
Alături de ”Ghidul de utilizare a rețetei electronice pentru medici și farmaciști”, în care ați 
putut găsi informații concrete privind implementarea sistemului de prescripție electronică, 
vă prezentăm în cele ce urmează fluxul complet de lucru cu rețeta electronică în aplicația 
Pharmec pentru farmacii. Pașii de mai jos vă vor arăta exact cum funcționează sistemul și 
cât de ușor puteți valida prescripțiile aduse de pacienți în farmacie.

Pentru întrebări sau sugestii, va rugăm să vă adresați reprezentantului Pharmec local, sau 
Centrului de Suport Pharmec:
      - Suport farmacie: 0372 189 793,       

1. Scanarea rețetei electronice

suport_farma@pharmec.ro

Pacientul a sosit în farmacie cu o rețetă prescrisă de către medic în format electronic. 
Primul pas este scanarea codului de bare de pe rețetă - pentru aceasta este nevoie să 
intrați în Bonuri (din meniul Casă de marcat).

Fluxul de lucru cu Rețeta Electronică în 
aplicația Pharmec pentru farmacii



2. Validarea online
Informațiile scanate cu ajutorul cititorului de coduri de bare vor fi redate pe monitorul dvs. 
Pentru sincronizarea datelor cu sistemul CNAS, apăsați butonul Validare online.

3. Preluarea rețetei
”Rețetă preluată cu succes” este mesajul care va apărea ca urmare a validării informațiilor 
pe serverul CNAS - ați identificat o rețetă raportată în sistem de către medicul prescriptor. 
Este posibil să apară probleme de comunicație cu serverul SIUI (cum ar fi situațiile când 
rețeta nu a fost validată de către medic) și atunci veți primi un mesaj de eroare.



4. Acordarea rețetei
După ce ați verificat prezența rețetei în sistem, apăsați butonul Acordare rețetă.

5. Salvarea tipului de rețetă
Înainte să eliberați medicamentele, programul vă va solicita să selectați tipul de rețetă. 
Apăsați butonul Salvare.



6. Eliberarea medicamentelor
Eliberați medicamentele conform denumirilor comerciale de pe rețetă.

7. Salvarea bonului de plată
Confirmați salvarea bonului de plată.



8. Completarea rețetei
Înainte de tipărirea bonului fiscal, rețeta trebuie verificată din nou în serverul CNAS și 
pentru aceasta trebuie să completați datele asiguratului sau ale împuternicitului.

9. Validarea rețetei în serverul CNAS
La eliberare, rețeta este validată din nou în serverul CNAS; dacă nu există niciun mesaj de 
eroare, rețeta este salvată pe serverul Casei.



10. Tipărirea bonului fiscal
Puteți tipări bonul fiscal după ce rețeta a fost validată pe serverul CNAS.

11. Trimiterea bonului fiscal către CNAS
La tipărire, numărul de bon fiscal este trimis către CNAS - apăsați bunonul Continuare 
pentru a confirma preluarea cu succes a rețetei.



12. Taxarea rețetei
După validarea finală tipăriți rețeta de taxare, adică foile pe care pacientul (asigurat sau 
împuternicit) le va semna în două exemplare (unul pentru depunere la CAS și unul care va 
rămâne în farmacie), sau trei exemplare în cazul eliberării parțiale (un al treilea exemplar 
pentru pacient, pentru a putea ridica restul medicamentelor neeliberate din altă farmacie).

13. Preview taxare rețetă electronică



14. Anularea rețetei electronice
În cazul în care, din diverse motive, doriți să anulați rețeta înregistrată deja pe serverul 
CNAS, puteți iniția procedura de retur: din Listă Bonuri, apăsați tasta DEL sau click pe 
butonul Retur. Aplicația vă va solicita să confirmați returul pentru produsele de pe bonul 
selectat.

15. Selectarea produselor și cantităților la care se face retur



16. Confirmarea returului de marfă în aplicație
Salvați bonul după ce ați efectuat modificarile privind returul produselor.

17. Confirmarea returului (anulării rețetei) de pe serverul CNAS
În mod automat, după ce ați confirmat returul în aplicația Pharmec, programul asigură 
sincronizarea cu serverul CNAS și veți primi mesajul de ”rețetă preluată cu succes”.



18. Rețeta electronică validată corect
O rețetă electronică validată corect în Pharmec va avea bifă pe cele trei coloane: 
- V  - rețeta e validă;
- RE - este rețetă în format electronic;
- REV - a fost validată pe serverul CNAS. 
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