efective prestate, calitatea acestora şi nu după numărul de 
asiguraţi înscrişi. 
 

Consiliul Persoanelor Vârstnice al Judeţului Vrancea 
 

 În judeţ, activitatea de sănătate este asigurată printr-un număr de 
157 de cabinete de medicină de familie. 

 Sunt 4 comune care nu au medici de familie, iar asistenţa sanitară 
este asigurată de către medicii delegaţi de la spitalele din zonă. 

 În anul 2009, fondurile alocate pentru medicamente au asigurat în 
procent de 90% eliberarea medicamentelor prescrise de medici.  

 Lipsa fondurilor a determinat cozi la farmacii şi nemulţumirea 
persoanelor vârstnice. Au existat situaţii în care nu s-au găsit 
medicamente pentru diabet, sau TBC timp de 10-15 zile. 

 Decizia ca medicii specialisti să elibereze reţete a creat aglomeraţii la 
spitale pentru a obţine bon de ordine. 

 Repartizarea farmaciilor în mediul rural este aleatoare şi nu ţine 
seama de nici un studiu în acest sens, care ar arăta nevoile reale ale 
populaţiei, inclusiv ale persoanelor vârstnice. 

 În mediul rural nu există laboratoare de analize medicale aflate în 
relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate. 
PROPUNERI: 
- medicamentele să fie recomandate pe criteriul eficienţei şi nu al 
preţului cel mai ieftin, iar redistribuirea farmaciilor în teritoriu şi în special 
în mediul rural este strict necesară pentru a răspunde nevoilor 
oamenilor. 
 

 
 

 
 


