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Către:  Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

  Direcţia Generală Juridic și Contencios Administrativ 
Direcţia Generală Relaţii Contractuale 

  Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare 
 

În atenția: Doamnei Adela COJAN, Președinte 

Spre știința: Doamnei Liliana Maria MIHAI, Director General Adjunct 

Doamnei Liliana LUKACS, Director General Adjunct 

  Doamnei Valentina DIACONU, Director 

  Doamnei Iulia STOEA, Director Adjunct 
 
Ref: Informarea unităților farmaceutice privind data emiterii facturilor de decontare pentru 

medicamentele eliberate  

 
 

Stimată Doamnă Președinte, 

 
 

Vă adresăm această scrisoare în calitate de reprezentanți ai farmaciilor independente din România, în 

urma informărilor care au fost primite din partea farmaciilor membre ale asociației din partea caselor de 
asigurări de sănătate legat de data la care acestea trebuie să emită facturile de decontare pentru 
medicamentele eliberate: emiterea facturii să se realizeze după data de 10 sau 15 a lunii următoare celei 

în care au fost eliberate medicamentele (până în acest an, data emiterii facturii era ultima zi a lunii în care 
medicamentele au fost eliberate către pacienți).  

 
Având în vedere următoarele:  

- Faptul că emiterea ulterioară a facturilor de decontare, fără să fie realizată în luna în care aceste 
medicamente au fost eliberate, poate duce la întârzieri la plata acestor medicamente din partea 

CAS, precum și la aspecte care vizează latura contabilă și financiară a farmaciilor comunitare; 

- Faptul că farmaciile comunitare încheie contracte de achiziții cu distribuitorii angro, pentru a se 
aproviziona cu medicamentele necesare populației, care prevăd termene limită foarte clare pentru 

plata produselor achiziționate, termene care ar putea fi depășite prin întârzierea primirii sumelor 
decontate de la CAS, farmaciile fiind supuse astfel la plata unor penalități sau la imposibilitatea de 

aprovizionare;  

- Prevederile Codului Fiscal, care reglementează faptul că „persoana impozabilă are obligaţia de a 
emite o factură cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul 

generator al taxei”;  
- Prevederile Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 

obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între 
aceştia şi autorităţi contractante:  

o Părţile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauză prin care se 

stipulează un termen de emitere/primire a facturii este lovită de nulitate absolută; 
o Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesară verificarea existenţei circumstanţelor prevăzute 
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la art. 13 sau a altor circumstanţe specifice cauzei, clauzele contractuale care: (...) f) 

stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii; 
 
vă solicităm respectuos să ne transmiteți motivele care stau la baza propunerii unei noi date de emitere a 
facturilor de decontare.  

 
De asemenea, având în vedere necesitatea existenței unei predictibilități în ceea ce privește contractele de 

achiziție pe care farmaciile le dețin cu distribuitorii angro, vă solicităm să ne transmiteți care vor fi 
termenele de plată a sumelor decontate de CAS pentru medicamentele eliberate în farmacii, având în 
vedere noile date de emitere a facturilor.  

 

Vă mulțumim pentru timpul acordat solicitării noastre și vă adresăm rugămintea de a ne răspunde în cel mai 

scurt timp posibil, având în vedere termenele propuse de CAS. Vă stăm la dispoziție pentru date 

suplimentare.  
 
 
Cu stimă, 

 
farm. Sânziana Mardale 

președinte Asociația Farmaciilor Independente „Ethica” 
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