
DCI MEDIC PRESCRIPTOR CONFORM PROTOCOALELOR TERAPEUTICE

PALONOSETRONUM Medici oncologie medicala şi oncologie hematologică
PARICALCITOLUM Medici nefrologi

CALCITRIOLUM Medici nefrologi

COMPLEX DE HIDROXID FER (III) SUCROZĂ
Medici nefrologi, conform protocolului. Bolnavilor dializaţi nu li se pot prescrie şi elibera reţete prin farmacii cu circuit deschis pentru complex de hidroxid de fier (III) 

sucroză, deoarece tratamentul anemiei este inclus în serviciul de dializă.
AGALSIDASUM BETA Tratamentul este iniţiat de către medicii endocrinologi şi poate fi continuat de medicii de familie, pe bază de scrisoare medicală
LANREOTIDA Tratamentul este iniţiat de către medicii endocrinologi şi poate fi continuat de medicii de familie, pe bază de scrisoare medicală

ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM)
Iniţierea terapiei se face de către medicii din specialitatea diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi/sau medici cu competenţă/atestat în diabet şi/sau medici din 

specialitatea neurologie; continuarea terapiei se poate face şi de către medicii de familie în doza şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală

THIOGAMMA® 600 oral
Iniţierea se face de către medicii în specialitatea diabet zaharat nutriţie şi boli metabolice şi/sau medicii cu competenţă/atestat în diabet; continuarea se poate face şi 

de către medicii de familie, în doza şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală

SULODEXID (Vessel Due F)

Deoarece se adresează unei patologii vaste (patologie vasculară cu risc de tromboză) medicii care iniţiază tratamentul sunt toţi specialiştii care diagnostichează şi 

tratează boli vasculare cu risc de trombozăContinuarea tratamentului Continuarea tratamentului se face de către medicul de familie. Medicul specialist emite prima 

reţetă, alături de scrisoarea medicală, eliberată în condiţiile legii, necesară medicului de familie, pentru a continua tratamentul cu Sulodexide

CLOPIDOGRELUM
Medicamentele vor fi prescrise iniţial de către medicul specialist (cardiologie, medicină internă, neurologie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie vasculară), ulterior 

prescrierea va putea fi continuată pe baza scrisorii medicale, de către medicii de familie

EPOETINUM BETA G25
Medici nefrologi, conform protocolului. Bolnavilor dializaţi nu li se pot prescrie şi elibera reţete prin farmacii cu circuit deschis pentru epoetinum, deoarece tratamentul 

anemiei este inclus în serviciul de dializă.

EPOETINUM ALFA G25
Medici nefrologi, conform protocolului. Bolnavilor dializaţi nu li se pot prescrie şi elibera reţete prin farmacii cu circuit deschis pentru epoetinum, deoarece tratamentul 

anemiei este inclus în serviciul de dializă.

DARBEPOETINUM ALFA G25
Medici nefrologi, conform protocolului. Bolnavilor dializaţi nu li se pot prescrie şi elibera reţete prin farmacii cu circuit deschis pentru darbepoetinum alfa, deoarece 

tratamentul anemiei este inclus în serviciul de dializă
DIOSMINUM Prescrierea este efectuată de către medici specialişti cardiologi, internişti, dermatologi, chirurgi şi medicii de familie.
ALPROSTADILUM Prescriptori - iniţierea se face de către medici de specialitate din Clinică universitara.
IVABRADINUM Tratamentul este iniţiat de medici cardiologi/ medici specialişti de medicină internă şi medici de familie.

ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI (OMACOR)
Tratamentul este iniţiat de medici în specialitatea cardiologie/medicină internă, diabet şi boli de nutriţie, nefrologie şi este continuat de către medicii de familie pe baza 

scrisorii medicale, în doza şi pe durata recomandată de medicul care iniţiază tratamentul.

VALSARTAN/CANDESARTAN CILEXETIL
Prescriptori: Iniţierea tratamentului se efectuează de către medicii în specialitatea cardiologie, medicina interna, tratamentul putând fi continuat şi de medicii de 

familie în baza scrisorii medicale
IRBESARTANUM G25 Medici nefrologi şi diabetologi.

CABERGOLINUM
Iniţierea se face de către medicii endocrinologi, cu respectarea prevederilor prezentului protocol ; continuarea se poate face de către medicii de familie, pe baza 

scrisorii medicale, pe durata recomandată de medicii endocrinologi.
ESTRADIOLUM VALERAT + 

DIENOGEST/COMBINAŢII
Medici endocrinologi şi ginecologi, cu respectarea protocolului, iniţiază tratamentul, ce poate fi continuat şi de medicul de familie în baza scrisorii medicale.

FOLLITROPINUM ALFA Medici din specialitatea obstetrică - ginecologie şi endocrinologie.
GANIRELIXUM Prescriptori: Medici din specialitatea obstetrică - ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii
LEVONORGESTRELUM Medici din specialitatea obstetrică - ginecologie.

TIBOLONUM
Prescriptori: medici endocrinologi şi ginecologi, iar la recomandarea acestora pot continua prescripţia şi medicii de familie pentru perioada stabilită de către medicul 

specialist.
FOLLITROPINUM BETA Prescriptori: Medici din specialitatea obstetrică - ginecologie şi endocrinologie

SOLIFENACINUM SUCCINAT
Medicii specialişti ginecologi, urologi şi uro-ginecologi cu respectarea protocolului actual, iar la recomandarea acestora pot continua prescripţia şi medicii de familie 

pentru perioada stabilită de către medicul specialist
CETRORELIXUM Medici din specialitatea obstetrică - ginecologie şi endocrinologie.
PEGVISOMANT Tratamentul este iniţiat de către medicii endocrinologi şi poate fi continuat de medicii de familie, pe bază de scrisoare medicală
SOMATROPINUM Tratamentul cu Somatropin este indicat a fi prescris de medicii din specialităţile Genetică Medicală, Pediatrie sau Endocrinologie
ANAGRELIDUM medici hematologi şi oncologi după caz
EPOETINUM G10 Tratamentul cu epoetine se iniţiază şi se continuă de către medicii din specialităţile hematologie şi oncologie medicală.
CYPROTERONUM Medici specialişti oncologie medicala



PEGFILGRASTIMUM
iniţierea se face de către medicii din specialităţile oncologie medicală sau hematologie, după caz. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau 

hematolog, după caz

AGENŢI BIOLOGICI (INFLIXIMABUM**1) 

(ORIGINAL ŞI BIOSIMILAR), 

ETANERCEPTUM**1) (ORIGINAL ŞI 

BIOSIMILAR), ADALIMUMABUM**1), 

GOLIMUMABUM**1), CERTOLIZUMABUM**1), 

RITUXIMABUM**1), TOCILIZUMABUM**1), 

ABATACEPTUM**1), etc)

Medicul de specialitate care are dreptul de a prescrie tratament specific în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 720/2008. Pentru iniţierea terapiei biologice se 

recomandă obţinerea unei a doua opinii de la un medic primar în specialitatea reumatologie dintr-un centru universitar (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Târgu Mureş, Constanţa, 

Craiova, Timişoara) privind diagnosticul, gradul de activitate a bolii şi necesitatea instituirii tratamentului biologic

MEMANTINUM
Medicii psihiatri, neurologi, geriatri iniţiază tratamentul, care poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durată recomandată în scrisoarea 

medicală
MILNACIPRANUM Prescriptori: medicii psihiatri.

OLANZAPINUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 

luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru

RISPERIDONUM

 A. Forme farmaceutice orale cu eliberare imediată: Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie/medic în specialitatea psihiatrie pediatrica/ neuropsihiatrie infantila. 

Continuare: medic în specialitatea psihiatrie/medic în specialitatea psihiatrie pediatrica/ neuropsihiatrie infantila sau medic de familie, care poate continua prescrierea 

pentru o perioadă de 3-6 luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul de specialitate. B. Forme farmaceutice parenterale cu eliberare prelungită: Iniţiere: 

medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie.

QUETIAPINUM

A. Forme farmaceutice orale cu eliberare imediată: Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie, medic în specialitatea neurologie (pentru indicaţia din boala Parkinson). 

Continuare: medic în specialitatea psihiatrie şi respectiv medic în specialitatea neurologie (pentru indicaţia din boala Parkinson) sau medic de familie, care poate 

continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul de specialitate. B)Forme farmaceutice orale cu eliberare 

prelungită: Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o 

perioadă de 3-6 luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru.

AMISULPRIDUM, 
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 

luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru

ARIPIPRAZOLUM
A)Forme farmaceutice orale şi parenterale cu eliberare imediată: Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie/ medic în specialitatea psihiatrie pediatrica/neuropsihiatrie 

infantilă. B)Forme farmaceutice paranterale cu eliberare prelungită: Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie

CITALOPRAMUM Prescriptori: medici psihiatri

ESCITALOPRAMUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 

luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru

TRAZODONUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 

luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru

TIANEPTINUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie (doar pentru indicaţia de tulburare depresiv anxioasă). Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau 

medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul în specialitatea psihiatrie.

LAMOTRIGINUM

1.Pentru epilepsie: medicul din specialitatea neurologie sau neurologie pediatrică/neuropsihiatrie pediatrică iniţiază, monitorizează şi continuă tratamentul în funcţie de 

evoluţia pacientului. 2.Pentru tulburarea bipolară:

Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 

luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul în specialitatea psihiatrie.

VENLAFAXINUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 

luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru

DULOXETINUM

A)psihiatrie adulţi: Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru 

o perioadă de 3-6 luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru. B)durerea neuropată: Iniţierea se face de către medicii în specialitatea 

neurologie şi/sau diabet zaharat nutriţie şi boli metabolice şi/sau cu competenţă/atestat în diabet; continuarea se poate face de către medicii de familie, în doza şi pe 

durata recomandată în scrisoarea medicală.

FLUPENTIXOLUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie.

CLOZAPINUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie/psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă, medic din specialitatea neurologie (pentru tulburările psihotice din boala 

Parkinson). Continuare: medic în specialitatea psihiatrie/psihiatrie pediatrică/neuropsihiatrie infantilă şi respectiv medicul din specialitatea neurologie (pentru 

tulburările psihotice din boala Parkinson).



SERTINDOLUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie.

ZIPRASIDONUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 

luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru

ZUCLOPENTIXOLUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 

luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru

DONEPEZILUM
Medicii psihiatri, neurologi, geriatri iniţiază tratamentul, care poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea 

medicală.

RIVASTIGMINUM
Medicii psihiatri, neurologi, geriatri iniţiază tratamentul, care poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea 

medicală

GALANTAMINUM
Medicii psihiatri, neurologi, geriatri iniţiază tratamentul, care poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea 

medicală.

HIDROLIZAT DIN CREIER DE PORCINĂ
Medici din specialitatea neurologie/ neurochirurgie/ geriatrie/ recuperare medicala/psihiatrie/iniţiază tratamentul care poate fi continuat şi de către medicii de familie 

în doza şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală.

PALIPERIDONUM

A)Comprimate cu eliberare prelungită:  medici din specialitatea psihiatrie adulţi şi medici din specialitatea psihiatrie pediatrică; medici de familie, pe baza scrisorii 

medicale de la medicul specialist. B)Suspensie injectabilă cu eliberare prelungită - Paliperidonum palmitat: medici din specialitatea psihiatrie adulţi. C)Suspensie 

injectabilă cu eliberare prelungită - Paliperidonum palmitat - injecţie cu o administrare la 3 luni: medici din specialitatea psihiatrie adulţi.

DEFEROXAMINUM medicul hematolog sau oncolog

DEFERASIROXUM
medicul hematolog; în judeţele în care nu există medic hematolog, prescripţia poate fi făcută de medicul în specialitatea medicină internă sau medicul pediatru, pe 

baza recomandării unui medic hematolog.

AMINOACIZI, INCLUSIV COMBINAŢII CU 

POLIPEPTIDE
Medici nefrologi.

ERDOSTEINUM
A)ADULŢI > 40 ANI: Medici specialişti pneumologie şi medicină internă iniţiază tratamentul care poate fi continuat de medicii de familie în dozele şi pe durata 

recomandată în scrisoarea medicală. B)COPII ŞI ADOLESCENŢI CU GREUTATE CORPORALĂ > 15 KG, DCI Erdosteinum (DC Erdomed 175 mg/5 ml): Medicii din 

specialităţile pneumologie, pediatrie medicină internă şi medicina de familie.
ACITRETINUM Prescriptori: medicul de specialitate dermatologie/venerologie

ATOMOXETINUM Medici din specialităţile psihiatrie/neuropsihiatrie pediatrică şi psihiatrie adulţi. Medici de familie pe baza scrisorii medicale de la medicul specialist.

METHYLFENIDATUM Medici din specialităţile psihiatrie/neuropsihiatrie pediatrică şi psihiatrie adulţi. Medici de familie pe baza scrisorii medicale de la medicul specialist.

ROTIGOTINUM
Iniţierea tratamentului se va face de către medicii neurologi iar continuarea se poate face şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în 

scrisoarea medicală.

GOSERELINUM
ONCOLOGIE:iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală. Continuarea tratamentului se face de către medicul oncolog sau pe baza scrisorii 

medicale de către medicii de familie desemnaţi. B. ENDOMETRIOZA: medici din specialitatea obstetrica - ginecologie

TRIPTORELINUM

A. PUBERTATE PRECOCE: Iniţiere tratamentului se face de către medicii din specialitatea endocrinologie; continuarea terapiei se poate face şi de către medicul de 

familie, în dozele şi durata indicată de specialist în scrisoarea medicala şi avizul casei de asigurări de sănătate. B. ENDOMETRIOZA. C. CANCER DE PROSTATA: Medici 

prescriptori: iniţierea se face de către medicii din specialitatea oncologie medicală sau oncologie - radioterapie, după caz. Continuarea tratamentului se face de către 

medicul din specialitatea oncologie/oncologie - radioterapie sau pe baza scrisorii medicale de către medicii de familie desemnaţi.

BUPROPIONUM
Iniţiere: medic în specialitatea psihiatrie. Continuare: medic în specialitatea psihiatrie sau medic de familie, care poate continua prescrierea pentru o perioadă de 3-6 

luni, pe baza scrisorii medicale transmise de medicul specialist psihiatru.

STIRIPENTOLUM Medici din specialitatea neurologie şi neurologie pediatrică cu experienţă în diagnosticul şi controlul terapeutic al epilepsiei la sugari şi copii.
PASIREOTIDUM Medicii din specialitatea endocrinologie.
BOSENTANUM Medici din specialitatea reumatologie.

INDACATEROLUM 
Iniţierea se va face de către medicii din specialitatea pneumologie, alergologie, medicina internă iar continuarea se poate face şi de către medicul de familie în dozele 

şi pe durata recomandată în scrisoarea medical

GLICOPIRONIUM
Iniţierea se va face de către medicii din specialitatea pneumologie, alergologie, medicina internă iar continuarea se poate face şi de către medicul de familie în dozele 

şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală
EPOETINUM ZETA  G25 Medici din specialitatea nefrologie
DABIGATRANUM ETEXILATUM Medici din specialitatea ortopedie şi traumatologie
APIXABANUM Medici din specialitatea ortopedie şi traumatologie

OMALIZUMABUM
Medicamentul poate fi prescris de către medicii din specialităţile pneumologie, pediatrie, alergologie şi imunologie clinică calificaţi în diagnosticarea şi tratamentul 

astmului bronşic sever persistent. Administrarea medicamentului se face sub supraveghere medicală.
RIVAROXABANUM Medici din specialitatea ortopedie-traumatologie
TERIPARATIDUM Medici cu specialitatea endocrinologie.



COMBINAŢII (METOPROLOLUM + 

IVABRADINUM)

Iniţierea se face de către medicii din specialitatea cardiologie, medicină internă. Continuarea tratamentului se face de către medicul cardiolog, medicină internă sau pe 

baza scrisorii medicale de către medicii de familie.
COMBINAŢII (ACLIDINIUM BROMIDUM + 

FORMOTEROLUM FUMARAT)

Tratamentul se iniţiază de medicii în specialitatea pneumologie sau medicină internă şi poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata 

recomandată în scrisoarea medicală.
COMBINATII 

(LEDISPAVIRUM+SOFOSBUVIRUM)
Medicii gastroenterologi în contract cu CAS din centrele: Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş, Timişoara.

COMBINAŢII (INDACATEROLUM + 

GLICOPIRONIUM)

Tratamentul se iniţiază de medicii în specialitatea pneumologie sau medicină internă şi poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata 

recomandată în scrisoarea medicală.

COMBINAŢII (TIOTROPIUM + OLODATEROLUM)
Tratamentul se iniţiază de medicii în specialitatea pneumologie sau medicină internă şi poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata 

recomandată în scrisoarea medicală.

FORMOTEROLUM

a)Pentru astmul bronşic: tratamentul se iniţiază de medicii în specialitatea pneumologie, alergologie, pediatrie sau medicină internă şi poate fi continuat şi de către 

medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală, b)Pentru BPOC: tratamentul se iniţiază de medicii în specialitatea pneumologie, 

medicină internă şi poate fi continuat şi de către medicul de familie în dozele şi pe durata recomandată în scrisoarea medicală.

COMBINAŢIE NAPROXENUM + 

ESOMEPRAZOLUM

Iniţierea şi continuarea tratamentului se face de către medicii din specialităţile reumatologie, medicină internă, reabilitare medicală, ortopedie, geriatrie/gerontologie, 

medicina familiei.
VELAGLUCERASE ALFA medicul din specialitatea gastroenterologie, hematologie, şi pediatrie.

IMIGLUCERASUM
Monitorizarea copiilor şi adulţilor cu boală Gaucher se face semestrial în centrele judeţene nominalizate de către CNAS/MS şi cel puţin o dată pe an în Centrul Regional 

de Genetică Medicală din Cluj.


