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     *)ăFormaăactualizat ăaăacestuiăactănormativăpân ălaădataădeă20ămaiă2015ăesteărealizat ă
deă c treă Departamentulă juridică dină cadrulă S.C.ă "Centrulă Teritorială deă Calculă Electronic"ă
S.A. Piatra-Neam ă prină includereaă tuturoră modific riloră şiă complet riloră aduseă deă c tre:ă
ORDINUL nr. 1.217 din 30 iunie 2008; ORDINUL nr. 1.604 din 23 septembrie 2008; ORDINUL nr. 
223 din 26 februarie 2009; ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009; ORDINUL nr. 774 din 18 iunie 
2009; ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011; ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011; ORDINUL nr. 
680 din 29 iunie 2012. 
 
    Con inutulă acestuiă actă apar ineă exclusivă S.C.ă Centrulă Teritorială deă Calculă Electronică
S.A. Piatra-Neam ă şiă nuă esteă ună documentă cuă caracteră oficial,ă fiindă destinată pentruă
informarea utilizatorilor. 
 
    **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : 
    Pct.ă1ăşiă2ăaleăart. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL 
OFICIALănr.ă141ădină24ăfebruarieă2011ăprev d: 
    "1. În cuprinsul anexei, sintagma "Hot râreaă Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea 
programeloră na ionaleă deă s n tateă înă anulă 2009"ă seă înlocuieşteă cuă sintagmaă "hot râreaă
Guvernuluiăpentruăaprobareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate". 
    2. În cuprinsul anexei, sintagma "Normele tehnice de realizare a programelorăna ionaleă
deă s n tateă înă anulă 2009,ă aprobateă prină Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr. 417/431/2009"ă seă înlocuieşteă cuă sintagma 
"normeleă tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tate,ă aprobateă prină ordină ală
ministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate"." 
 
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.502 din 23 aprilie 2008 al Ministerului 
S n t iiă Publiceă şiă nr.ă DG/1.250ă dină 9ă aprilieă 2008ă ală Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate, 
    în temeiul prevederilor: 
    - Legii nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 
    - Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind 
condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateăpentruăanulă2008; 
    - Ordinuluiăministruluiăs n t iiăpubliceănr.ă522/2008 şiăOrdinuluiăpreşedinteluiăCaseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Contractului-cadruă privindă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă
sistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpeăanulă2008; 
    - Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile 
comuneă interna ionaleă corespunz toareă medicamenteloră deă careă beneficiaz ă asigura iiă înă
tratamentulăambulatoriu,ăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăpeăbaz ădeăprescrip ieămedical ,ă
înăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    - Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 357/2008 pentruă aprobareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă
în anul 2008; 
    - Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 862/2006 privindă organizareaă şiă func ionareaă Ministerului 
S n t iiăPublice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    - Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 972/2006 pentruă aprobareaă Statutuluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
 
    ministrulă s n t iiă publiceă şiă preşedinteleă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă
emităurm torulăordin: 



 
    ART. 1 
    (1)ăSeăaprob ămodelulăunicăalăformularuluiădeăprescrip ieămedical ăpentruămedicamenteăcuă
şiă f r ă contribu ieă personal ,ă caă imprimat cu regim special - off-line, denumit în 
continuareăformularădeăprescrip ieămedical ăcuăregimăspecialăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ă
contribu ieăpersonal ,ăcuprinsăînăanexaănr.ă1. 
----------- 
    Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 680 din 29 
iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012. 
 
    (2)ă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tateă organizeaz ă tip rirea,ă distribuirea,ă
înseriereaăşiănumerotareaăformularelorădeăprescrip ieămedical ăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ă
contribu ieă personal ,ă formulareă ceă con ină elementeă deă protec ieă împotrivaă falsific riiă şiă
contrafacerii,ăpotrivitătuturorăelementelorăprev zuteăînăanexaănr.ă1. 
--------------- 
    Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 
2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011. 
 
    ART. 2 
    (1)ă Seă aprob ă Normeleă metodologiceă privindă utilizareaă şiă modulă deă completareă aă
formulareloră deă prescrip ieă medical ă cuă regimă specială pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă
contribu ieăpersonal ,ăcuprinseăînăanexaănr.ă2. 
    (2)ăAplicareaăprevederilorănormelorămetodologiceăprev zuteălaăalin.ă(1)ăesteăobligatorieă
pentruăto iăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăşiămedicamenteăafla iăînărela iiăcontractualeăcuă
caseleădeăasigur riădeăs n tate. 
    (3)ăAnexaănr.ă3ăcuprindeăListaăabrevierilorăpentruă rileăcuăcareăRomâniaăareăacorduriă
interna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t iiăşiăceleămembreăaleăUniuniiăEuropeneăşiăaleă
Spa iuluiăEconomicăEuropean. 
    ART. 3 
    Anexele nr. 1-3ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin. 
    ART. 4 
    (1)ă Începândă cuă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă ordină seă abrog ă prevederileă
ordinuluiă ministruluiă s n t iiă nr.ă 849/2003 şiă ordinuluiă preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă
Asigur riădeăS n tateănr.ă297/2003 privindăaprobareaăformularelorădeăprescrip ieămedical ăcuă
regimăspecialăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăprecumăşiăceleăcuătimbruă
secăşiăaănormelorămetodologiceăprivindăutilizareaăşiămodulădeăcompletareăaăformularelorădeă
prescrip ieămedical ăcuăregimăspecialăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ,ă
precumă şiă celeă cuă timbruă sec,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă oriceă
alteădispozi iiăcontrare. 
    (2)ă Pân ă laă epuizareaă stocuriloră deă formulareă deă prescrip iiă medicaleă cuprinseă înă
modelulă prev zută înă anexaă nr.ă 1ă laă ordinul ministruluiă s n t iiă nr.ă 849/2003 şiă ordinul 
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 297/2003,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă acesteaă potă fiă utilizateă înă paralelă cuă formularulă deă prescrip iiă
medicaleăprev zutăînăanexaănr.ă1ălaăprezentulăordin,ădarănuămaiătârziuădeă1ăiunieă2008. 
 
                  Ministrulăs n t iiăpublice, 
                   GheorgheăEugenăNicol escu 
 
                  PreşedinteleăCaseiăNa ionale 
                    de Asigur riădeăS n tate, 
                        Vasile Ciurchea 
 
     ANEXA 1*) 
 
*T* 
                                                 ┌────────────────────────┐ 
                                                 │CODăDEăBAREăăăăăăăăăăăăă│ 
                     REGIMăSPECIALăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
                                                 └────────────────────────┘ 
                                                 Serieă.....ăNum ră...... 
 
 1.ăUnitateaămedical ăăăăăăăAprobatăComisieă[][][][][][][][][][][][][][][][][] 
                            Semn tur ămedic 
                            prescriptor .................         [] MF 
 
    CUI ................ L.S.                                     [] Amb. Spec. 
    Sediu (localitate, 



    str., nr.) ..............                                     [] Spital 
    Jude ulă.................ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌──┬──┐ 
    Casaădeăasigur ri/ăăăăăăăăăăăăăăăăNr.ăzileăăă│ăă│ăă│ăăăăăăăăăă[]ăAltele 
    Nr.ăcontract/conven ieăăăăăăăăăăăăprescriereă└──┴──┘ 
    .......................                                       [] MF - MM 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 2.ăAsiguratălaăCAS:ă........ăăăăFO/RCă......ăă[]ăSalariatăăăăăăă[]ăRevolu ionar 
    Nume ....................................  [] Co-asigurat    [] Handicap 
    Prenume .................................  [] Liber          [] PNS .... 
    Adresa: .................................     profesionist   [] Ajutor 
            .................................  [] Copil             social 
                                                  (Ţă18ăani)ăăăăă[]ăŞomaj 
                                               [] Elev/Ucenic/   [] Personal 
                                                  Student           contractual 
                                                  (18-26 ani)    [] Card Euro- 
                                               []ăGravid /Lehuz ăăăăpeană(CE) 
                                               [] Pensionar      [] Acorduri 
                                               [] Veteran           interna- 
                                                                    ionale 
                                               [] 0-700ălei/lun ă[]ăAlte 
                                                                    categorii 
 
  CNPă┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬-┬-┬-┬-┬-┬-┬-┐ăăăăăăăăăăăăăăăăă┌──┬──┐ 
  CEăă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă|ă|ă|ă|ă|ă|ă|ăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă│ăă│ 
  PASS└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ăăăăăăăCet enia:└──┴──┘ 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 3.  Diagnostic: 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 4.ăDat ăprescriereă.../.../...ăSemn tur ămedică......ăParafa 
 
┌─────┬─────────┬─────┬─────────┬───┬────────────────────┬────┬─────────┐ 
│Pozi-│ăăăă%ăăăă│List │Codăboal │Tip│Denumireăcomun ăăăăă│D.S.│Cantitate│ 
│ iaăă│Pre ăref.│ăăăăă│ăăăăăăăăă│dg.│interna ional /ăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăă│Denumireăcomercial /│ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăă│FF/Concentra ieăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤ 
│ăă1ăă│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤ 
│ăă2ăă│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤ 
│ăă3ăă│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăă│ăăă                 │ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤ 
│ăă4ăă│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤ 
│ăă5ăă│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤ 
│ăă6ăă│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
├─────┼─────────┼─────┼─────────┼───┼────────────────────┼────┼─────────┤ 
│ăă7ăă│ăăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăă│ăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăă│ăăăăăăăăă│ 
└─────┴─────────┴─────┴─────────┴───┴────────────────────┴────┴─────────┘ 
 
 
 5. Am primit medicamentele   [] Asigurat      Nume: ......... Prenume ........ 
 
                              [] Împuternicit  Adresa ......................... 
 
 
  CNPă┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬-┬-┬-┬-┬-┬-┬-┐ăăăB.I.ă(C.I.)ăSeriaă...ăNr.ă... 
  CEăă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă│ă|ă|ă|ă|ă|ă|ă|ăăăSemn tur ăăăDataăeliber rii 
  PASS└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴-┴-┴-┴-┴-┴-┴-┘ăăăprimitorăăăăre etei 
                                                  ........    ................ 
 



 6. Taxare 
 
    Semnifica iaăcoloaneiăIădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    I - Valoare compensare 
 
 ┌───┬────┬─────┬──────┬────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────┬───┐ 
 │Po-│ă%ăă│List │Categ.│Denumire│Cantitate│ăăPre ăă│ăăăPre ăăă│Valoare│ăIă│ 
 │zi-│Pre │ăăăăă│boal ă│ăcomer- │eliberat │am nunt/│referin /│am nunt│ăăă│ 
 │ ia│ref.│ăăăăă│ăăăăăă│ cial ăă│ăăăăăăăăă│ăăăUTăăă│ăăăăUTăăăă│ăăăăăăă│ăăă│ 
 ├───┼────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────┼───┤ 
 │ăăă│░░░░│ăăăăă│░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░░│ăăăăăăă│░░░│ 
 │ăăă│░░░░│ăăăăă│░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░░│       │░░░│ 
 │ăăă│░░░░│ăăăăă│░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░░│ăăăăăăă│░░░│ 
 │ăăă│░░░░│ăăăăă│░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░░│ăăăăăăă│░░░│ 
 │ăăă│░░░░│ăăăăă│░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░░│ăăăăăăă│░░░│ 
 │ăăă│░░░░│ăăăăă│░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░░│ăăăăăăă│░░░│ 
 │ăăă│░░░░│ăăăăă│░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░░│ăăăăăăă│░░░│ 
 │ăăă│░░░░│ăăăăă│░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░░│ăăăăăăă│░░░│ 
 │ăăă│░░░░│ăăăăă│░░░░░░│ăăăă    │░░░░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░░│ăăăăăăă│░░░│ 
 │ăăă│░░░░│ăăăăă│░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░│ăăăăăăăă│░░░░░░░░░░│ăăăăăăă│░░░│ 
 └───┴────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────┴───┘ 
 
    Tip ritălaăC.N.ă"ImprimeriaăNa ional "ăS.A. 
 
  Total   A:         B:       C1:        C2:          C3:       OTC: 
 
  Contribu ieăasigurat:ăăăăăăăDataăeliber rii:ăăăăăăăăăBonăfiscalănr. 
 
  Numeleăşiăsemn tura 
  persoaneiăcareăelibereaz ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăL.S.ăFarmacie 
 
*ST* 
-------------- 
    Anexaă 1ă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă dină ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în 
MONITORULă OFICIALă nr.ă 385ă dină 1ă iunieă 2011,ă conformă pct.ă 2ă ală art.ă Iă dină acelaşiă actă
normativ. 
    *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam : 
    Conform alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL 
OFICIALănr.ă385ădină1ăiunieă2011,ăpân ălaăepuizareaăstocurilorăformularelorădeăprescrip iiă
medicaleă elaborateă conformă modeluluiă prev zută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului 
s n t iiă publiceă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
832/302/2008ăprivindăaprobareaăformularelorădeăprescrip ieămedical ăcuăregimăspecialăpentruă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal  şiăaăNormelorămetodologiceăprivindăutilizareaă
şiă modulă deă completareă aă formulareloră deă prescrip ieă medical ă cuă regimă specială pentruă
medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă
acestea pot fi utilizate în paralelăcuăformularulădeăprescrip iiămedicaleăelaboratăconformă
modeluluiă prev zută înă anexaă nr.ă 1ă laă acelaşiă ordin,ă modificat ă conformă prezentuluiă ordin,ă
dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011. 
 
    ANEXA 2 
 
                           NORME METODOLOGICE 
       privindăutilizareaăşiămodulădeăcompletareăaăformularelor 
          deăprescrip ieămedical ăcuăregimăspecialăpentru 
            medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal  
 
    CAP. I 
 
     1.ă Pân ă laă dataă prev zut ă înă normeleă metodologiceă deă aplicareă aă Contractului-cadru 
privindă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă
deă s n tateă pentruă aniiă 2011-2012,ă respectivă înă normeleă tehniceă deă aplicareă aă Hot râriiă
Guvernuluiă pentruă aprobareaă programeloră na ionaleă deă s n tate,ă înă situa iiă justificate,ă
prescriereaămedicamentelorăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăseăpoateăfaceăpeăformularulăcuă
regimăspecial,ăprev zutăînăanexaănr.ă1ălaăordin,ădeăc treămediciiăcareăau,ăpotrivitălegii,ă
dreptulădeăaprescrieăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.ăFaceăexcep ieăprescriereaă
medicamenteloră stupefianteă şiă psihotropeă prev zuteă înă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 1.915/2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind 



regimulă juridică ală plantelor,ă substan eloră şiă preparateloră stupefianteă şiă psihotrope,ă cuă
modific rileăulterioare. 
    Prinăderogareădeălaăprevederileădeămaiăsus,ăînăprescrip iaămedical ăîntocmit ădistinctă
pentru bolnaviiăcuădiabetăzaharatăinsulinotratatăseăprescriuăşiătesteleădeăautomonitorizareă
pentruăbolnaviiăcuădiabetăzaharatăinsulinotratat,ăînăcondi iileăhot râriiăGuvernuluiăpentruă
aprobareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă şiă aleă normeloră tehniceă deă realizareă aă
programeloră na ionaleă deă s n tate,ă aprobateă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
    Formulareleă deă prescrip ieă medical ă utilizateă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă
s n tateăsunt:ăformularulădeăprescrip ieămedical ăcuăregimăspecialăpentruămedicamenteăcuăşiă
f r ă contribu ieă personal ă prev zută înă anexaă nr.ă 1ă laă ordin;ă formularulă deă prescrip ieă
medical ă electronic ă prev zută înă ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă privindă aprobareaă formularuluiă deă prescrip ieă medical ă
electronic ăpentruămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăşiăaăNormelorămetodologiceă
privindăutilizareaăşiămodulădeăcompletareăaăformularuluiădeăprescrip ieămedical ăelectronic ă
pentruă medicamenteă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ;ă formulareleă deă prescrip iiă pentruă
medicamenteleăstupefianteăşiăpsihotropeăprev zuteăînăHot râreaăGuvernuluiănr.ă1.915/2006, cu 
modific rileăulterioare. 
    Utilizarea altoră formulareă pentruă prescriereaă medicamenteloră cuă şiă f r ă contribu ieă
personal ăatrageăr spundereaăpersoanelorăvinovate,ăînăconformitateăcuădispozi iileălegale. 
----------- 
    Pct. 1 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 680 
din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012. 
 
    2. Se interzic: 
    a)ăemitereaăprescrip iilorămedicaleăcon inândămedicamenteăcareăseăelibereaz ăcuăşiăf r ă
contribu ieă personal ă deă c tre medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de 
serviciiămedicale/conven iiăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ădirectăsauăprinăintermediulă
furnizorilor de servicii medicale; 
     b)ăemitereaăprescrip iilorămedicaleăcon inândămedicamenteăcareăseăelibereaz ăcompensată
100%ădinăpre ulădeăreferin ăsauăpre ulădeădecontareăaltorăcategoriiădeăasigura iădecâtăceleă
prev zuteăînăcontractul-cadruăşiăînănormeleămetodologiceădeăaplicareăaăacestuia,ăprecumăşiă
înă hot râreaă Guvernuluiă pentruă aprobareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă şiă înă normeleă
tehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministruluiă
s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
----------- 
    Litera b) a pct. 2 de la Cap. I din anexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă1ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 
februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Hot râreaă Guvernului nr. 367/2009 pentru 
aprobareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăînăanulă2009"ăcuăsintagmaă"hot râreaăGuvernuluiă
pentruăaprobareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate"ăşiădeăpct.ă2ăalăart. I din ORDINUL nr. 
129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin 
înlocuireaă sintagmeiă "Normeleă tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă înă
anulă2009,ăaprobateăprinăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionale 
deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 417/431/2009"ă cuă sintagmaă "normeleă tehniceă deă realizareă aă
programeloră na ionaleă deă s n tate,ă aprobateă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate"." 
 
    c)ă emitereaă deă c treă unit ileă spitaliceşti,ă pentruă asigura i,ă peă timpulă intern riiă
acestora,ăaăprescrip iilorămedicaleăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal . 
----------- 
    Literaăc)ăaăpct.ă2ădeălaăCap.ăIădinăanexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă3ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012. 
 
     3.ăDurataăpentruăcareăseăpotăprescrieămedicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal ăesteă
ceaăprev zut ăînăcontractul-cadruăşiăînănormeleămetodologice de aplicare a acestuia, precum 
şiăînăhot râreaăGuvernuluiăpentruăaprobareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăşiăînănormeleă
tehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministruluiă
s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
----------- 
    Pct. 3 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 129 
din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin 
înlocuirea sintagmei "Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 367/2009 pentru aprobarea programelor 
na ionaleă deă s n tateă înă anulă 2009"ă cuă sintagmaă "hot râreaă Guvernuluiă pentruă aprobareaă
programeloră na ionaleă deă s n tate"ă şiă deă pct.ă 2 al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 
februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea 
sintagmeiă "Normeleă tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă înă anulă 2009,ă



aprobateăprinăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deă S n tateă nr.ă 417/431/2009"ă cuă sintagmaă "normeleă tehniceă deă realizareă aă programeloră
na ionaleă deă s n tate,ă aprobateă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedintelui 
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate"." 
 
     4.ă Prescrip iileă medicaleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă seă potă eliberaă deă c treă
oriceă farmacieă care,ă laă dataă eliber riiă prescrip ieiă medicale,ă seă afl ă înă rela ieă
contractual ă cuă casaă deă asigur riă deă s n tate,ă respectivă deă c treă farmaciileă cuă circuită
închisăpentruătratamentulăbolnavilorăcuprinşiăînăuneleăprogrameădeăs n tateăcuăscopăcurativ,ă
conformăhot râriiăGuvernuluiăpentruăaprobareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăşiănormeloră
tehnice de realizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministruluiă
s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
----------- 
    Pct. 4 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 129 
din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011. 
 
     5.ăPeăacelaşiăformularădeăprescrip ieăpotăfiăcuprinseădenumiriăcomuneăinterna ionale,ă
denumite în continuare DCI, din toate sublistele A,ăBăşiăC,ăconformăHot râriiăGuvernuluiănr.ă
720/2008 pentruăaprobareaăListeiăcuprinzândădenumirileăcomuneăinterna ionaleăcorespunz toareă
medicamentelorădeăcareăbeneficiaz ăasigura ii,ăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăpeăbaz ădeă
prescrip ieă medical ,ă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioareă[sublistaăBămaiăpu inăDCI-urile prescrise cu aprobarea comisiilor de 
laă nivelulă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate;ă maiă pu ină DCI-urile prescrise 
pensionarilorăcareărealizeaz ăvenituriănumaiădinăpensiiădeăpân ălaă700ălei/lun ;ăsec iuneaă
C1 - maiăpu inăDCI-urile prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul 
Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate;ă sec iuneaă C2ă - mai pu ină DCI-urile prescrise în 
diabetă zaharat,ă afec iuniă oncologice,ă st riă posttransplantă şiă uneleă boliă rareă cuprinseă înă
Programulă na ională deă diagnostică şiă tratamentă pentruă boliă rareă şiă sepsisă severă - P6 - 
mucoviscidoz ă (P6.4),ă epidermolizaă buloas ă (P6.2),ă boli neurologice 
degenerative/inflamatorii - sclerozaă lateral ă amiotrofic ă (P6.5.2),ă sindromulă Prader-Willi 
(P6.7);ăsec iuneaăC3]. 
-------- 
     Pct. 5 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 
680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012, prin 
înlocuirea sintagmei "boli neurologice degenerative/inflamatorii - sclerozaă lateral ă
amiotrofic ă (P6.5)"ă cuă sintagma,ă "boliă neurologiceă degenerative/inflamatoriiă - scleroza 
lateral ăamiotrofic ă(P6.5.2)". 
 
    6.ăSeăvaăîntocmiăoăprescrip ieădistinct ăpentruăfiecareădintreăurm toareleăsitua ii: 
     6.1. DCI-uriăcorespunz toareămedicamentelorăspecificeăpentruătratamentulăambulatoriuăală
bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - sec iuneaăC2,ăProgramulăna ionalăcuăscopăcurativă
- P5 - Programulă na ională deă diabetă zaharat,ă Tratamentulă medicamentosă ală bolnaviloră cuă
diabetă zaharat);ă astfel,ă seă vaă întocmiă câteă oă prescrip ieă distinct ă pentruă fiecareă dintreă
situa iileă urm toare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), tratamentul cu insuline + 
teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO + insuline) + teste de automonitorizare; 
----------- 
    Subpct. 6.1., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din 
ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 
februarie 2011. 
 
    6.2. DCI-uriăcorespunz toareămedicamentelorăspecificeăpentruătratamentulăambulatoriuăală
bolnaviloră cuă afec iuniă oncologice (sublista C - sec iuneaă C2,ă Programulă na ională cuă scopă
curativ - P3 - Programulăna ionalădeăoncologie); 
----------- 
    Subpct. 6.2., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din 
ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 
2009. 
 
    6.3. DCI-uriăcorespunz toareămedicamentelorăpentruătratamentulăambulatoriuăalăbolnaviloră
cu stare posttransplant (sublista C - sec iuneaăC2,ăProgramulăna ionalăcuăscop curativ - P9 
- Programulăna ionalădeătransplantădeăorgane,ă esuturiăşiăceluleădeăorigineăuman ); 
----------- 
    Subpct. 6.3., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din 
ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 
2009. 
 



     6.4. DCI-uriăcorespunz toareămedicamentelorăspecificeăpentruătratamentulăambulatoriuăală
bolnaviloră cuprinşiă înă programeleă na ionaleă deă s n tateă cuă scopă curativă pentruă careă
eliberarea se face prin farmaciile cu circuit închis ale spitalelor, conform prevederilor 
hot râriiă Guvernuluiă pentruă aprobareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă şiă aleă normeloră
tehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministrului 
s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă (pentruă fiecareă
program DCI-urileăcorespunz toareămedicamentelorăspecificeăpentruătratamentulăambulatoriuăală
bolnavilorăfacăobiectulăuneiăprescrip iiădistincte); 
----------- 
    Subpct. 6.4., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din 
ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 
februarie 2011, prin înlocuirea sintagmei "Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 367/2009 pentru 
aprobareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tateăînăanulă2009"ăcuăsintagmaă"hot râreaăGuvernuluiă
pentruăaprobareaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate"ăşiădeăpct.ă2ăalăart. I din ORDINUL nr. 
129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin 
înlocuireaă sintagmeiă "Normeleă tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă s n tateă înă
anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deă Asigur riă deă S n tateă nr. 417/431/2009" cu sintagma "normele tehnice de realizare a 
programeloră na ionaleă deă s n tate,ă aprobateă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate"." 
 
----------- 
    Subpct. 6.5., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din 
ORDINUL nr. 1.604 din 23 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 
octombrie 2008. 
 
----------- 
    Subpct. 6.5^1, pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din 
ORDINUL nr. 1.604 din 23 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 
octombrie 2008. 
 
     6.6. DCI-uriă corespunz toareă medicamenteloră pentruă careă tratamentulă seă efectueaz ă cuă
aprobareaă comisiiloră constituiteă înă acestă sensă laă nivelulă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate,ănominalizateăpeăsublista B; DCI-uriăpentruăcareăaprobareaăseăd ădeăc treăcomisiileă
constituiteăînăacestăsensălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăprescriseăînă
cadrulă tratamentuluiă urm toareloră grupeă deă boliă cronice:ă hepatit ă cronic ă deă etiologieă
viral ă cuă HVBă şiă HCVă - (G4),ă ciroz ă hepatic ă - (G7), acromegalia - tumori hipofizare cu 
expansiuneă supraselar ă şiă tumoriă neuroendocrineă - (G22), boala Gaucher - (G29), boala 
cronic ă inflamatorieă intestinal ă - G31a,ă poliartritaă reumatoid ă - (G31b), artropatia 
psoriazic ă- (G31c),ăspondilitaăankilozant ă - (G31d),ăartritaăjuvenil ă- (G31e), psoriazis 
cronicăseveră(pl ci)ă- (G31f), DCI-uri nominalizate în Hot râreaăGuvernuluiănr.ă720/2008, cu 
complet rileăulterioare; 
----------- 
    Subpct. 6.6., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din 
ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 
2009. 
 
    6.7. DCI-uriăcorespunz toareămedicamentelorăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăprescriseă
de medicul de familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii; 
----------- 
    Subpct. 6.7., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din 
ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 
2009. 
 
    6.8. DCI-uriăcorespunz toareămedicamentelorăcuăsauăf r ăcontribu ieăpersonal ,ăprescriseă
pentru persoanele care se constituie în categoria de personal contractual; 
----------- 
    Subpct. 6.8., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din 
ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 
2009. 
 
     6.9. DCI-uri prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul 
Programuluiă na ională deă diagnostică şiă tratamentă pentruă boliă rareă şiă sepsisă severă - P6 
mucoviscidoz ă (P6.4),ă epidermolizaă buloas ă (P6.2),ă boliă neurologiceă
degenerative/inflamatorii - sclerozaă lateral ă amiotrofic ă (P6.5.2),ă sindromulă Prader-Willi 
(P6.7); 
-------- 



     Subpct. 6.9., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 10 al art. I din 
ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012, 
prin înlocuirea sintagmei "boli neurologice degenerative/inflamatorii - sclerozaă lateral ă
amiotrofic ă (P6.5)"ă cuă sintagma,ă "boliă neurologiceă degenerative/inflamatoriiă - scleroza 
lateral ăamiotrofic ă(P6.5.2)". 
 
     6.10. DCI-uriădinăcadrulăsublisteiăB,ăprescriseăînăregimădeăcompensareă90%ădinăpre ulă
deă referin ă pensionariloră careă realizeaz ă venituriă numaiă dină pensiiă deă pân ă laă 700ă
lei/lun . 
----------- 
    Subpct. 6.10., pct. 6 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de art. I din ORDINUL 
nr. 774 din 18 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 24 iunie 2009, prin 
înlocuireaă sintagmeiă "numaiă dină pensiiă deă pân ă laă 600ă lei/lun "ă cuă sintagmaă "numaiă dină
pensii deăpân ălaă700ălei/lun ". 
 
     7.ă Prezen aă înă formulară doară aă 7ă pozi iiă pentruă prescriereă nuă limiteaz ă drepturileă
asiguratuluiăprev zuteăînăContractul-cadruăprivindăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleă
înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tate.ă Înă situa iileă înă care, pentru 
afec iunileă croniceă deă careă sufer ,ă asiguratulă areă nevoieă deă maiă multă deă 7ă medicamenteă
diferite,ă dină sublisteă diferite/lun ,ă seă potă eliberaă maiă multeă prescrip iiă medicale,ă cuă
respectareaă limiteloră deă prescriereă prev zuteă deă Contractul-cadru privindă condi iileă
acord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiăasigur rilorăsocialeădeăs n tate. 
----------- 
    Pct. 7 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 129 
din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011. 
 
     8.ă Prescrip iileă medicaleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ă suntă tip riteă peă hârtieă
autocopiant ăînă3ăculori.ăExemplarulă3ă(verde)ăr mâneăînăcarnet,ălaămediculăcareăaăprescris,ă
iar exemplareleă1ă(alb)ăşiă2ă(roz)ăseăpredauăasiguratului,ăcareăleădepuneălaăfurnizorulădeă
medicamente/farmaciaăcuăcircuităînchis.ăFurnizorulădeămedicamenteăvaăp straăexemplarulăroz,ă
iară exemplarulă albă (originalul)ă vaă fiă înaintată caseiă deă asigur riă deă s n tateă conform 
prevederilor contractului-cadruă şiă normeloră metodologiceă deă aplicareă aă acestuia,ă aleă
hot râriiă Guvernuluiă pentruă aprobareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă şiă aleă normeloră
tehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministrului 
s n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
----------- 
    Pct. 8 de la Cap. I din anexa 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 129 
din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin 
înlocuirea sintagmei "Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 367/2009 pentru aprobarea programelor 
na ionaleă deă s n tateă înă anulă 2009"ă cuă sintagmaă "hot râreaă Guvernuluiă pentruă aprobarea 
programeloră na ionaleă deă s n tate"ă şiă deă pct.ă 2ă ală art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 
februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, prin înlocuirea 
sintagmei "Normele tehnice de realizare a programeloră na ionaleă deă s n tateă înă anulă 2009,ă
aprobateăprinăOrdinulăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riă
deă S n tateă nr.ă 417/431/2009"ă cuă sintagmaă "normeleă tehniceă deă realizareă aă programeloră
na ionaleă deă s n tate,ă aprobate prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate"." 
 
    9.ăÎnăsitua iaăînăcareăînăinteriorulăcarnetuluiădeăprescrip iiămedicaleăexist ăformulareă
greşită tip rite,ă incompleteă sauă completateă greşită deă c treă medic, se va scrie "ANULAT" pe 
formularăşiănuăvaăfiădecupatădinăcarnet.ăAcesteăfileăvorăfiăpliate,ăr mânândăînăcarnet.ăPeă
versoulă cotoruluiă ultimeiă prescrip iiă medicaleă seă vaă preciza:ă "Acestă carnetă con ineă .....ă
fileă(înăcifreăşiăînălitere)ădeălaănum rulă.....ălaănum rulă.....ăşiă.....ăfileăanulate." 
    10.ăGestionarea,ădistribuireaăşiăachizi ionareaăcarnetelorăseăvorăfaceădup ăcumăurmeaz : 
    a)ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră distribui,ă înă func ieă deă necesit i,ă pentruă oă
perioad ădeăcelămultă3ăluni,ăcarneteleăînseriateăşiănumerotateăfiec ruiăfurnizorădeăserviciiă
medicaleăcareăaăîncheiatăcontractăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ărespectivămediculuiăcareă
aă încheiată conven ieă cuă aceasta;ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră asiguraă eviden aă
carnetelor de prescrip ieămedical ădistribuite; 
    b)ă gestionareaă carneteloră deă prescrip iiă medicaleă laă nivelulă caseloră deă asigur riă deă
s n tateăseăvaăfaceăpotrivităreglement rilorălegaleăînăvigoare; 
    c)ă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă îşiă voră asigura,ă laă cerere,ă contra cost, carnetele 
respectiveădeălaăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăcuăcareăseăafl ăînărela iiăcontractuale; 
    d)ă achizi iaă formulareloră deă prescrip iiă medicaleă seă vaă faceă deă c treă reprezentantulă
legală ală furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă sauă deă c treă delegatul acestuia, pe baza 
facturii. 
----------- 



    Literaăd)ăaăpct.ă10ădeălaăCap.ăIădinăanexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă8ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 
februarie 2011. 
 
    11.ă(1)ăFurnizorulădeăserviciiămedicaleăîşiăvaăorganizaămodulădeăgestionareăşiăeviden ă
aă carneteloră cuă prescrip iiă medicaleă cuă şiă f r ă contribu ieă personal ,ă precumă şiă modulă deă
p strareăaăcarnetelorăepuizate. 
    (2) Pentru furnizoriiădeăserviciiămedicaleăcareăauămaiămul iămediciăangaja iăcuădreptădeă
prescriere,ă distribuireaă şiă arhivareaă carneteloră deă prescrip iiă medicaleă laă nivelulă
furnizoruluiăseăvorăfaceăînăconformitateăcuăprevederileălegaleăînăvigoareăşiăpeăbazaăunuiă
tabel centralizatorăcareăvaăcon ineăurm toareleărubriciăobligatorii:ănumeleămedicului,ădataă
repartiz riiă carnetului/ă carnetelor,ă seriaă (cuă numerele)ă carnetului/carneteloră
repartizat/repartizate,ă semn turaă deă primireă şiă parafa,ă dataă return riiă înă arhiv ă aă
exemplarului 3,ăseriaăre etelorăreturnateă(exemplarulă3),ăsemn turaădeăreturnareăşiăparafa. 
    (3)ă Înregistrareaă prescrip iiloră medicaleă emiseă asigura iloră seă vaă faceă înă documenteleă
medicaleădeăeviden ăprimar ,ăpentruăfiecareăprescrip ieăînăparte,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăseănoteaz ăseriaăşiănum rulăprescrip ieiămedicaleăemiseăînăregistrulădeăconsulta ii,ă
la rubrica "Tratamente"; 
    b)ă laă externareaă pacientuluiă dină spitală seă noteaz ă seriaă şiă num rulă prescrip ieiă
medicaleăemiseăînăepicriz ăşiăînăscrisoareaămedical . 
 
    CAP. II 
    Modulă deă completareă aă formulareloră deă prescrip ieă medical ă cuă regimă specială pentruă
medicamenteăcuăşiăf r ăcontribu ieăpersonal  
 
    Formulareleă deă prescrip iiă medicaleă seă completeaz ă înă succesiuneaă numereloră şiă înă
ordineaăcronologic ăaăconsulta iilor. 
    Formularele cu regim special - prescrip iiămedicaleăvorăaveaăinscrip ionatăcodulădeăbareă
aferentăserieiăşiănum ruluiăformularelorărespective. 
--------------- 
    Parteaă introductiv ă aă Cap.ă IIă dină anexaă 2ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 3ă ală art. I din 
ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011. 
 
    1.ă"Unitateămedical " 
     a)ă seă completeaz ă cuă denumireaă cabinetuluiă medicală sauă aă unit iiă medicale,ă adresaă
complet ,ă casaă deă asigur riă deă s n tateă cuă careă mediculă aă încheiată contractul/conven ia,ă
num rulăcontractuluiădeăfurnizareădeăserviciiămedicaleăsauăalăconven iei.ăMediciiăpotăaplicaă
şiă codulă deă bareă aferentă num ruluiă contractului/conven ieiă deă furnizareă deă serviciiă
medicale; 
--------------- 
    Literaăa)ăaăpct.ă1ădeălaăCap.ăIIădinăanexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă4ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011. 
 
     b) se alegeă prină bifareă cuă «x»ă categoriaă deă furnizoră deă serviciiă medicale,ă dup ă cumă
urmeaz : 
    - «MF» - medicin ădeăfamilie; 
    - «Amb. Spec.» - ambulatoriulădeăspecialitateă(inclusivăcabineteleădeămedicin ădentar );ă
mediciiăangaja iăaiăunuiăspitalăcareăpresteaz ăserviciiăînăbazaăcontractuluiăîncheiatăîntreă
spitalăşiăcasaădeăasigur riădeăs n tateăpentruăserviciiăambulatoriiădeăspecialitateăvorăbifaă
c su aă «Amb.ă Spec.»ă atunciă cândă elibereaz ă prescrip iiă medicaleă pacien iloră consulta iă înă
ambulatoriul de specialitate al spitalului; 
    - «Spital» - pentruă unit ileă sanitareă cuă paturiă careă furnizeaz ă serviciiă medicaleă
spitaliceşti,ă inclusivă celeă autorizateă deă Ministerulă S n t iiă s ă furnizezeă serviciiă
medicaleăspitaliceştiăînăregimădeăspitalizareădeăzi; 
    - «Altele» - conform prevederilor contractului-cadruă şiă normeloră metodologiceă deă
aplicareă aă acestuia,ă aleă hot râriiă Guvernuluiă pentruă aprobareaă programeloră na ionaleă deă
s n tateăşiăaleănormelorătehniceădeărealizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate,ăaprobateă
prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate; 
    - «MF-MM» - seă bifeaz ă atunciă cândă mediculă deă familieă prescrieă medicamenteă peă bazaă
scrisoriiămedicaleăcomunicateădeămediculădeămedicinaămuncii;ăre etaăeliberat ădeămediculădeă
familie pe baza scrisorii medicale comunicate de medicul de medicina muncii va constitui o 
re et ădistinct ; 
--------------- 
    Literaăb)ăaăpct.ă1ădeălaăCap.ăIIădinăanexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă4ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 870 din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011. 
 



    c)ă"num răzileăprescriere"ă- seăcompleteaz ăobligatoriuădeămedicănum rulădeăzileăpentruă
careăseăfaceăprescrierea,ăpentruătoateătipurileădeăre eteă; 
    d) "LS" - locăştampil ăfurnizorădeăserviciiămedicale; 
     e) «Aprobat Comisie» - în cazul în care se prescriu medicamente pentru care tratamentul 
seă efectueaz ă cuă aprobareaă comisiiloră constituiteă înă acestă sensă laă nivelulă caseloră deă
asigur riădeăs n tateăsauălaănivelulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ădup ăcaz,ăseă
noteaz :ă grupaă deă boal ă cronic ă aferent ă afec iuniiă careă aă fostă aprobat ă deă comisieă
(G_X)/num rulă programuluiă (P_X),ă num rulă şiă dataă emiteriiă decizieiă deă aprobare.ă Înă cazulă
prescrierii acestorămedicamente,ămediculăprescriptorătrebuieăs ăp strezeăanexatălaăfoaiaădeă
observa ieăaăpacientului/fişaăpacientuluiă(FO/RC)ăoăcopieăaăreferatului/decizieiădeăaprobareă
emis/emis ădeăcomisii. 
    - înă cazulă ini ieriiă sauă men ineriiă unuiă tratamentă cuă medicamente imunosupresoare de 
referin ăpentruăbolnaviiăînăstatusăposttransplantăşiăcareăauăob inut,ăînăcondi iileălegii,ă
aprobareaăAgen ieiăNa ionaleădeăTransplant,ăseănoteaz :ănum rulăprogramuluiă(P9.7),ănum rulă
şiă dataă emiteriiă decizieiă deă aprobare.ă Înă cazul prescrierii acestor medicamente, medicul 
prescriptorătrebuieăs ăp strezeăanexatălaăfoaiaădeăobserva ieăaăpacientului/fişaăpacientuluiă
(FO/RC)ă oă copieă aă referatului/decizieiă deă aprobareă emis/emis ă deă Agen iaă Na ional ă deă
Transplant. 
    «Semn tur ămedic» - seăexecut ăsemn turaămediculuiăcareăaăemisăprescrip iaăşiăseăaplic ă
parafa acestuia. 
----------- 
    Literaăe)ăaăpct.ă1ădeălaăCap.ăIIădinăanexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă4ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012. 
 
    2. "Asigurat": 
    a) "la CAS" - seă vaă notaă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă eviden aă c reiaă seă afl ă
asiguratul; 
    b) "FO/RC" - seă completeaz ă num rulă foiiă deă observa ieă (FO)ă doară înă cazul prescrierii 
re eteiălaăexternareaăpacientuluiădinăspitalăsauănum rulădinăregistrulădeăconsulta ii; 
    c)ăseăalegeăprinăbifareăcuă"x"ăcategoriaăînăcareăseăg seşteăasiguratul.ăMediculăvaăbifaă
oăsingur ăcategorieădeăasigurat,ăastfel: 
    (i)ă seă bifeaz ă categoria "salariat", pentru toate persoanele angajate în sectorul 
public/privată careă facă dovadaă pl iiă contribu ieiă laă Fondulă na ională unică deă asigur riă
socialeădeăs n tateă(FNUASS); 
    (ii)ă seă bifeaz ă categoriaă "coasigurat"ă pentruă so ,ă so ieă şiă p rin iiă f r ă venituriă
propriiăcareăsuntăînăîntre inereaăuneiăpersoaneăasigurate; 
     (iii)ăseăbifeaz ă«pensionar»ăpentruătoateăpersoaneleăcareăîşiădovedescăaceast ăcalitateă
printr-unăcuponădeăpensie;ăpentruăpensionariiăcareărealizeaz ăvenituriănumaiădinăpensiiădeă
pân ălaă700ălei/lun ăseăbifeaz ăcategoriaă«0-700ălei/lun ». 
----------- 
    Subpct. (iii), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 2 al 
art. II din ORDINUL nr. 774 din 18 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 24 
iunieă2009,ăprinăînlocuireaăsintagmeiă"numaiădinăpensiiădeăpân ălaă600ălei/lun ăseăbifeaz ă
categoria «0-600ălei/lun »"ăcuăsintagmaă"numaiădinăpensiiădeăpân ălaă700ălei/lun ăseăbifeaz ă
categoria «0-700ălei/lun »". 
 
    (iv) se bifeaz ă"copiiăŢ18ăani"ăpentruătoateăpersoaneleăcareăfacădovadaăcalit iiălorădeă
asigurat printr-ună documentă cuă valabilitateă legal ă (certificată deă naştere,ă carteă deă
identitate); 
    (v)ăseăbifeaz ă"elev/ucenic/studentă(18-26 ani)" pentru toate persoanele de la 18 la 26 
deăani,ădac ăsuntăelevi,ăinclusivăabsolven iădeăliceuăpân ălaăîncepereaăanuluiăuniversitar,ă
darănuămaiămultădeă3ăluni,ăuceniciăsauăstuden iăcareăfacădovadaăcalit iiălorădeăasiguratăşiă
nuă realizeaz ă venituriă dină munc .ă Pentruă aceast ă categorie, contravaloarea medicamentelor 
prescriseăseăsuport ădinăfond,ălaănivelulăpre uluiădeăreferin ăînăcondi iileăcontractului-
cadru,ădac ănuărealizeaz ăvenituriădinămunc ; 
----------- 
    Subpct. (v), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al 
art. I din ORDINUL nr. 1.604 din 23 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 
din 20 octombrie 2008. 
 
     (vi)ă seă bifeaz ă «gravid /l uz »ă pentruă toateă persoaneleă gravideă sauă l uze.ă Pentruă
aceast ă categorie,ă contravaloareaă medicamenteloră prescriseă seă suport ă dină fond,ă laă nivelulă
pre uluiă deă referin ,ă înă condi iileă Contractului-cadru,ă indiferentă dac ă realizeaz ă sauă nuă
venituri; 
----------- 



    Subpct. (vi), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 11 al 
art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 
24 februarie 2011. 
 
     (vii)ăseăbifeaz ă"veteran,ărevolu ionarăsauăhandicap"ăpentruătoateăpersoanele care fac 
dovadaă c ă suntă beneficiariă aiă legiloră speciale.ă Pentruă acesteă categorii,ă valoareaă
medicamenteloră prescriseă pentruă tratamentulă afec iuniloră specificeă seă suport ă dină fond,ă înă
condi iileă Contractului-cadruă şiă aleă normeloră metodologiceă deă aplicare a acestuia, 
indiferentădac ărealizeaz ăsauănuăalteăvenituri; 
----------- 
    Subpct. (vii), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al 
art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 
24 februarie 2011. 
 
     (viii)ăseăbifeaz ă"PNS"ăpentruăbolnaviiăcuăafec iuniăincluseăînăprogrameleăna ionaleădeă
s n tateăstabiliteădeăMinisterulăS n t ii,ăpeăperioadaăînăcareăsuntăincluşiăînăprogram,ăşiă
seănoteaz ănum rulăprogramului/subprogramuluiădeăs n tateăînăcareăsuntăincluşi; 
----------- 
    Subpct. (viii), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 13 
al art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 
din 24 februarie 2011. 
 
    (ix)ă seă bifeaz ă categoriaă "ajutoră social"ă pentruă persoaneleă careă facă parteă dintr-o 
familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
     (x) la rubrica «Alte categorii» se va nota: 
    - cifraă 1,ă dac ă esteă vorbaă deă persoaneă beneficiareă deă legiă specialeă careă nuă apară
men ionateădistinctăpeăformularulădeăprescrip ieămedical ,ădarăcareăsuntămen ionateădistinctă
la art. 213 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ă
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă men ionându-se distinct actul normativ de care 
beneficiaz ; 
    - cifraă2,ăpentruăpersoaneleăcareănuăseăîncadreaz ăînăcategoriileădeăasiguratămen ionateă
peă formularulă deă prescrip ieă şiă careă beneficiaz ă deă nivelă deă compensareă caă ună asigurată
obişnuit; 
    - cifra 3, pentru beneficiarii formularelor europene,ă men ionându-se distinct fiecare 
tipădeăformularăeuropean,ărespectiv:ăEă106,ăEă109,ăEă112,ăE120,ăEă121;ăpotăfiămen ionateăşiă
formularele europene S- corespondente acestor formulare. 
----------- 
    Subpct. (x), litera c) a pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 5 al 
art. I din ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 
iulie 2012. 
 
    (xi)ăseăbifeaz ă"personalăcontractual"ăpentruăpersoaneleăcareăseăconstituieăînăcategoria 
de personal contractual conform Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă publiceă nr.ă 886/2007 şiă
Ordinuluiă preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 218/2007 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art.ă24ăalin.ă(1)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaă
Guvernului nr. 115/2004 privindă salarizareaă şiă alteă drepturiă aleă personaluluiă contractuală
dină unit ileă sanitareă publiceă dină sectorulă sanitar,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare; 
    (xii)ăseăbifeaz ă"liberăprofesionist"ăpentruăpersoaneleăcareăexercit ăprofesiiăliberaleă
sau independente; 
    (xiii)ăseăbifeaz ă"Cardăeuropeană(CE)"ăpentruăpersoaneleăcareăprezint ăunăcardăeuropeană
deă asigur riă socialeă deă s n tateă emisă deă ună altă stată membruă ală Uniuniiă Europeneă sauă ală
Spa iuluiă Economică Europeană (cuă excep iaă României).ă Înă bazaă acestuiă card,ă persoanaă
respectiv ă beneficiaz ă deă aceleă serviciiă medicaleă careă devină necesareă înă perioadaă şederiiă
sale în România. 
    (xiv)ăseăbifeaz ă"Acorduriăinterna ionale"ăpentruăpersoaneleăcareăseăîncadreaz ăînăunaă
dintreă categoriileă beneficiareă aleă acorduriloră interna ionaleă cuă prevederiă înă domeniulă
s n t ii,ălaăcareăRomâniaăesteăparte; 
    d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa 
complet ); 
    e)ăcâmpulă"CNP/CE/PASS"ăcorespundeăcoduluiănumericăpersonal/codăunicădeăasigurare/num ră
cardăeuropean/num răpaşaport.ăAcestăcâmpăvaăpermiteăalocareaăpân ălaă20ădeăcaractereăşiăseă
completeaz ăastfel: 
-------- 
    Parteaăintroductiv ăaălit.ăe)ăaăpct.ă2ădinăCap.ăIIădinăanexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă
10 al art. I din ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 



din 2 iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "cod numeric personal" cu sintagma "cod numeric 
personal/cod unic de asigurare". 
 
     (i)ă pentruă cet eniiă româniă seă completeaz ă codulă numerică personal/codulă unică deă
asigurareăalăasiguratului,ăformatădină13ăcifre,ăl sândălibereărestulădeă7ăc su e;ăseăpoateă
aplicaăşiăcodulădeăbareăaferentăCNP-ului asiguratului beneficiar; 
-------- 
    Subpct. (i) de la litera e), pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 10 
al art. I din ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 
iulie 2012, prin înlocuirea sintagmei "cod numeric personal" cu sintagma "cod numeric 
personal/cod unic de asigurare". 
 
    (ii)ă pentruă cet eniiă str iniă dină stateleă cuă careă Româniaă aă încheiată acorduriă
interna ionaleăcuăprevederiăînădomeniulăs n t iiăseăvaăcompletaănum rulăpaşaportului; 
    (iii) pentruă cet eniiă stateloră membreă aleă Uniuniiă Europeneă şiă aleă Spa iuluiă Economică
Europeană seă vaă completa:ă num rulă paşaportuluiă pentruă beneficiariiă formulareloră europene,ă
respectivă toateă celeă 20ă deă c su eă corespunz toareă num ruluiă deă identificareă ală carduluiă
europeană deă asigur riă deă s n tateă (câmpulă nr.ă 8ă deă peă acesta)ă pentruă titulariiă deă cardă
european. 
    Pentruăcet eniiăstr iniămen iona iămaiăsusăseăvaăprecizaăcet enia,ăprinăselec iaădină
nomenclatorulădeă riă(anexaănr.ă3ălaăordin). 
----------- 
    Subpct. (iii) de la litera e), pct. 2 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 6 
al art. I din ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 
iulie 2012. 
 
     3. «Diagnostic» - se vor nota toate diagnosticele pacientului pentru care au fost 
prescrise medicamente; 
----------- 
    Pct. 3 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 129 
din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011. 
 
    4.ă"Dat ăprescriere"ă- seăcompleteaz ăcuădataăemiteriiăprescrip ieiămedicale; 
    5.ă «Semn tur ă medic»ă (paraf /cod)ă - seă execut ă semn turaă mediculuiă careă aă emisă
prescrip iaăşiăseăaplic ăparafaăşiăcodulăcorespunz torăacestuia;ămediciiăpotăaplicaăşiăcodulă
deăbareăaferentăcoduluiădeăparaf . 
--------------- 
    Pct. 5 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 870 
din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011. 
 
    6.ăPrescrip iaăpropriu-zis : 
    a)ă"%ăpre ăref." 
     (i)ăseănoteaz ,ădup ăcaz:ăprocentulăcorespunz torădeăcompensareă(90%,ă50%ăsauă100%ădină
pre ulă deă referin )ă ală medicamenteloră corespunz toareă DCI-urilor din sublistele A, B, C 
(sec iuneaă C1);ă procentulă deă compensareă 90%ă dină pre ulă deă referin ă ală medicamenteloră
corespunz toareăDCI-urilorădinăsublistaăBăpentruăpensionariiăcareărealizeaz ăvenituriănumaiă
dină pensiiă deă pân ă laă 700ă lei/lun ,ă pentruă prescrip iileă aă c roră contravaloareă laă nivelulă
pre uriloră deă referin /prescrip ieă esteă deă pân ă laă nivelulă prev zută înă Contractul-cadru; 
procentulădeăcompensareă100%ădinăpre ulădeăreferin ăalămedicamentelorăcorespunz toareăDCI-
urilorădinăsublisteleăA,ăB,ăCă(sec iunileăC1ăşiăC3),ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare,ă
pentru:ă copiiă (cuă vârstaă subă 18ă ani),ă tineriă deă laă 18ă aniă pân ă laă 26ă deă ani,ă dac ă suntă
elevi,ăinclusivăabsolven iădeăliceuăpân ălaăînceputulăanuluiăuniversitar,ădarănuămaiămultădeă
3 luni, ucenici sau studen i,ă gravide/l uze;ă procentulă deă compensareă 100%ă dină pre ulă deă
referin ă aferentă sublisteloră A,ă B,ă Că (sec iuneaă C1)ă sauă integrală contravaloareaă
medicamentelor,ă dac ă pre ulă peă unitateă terapeutic ă esteă maiă mică sauă egală cuă pre ulă deă
referin ă pentruă categoriileă deă asigura iă beneficiariă aiă legiloră specialeă (veterani,ă
revolu ionari,ăpersoaneăcuăhandicapăetc.);ăpre ulădeădecontareăpentruăDCI-urile din sublista 
Că (sec iuneaă C2)ă pentruă toateă categoriileă deă asigura iă beneficiariă deă programe/subprogrameă
na ionaleă deă s n tate,ă înă conformitateă cuă prevederileă normeloră tehniceă deă realizareă aă
programeloră na ionaleă deă s n tate,ă aprobateă prină ordină ală ministruluiă s n t iiă şiă ală
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 
----------- 
    Subpct. (i), litera a) a pct. 6 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 16 al 
art. I din ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 
24 februarie 2011. 
 
     b)ă"List ": 



    (i)ăpentruăprescrip iileăcare cuprind DCI-urileădinăsublisteleăAăşiăB,ăseăvaănotaă"A",ă
respectivă"B"ălaărubricaă"List "; 
    (ii)ă pentruă prescrip iileă careă con ină şiă DCI-urile din sublista C1, aferente unei 
categoriiădeăboal ,ăpentruăoriceăcategorieădeăasiguratăadult/copil,ăînărubrica "List ",ăînă
dreptul DCI-uriloră aferenteă uneiă categoriiă deă boal ă seă vaă notaă categoriaă respectiv ă (G1-
G31).ăCompletareaăcâmpuluiă"codăboal "ăesteăobligatorie; 
    (iii)ăpentruăcategoriileădeăasigura iădeălaăpct.ă2ălit.ăc),ăsubpct.ă(iv),ă(v)ăşiă(vi),ă
se vor putea prescrie toate DCI-urile din sublista C - sec iuneaăC1,ăcuăindicareaăcoduluiă
Gx,ăindiferentădeăboalaăpentruăcareăseăfaceăprescrierea,ăconformăautoriza ieiădeăpunereăpeă
pia ; 
----------- 
    Litera b) a pct. 6 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat ădeăpct.ă17ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 419 din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 
2009. 
 
     c)ă «Codă boal »ă - medicul prescriptor va înscrie codul diagnosticului/diagnosticelor 
pentruăcareăseăfaceăprescrip iaămedicamentelor,ăutilizândăclasificareaăCIMăreviziaăaă10-a, 
variantaă999ăcoduriădeăboal ; 
----------- 
    Literaăc)ăaăpct.ă6ădinăCap.ăIIădinăanexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă17ăal art. I din 
ORDINUL nr. 129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 
februarie 2011. 
 
    d) "Tip dg" - pentruă fiecareă codă deă boal ă seă vaă notaă categoriaă înă careă seă încadreaz ă
diagnosticul - acut/subacut/cronic.ă Dat ă fiindă perioadaă deă valabilitateă aă prescrip iei,ă
diferit ă pentruă afec iuniă acute/subacuteă şiă afec iuniă cronice,ă peă acelaşiă formulară deă
prescrip ieămedical ănuăseăvaăcombinaătipădiagnosticăacut/subacutăcuătipădiagnosticăcronic; 
     e) «Denumireă comun ă interna ional /Denumireă comercial /FF/Concentra ie»ă - se 
completeaz ă cuă denumireaă comun ă interna ional ă şi/sauă denumireaă comercial ,ă conformă
contractului-cadruă şiă normeloră metodologiceă deă aplicareă aă acestuia,ă respectivă hot râriiă
Guvernului pentruă aprobareaă programeloră na ionaleă deă s n tateă şiă normeloră tehniceă deă
realizareăaăprogramelorăna ionaleădeăs n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministruluiăs n t iiă
şiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăînso it ădeăformaăfarmaceutic ă
şiă deă concentra ie,ă conformă listeiă cuprinzândă denumirileă comuneă interna ionaleă aleă
medicamentelor,ă aprobat ă prină hot râreă aă Guvernului,ă respectivă listeiă medicamenteloră
(denumiriăcomerciale),ăaprobat ăprinăordinăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur ri de 
S n tate,ăaflateăînăvigoareălaădataărespectiv . 
    Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat 
insulinodependent se va specifica sintagma «teste de automonitorizare»; 
----------- 
     Litera e) a pct. 6 din Cap. II din anexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă7ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012. 
 
     e^1) «Cantitate» - seăvaăspecificaăcantitateaănecesar ătratamentului,ătrecut ăîn cifre 
şiăînălitere;ăseăvaăspecificaăînăcifreănum rulădeătesteădeăautomonitorizareă prescrise,ăînă
conformitateă cuă prevederileă normeloră tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă
s n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tate; 
----------- 
     Literaăe^1)ăaăpct.ă6ădinăCap.ăIIădinăanexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă7ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012. 
 
     e^2) «D.S» - se va specifica calea de administrare a medicamentului; 
----------- 
     Literaăe^2)ăaăpct.ă6ădinăCap.ăIIădinăanexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă7ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012. 
 
     f) prescrierea DCI-uriloră dină sublistaă C,ă sec iuneaă C2,ă dac ă pacientulă esteă
beneficiarulă unuiaă dintreă programele/subprogrameleă na ionaleă deă s n tate,ă seă faceă cuă
indicarea programului/subprogramuluiă dină cadrulă Programuluiă na ională cuă scopă curativ:ă P3ă - 
Programulă na ională deă oncologie,ă P5ă - Programulă na ională deă diabetă zaharat,ă Tratamentulă
medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 - Programulă na ională deă transplantă deă
organe,ă esuturiă şiă celuleă deă origineă uman ă (P.9.7ă - Tratamentulă st riiă posttransplantă înă
ambulatoriuăalăpacien ilorătransplanta i)ăşiăaăunorăboliărareăcuprinseăînăProgramulăna ională
deădiagnosticăşiătratamentăpentruăboliărareăşiăsepsisăseveră- P6 - mucoviscidoz ă(P6.4)ăşiă
epidermolizaă buloas ă (P6.2),ă boliă neurologiceă degenerative/inflamatoriiă sclerozaă lateral ă
amiotrofic ă (P6.5.2),ă sindromulă Prader-Willi (P6.7), respectiv cu indicarea programului 



pentru care eliberarea medicamentelor în tratamentul ambulatoriu se face prin farmaciile cu 
circuită închis,ă conformă prevederiloră hot râriiă Guvernuluiă pentruă aprobareaă programeloră
na ionaleă deă s n tateă şiă aleă normeloră tehniceă deă realizareă aă programeloră na ionaleă deă
s n tate,ăaprobateăprinăordinăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCaseiăNa ionaleă
deăAsigur riădeăS n tate. 
----------- 
    Literaăf)ăaăpct.ă6ădinăCap.ăIIădinăanexaă2ăaăfostămodificat ădeăpct.ă10ăalăart. I din 
ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012, 
prin înlocuirea sintagmei "boli neurologice degenerative/inflamatorii - sclerozaă lateral ă
amiotrofic ă (P6.5)"ă cuă sintagma,ă "boliă neurologiceă degenerative/inflamatoriiă - scleroza 
lateral ăamiotrofic ă(P6.5.2)". 
 
    7. "Am primit medicamentele" - seăcompleteaz ădeăasiguratăsauădeăîmputernicitulăacestuiaă
(persoanaă careă ridic ă medicamenteleă pentruă asigurat,ă f r ă aă fiă nevoieă deă împuternicireă
legal ). 
    8. «Asigurat/Împuternicit» - seăalegeăprinăbifareăcuă«x»ăcategoriaăînăcareăseăîncadreaz ă
persoanaăcareăridic ămedicamentele;ădateleădeăidentificareă(numele,ăprenumele,ăBI/CI,ăseria,ă
num rul,ă adresaă complet ,ă codulă numerică personal/codulă unică deă asigurare/num ră cardă
european/num ră paşaport)ă voră fiă aleă persoaneiă careă ridic ă medicamenteleă (asigurat sau 
împuternicit). 
----------- 
    Pct. 8 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 680 
din 29 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 2 iulie 2012. 
 
    9.ă"Semn tur ăprimitor"ă - seăexecut ăsemn turaăpersoaneiăcareăridic ămedicamenteleădină
farmacie. 
    10.ă"Dataăeliber rii"ă- seăcompleteaz ăcuădataăeliber riiămedicamentelorădinăfarmacie. 
     11. «Taxare» - farmacistulă vaă men ionaă înă rubricaă «Denumire comercial »ă şiă înă fa aă
persoaneiăcareăridic ămedicamenteleă(asiguratăsauăîmputernicitulăacestuia)ămedicamenteleăpeă
careăleăelibereaz .ăÎnăcazulătestelorădeăautomonitorizare,ăfarmaciaăvaăspecificaăînăcadrulă
acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va 
înscrieă sumaă rezultat ă caă urmareă aă înmul iriiă num ruluiă deă testeă deă automonitorizareă
eliberateăcuăpre ulădeădecontareăstabilităpentruăunătestădeăautomonitorizare.ăÎnăsitua iaăînă
careăprimitorulărenun ălaăanumite DCI-uri/medicamenteăşi/sauămaterialeăsanitareăcuprinseăînă
prescrip iaă medical ,ă farmacistulă leă anuleaz ă înă fa aă primitorului,ă peă toateă exemplareleă
prescrip ieiă medicale,ă prină t iereă cuă oă linieă sauă prină înscriereaă men iuniiă «anulat»,ă
nefiindă permis ă eliberarea altor medicamente/ materiale sanitare din farmacie în cadrul 
sumei respective. În cazul DCI-urilorădinăsublistaăBăprescriseăpensionarilorăcareărealizeaz ă
venituriănumaiădină pensiiădeăpân ălaă700ălei/lun ,ălaărubricaă«Valoareăcompensare»ăseăvoră
trece pentruă fiecareă medicamentă valoareaă deă compensareă corespunz toareă aplic riiă coteiă deă
50%ă dină pre ulă deă referin ,ă notându-seă înă parantez ă «CNAS»,ă şiă valoareaă deă compensareă deă
40%ă dină pre ulă deă referin ,ă notându-seă înă parantez ă «MS»,ă pentruă prescrip iileă aă c roră
contravaloareă laă nivelulă pre uluiă deă referin ă esteă deă pân ă laă nivelulă prev zută înă
contractul-cadru. 
    Înărubricaă«Total»ădinăsec iuneaă«Taxare»ăseăvorătreceătotalurile:ăA,ăB,ăC1,ăC2,ăC3. 
--------------- 
    Pct. 11 din Cap. II din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 870 
din 31 mai 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 1 iunie 2011. 
 
    11^1.ă «Contribu ieă asigurat»ă - seă men ioneaz ă valoareaă contribu ieiă asiguratului,ă
conform bonului fiscalăgeneratăcuăocaziaăeliber riiămedicamentelor. 
----------- 
    Pct. 11^1 din Cap. II din anexa 2 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 
129 din 17 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011. 
 
    12. "Bon fiscal nr. " - seă completeaz ă deă c treă farmacieă cuă num rulă bonuluiă fiscală
generatăcuăocaziaăeliber riiămedicamentelor. 
----------- 
    Pct. 13 din Cap. II din anexa 2 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 419 
din 31 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 1 aprilie 2009. 
 
----------- 
    Pct. 14 din Cap. II din anexa 2 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 
1.604 din 23 septembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008. 
 
    NOT : 
    Pct.ă1,ă2,ă3,ă4,ă6ăşiă13ăseăcompleteaz ădeăc treămedic. 



 
 
     ANEXA 3 
 
                                     LISTA 
            abrevierilor pentruă rileăcuăcareăRomâniaăareăacorduri, 
              în elegeri,ăconven iiăsauăprotocoaleăinterna ionale 
            cuăprevederiăînădomeniulăs n t iiăşiăstateleămembreăale 
               UniuniiăEuropeneăşiăaleăSpa iuluiăEconomicăEuropean, 
                  conform prevederilor respectivelor documente 
*T* 
┌─────────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────┐ 
│ăăCodulăă│ăăăăăăDenumireaă riiăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăCardăeuropeană│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăă riiăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă              │ăădeăasigur riă│ăăăăAcordăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăădeăs n tateăă│interna ional│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăAFăăăă│Afganistanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăZAăăăă│AfricaădeăSudăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăALăăăă│Albaniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăDZăăăă│Algeriaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNU     │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăADăăăă│Andorraăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăAO    │Angolaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăAIăăăă│Anguillaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăAGăăăă│AntiguaăşiăBarbudaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăANăăăă│AntileleăOlandezeă(Bonaire)ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăARăăăă│Argentinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăAMăăăă│Armeniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăAWăăăă│Arubaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăă NUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSHăăăă│TeritoriileăBritaniceădeăPesteăM riăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăAUăăăă│Australiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăATăăăă│Austriaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăAZăăăă│Azerbaidjanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBSăăăă│Bahamasăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBHăăăă│Bahrainăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBDăăăă│Bangladeshăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBBăăăă│Barbadosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBYăăăă│Belarusăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBEăăăă│Belgiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBZăăăă│Belizeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBJăăăă│Beninăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBMăăăă│Bermudeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBOăăăă│Boliviaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 



├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBAăăăă│BosniaăşiăHer egovinaăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBWăăăă│Botswanaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBRăăăă│Braziliaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBNăăăă│Bruneiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBGăăăă│Bulgariaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBFăăăă│BurkinaăFasoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBIăăăă│Burundiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăBTăăăă│Bhutanăăăăăă                          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKHăăăă│Cambodgiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCMăăăă│Camerunăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCAăăăă│Canadaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSPăăăă│InsuleleăCanareăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCVăăăă│CapulăVerdeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKYăăăă│InsuleleăCaymanăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCZăăăă│Cehiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCFăăăă│RepublicaăCentrafrican ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCLăăăă│Chileăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCNăăăă│Chinaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTDăăăă│Ciadăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCYăăăă│Cipruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCIăăăă│Coteăd'Ivoireăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCOăăăă│Columbiaăăăă                          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăYTăăăă│Mayotteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPMăăăă│SaintăPierreăşiăMiquelonăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKMăăăă│UniuneaăComorelorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCDăăăă│RepublicaăDemocrat ăCongoăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCGăăăă│RepublicaăCongoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKRăăăă│CoreeaădeăSudăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAă    │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCRăăăă│CostaăRicaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăHRă   │Croa iaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCUăăăă│Cubaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăDKăăăă│Danemarcaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăDJăăăă│Djiboutiăăăăăăăăăăăăăă                │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 



│ăăăDMăăăă│Dominicaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăDOăăăă│RepublicaăDominican ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăECăăăă│Ecuadorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăEGăăăă│Egiptăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSVăăăă│ElăSalvadorăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCHăăăă│Elve iaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăAEăăăă│EmirateleăArabeăUniteăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăERăăăă│Eritreaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăEEăăăă│Estoniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăETăăăă│Etiopiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăFJăăăă│Fijiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăFIăăăă│Finlandaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăFRăăăă│Fran aăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGAăăăă│Gabonăăăăăăă                          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGMăăăă│Gambiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGEăăăă│Georgiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGSăăăă│GeorgiaădeăSudăşiăInsuleleăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│SandwichădeăSudăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăDEăăăă│Germaniaăăăăăăă                       │ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGHăăăă│Ghanaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGIăăăă│Gibraltarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGRăăăă│Greciaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă    DAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGDăăăă│Grenadaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGLăăăă│Groenlandaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGPăăăă│Guadelupaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăă │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGUăăăă│Guamăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGTăăăă│Guatemalaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGNăăăă│Guineeaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGWăăăă│Guineea-Bissauăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGQăăăă│GuineeaăEcuatorial ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGYăăăă│Guyanaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGFăăăă│GuyanaăFrancez ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăHTăăăă│Haitiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăHNăăăă│Hondurasăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 



│ăăăINăăăă│Indiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăIDăăăă│Indoneziaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăCKăăăă│InsuleleăCookăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăFKăăăă│InsuleleăFalklandă(Malvine)ăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăFOăăăă│InsuleleăFeroeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMPăăăă│InsuleleăMarianeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSBăăăă│InsuleleăSolomonăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăVGăăăă│InsuleleăVirgineăBritaniceăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăVIăăăă│InsuleleăVirgineăSUAăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăWFăăăă│InsuleleăWallisăşiăFutunaăăăăăăăăăă   │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăJOăăăă│RegatulăHaşemităalăIordanieiăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăIRăăăă│RepublicaăIslamic ăIranăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăIQăăăă│Irakăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăIEăăăă│Irlandaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăISăăăă│Islandaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPSăăăă│AutoritateaăPalestinian ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăITăăăă│Italiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăJMăăăă│Jamaicaăăăăăăăăăăăă                   │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăJPăăăă│Japoniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKZăăăă│Kazahstanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKEăăăă│Kenyaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKGăăăă│Kârgâzstanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKIăăăă│Kiribatiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăXZăăăă│Kosovoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKWăăăă│Kuwaităăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLAăăăă│Laosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLSăăăă│Lesothoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLVăăăă│Letoniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLBăăăă│Libanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLRăăăă│Liberiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLYăăăă│Libiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLIăăăă│Liechtensteinăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│      NUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLTăăăă│Lituaniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLUăăăă│Luxemburgăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 



├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăGBăăăă│MareaăBritanieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMOăăăă│Macaoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMKăăăă│Macedoniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMGăăăă│Madagascarăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMYăăăă│Malaysiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMWăăăă│Malawiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMVăăăă│Maldiveăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMLăăăă│Maliăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMTăăăă│Maltaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMAăăăă│Marocăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMHăăăă│Marshallă(insule)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMQăăăă│Martinicaăăă                          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMRăăăă│Mauritaniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMUăăăă│Mauritiusăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMXăăăă│Mexicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăFMăăăă│Microneziaă(statăfederal)ăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMDăăăă│Moldovaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMCăăăă│Monacoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUă    │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMNăăăă│Mongoliaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMSă   │Montserratăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMZăăăă│Mozambicăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMMăăăă│Myanmarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNAăăăă│Namibiaăăăăăăăăăăăăăăă                │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNRăăăă│Nauruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNPăăăă│Nepalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNIăăăă│Nicaraguaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUă      │ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNEăăăă│Nigerăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNGăăăă│Nigeriaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNUăăăă│InsulaăNiueăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNFăăăă│InsulaăNorfolkăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNOăăăă│Norvegiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNCăăăă│NouaăCaledonieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăNZăăăă│NouaăZeeland ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 



│ăăăNLăăăă│Olandaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă      │ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăOMăăăă│Omanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPKăăăă│Pakistanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPWăăăă│Palauăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăă   NUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPAăăăă│Panamaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│   PGăăăă│PapuaăNouaăGuineeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPYăăăă│Paraguayăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPEăăăă│Peruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPHăăăă│Filipineăăăăăăăă                      │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPNăăăă│InsuleleăPitcairn,ăHenderson,ăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│DucieăşiăOenoăăăăăăăăăăăăăăăă         │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPFăăăă│PolineziaăFrancez ă(inclusiv)ăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPLăăăă│Poloniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPRăăăă│PuertoăRicoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│      NUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăPTăăăă│Portugaliaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăQAăăăă│Qatarăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKPăăăă│CoreeaădeăNordăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăREăăăă│Reunionăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăRUăăăă│Rusiaă(Federa ie)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăRWăăăă│Rwandaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăASăăăă│Samoaă(SUA)ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăWSăăăă│SamoaăOccidental ăăăăăăăăăăăăăăă      │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSMăăăă│SanăMarinoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSTăăăă│SaoăTomeăşiăPrincipeăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSAăăăă│ArabiaăSaudit ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăă   NUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSNăăăă│Senegalăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│   RSăăăă│Serbiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSCăăăă│Seychellesăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăKNăăăă│Federa iaăSaintăKittsăşiăNevisăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLCăăăă│SaintăLuciaăăăăă                      │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăVCăăăă│SaintăVincentăşiăGrenadineleăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSLăăăă│SierraăLeoneăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSGăăăă│Singaporeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSYăăăă│Siriaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 



│ăăăSKăăăă│Slovaciaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSIăăăă│Sloveniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSOăăăă│Somaliaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăESăăăă│Spaniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăLKăăăă│SriăLankaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăUSăăăă│StateleăUniteăaleăAmericiiăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSDăăăă│Sudanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSEăăăă│Suediaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSRăăăă│Surinamăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăSZăăăă│Swazilandăăă                          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTJăăăă│Tadjikistanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTHăăăă│Thailandaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTWăăăă│Taiwanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTZăăăă│Tanzaniaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăIOăăăă│TeritoriulăBritanicădinăOceanulăIndian│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTFăăăă│TeritoriileăAustraleăşiăAntarcticeăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│ 
│ăăăăăăăăă│Francezeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTGăăăă│Togoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăă    NUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTKăăăă│Tokelauăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTOăăăă│Tongaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTTăăăă│TrinidadăşiăTobagoăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăă │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTNăăăă│Tunisiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTRăăăă│Turciaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTMăăăă│Turkmenistanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăTVăăăă│Tuvaluăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăUGăăăă│Ugandaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăUAăăăă│Ucrainaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăHUăăăă│Ungariaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăUYăăăă│Uruguayăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăUZăăăă│Uzbekistanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăVUăăăă│Vanuatuăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăVAăăăă│Vaticanăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăVEăăăă│Venezuelaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăVNăăăă│Vietnamăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 



│ăăăYEăăăă│Yemenăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăZMăăăă│Zambiaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăZWăăăă│Zimbabweăăăă                          │ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăILăăăă│Israelăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăă│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┤ 
│ăăăMEăăăă│Muntenegruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăNUăăăăăăă│ăăăăăăDAăăăăă│ 
└─────────┴──────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┘ 
*ST* 
----------- 
    Anexaă 3ă aă fostă înlocuit ă cuă anexa din ORDINUL nr. 680 din 29 iunie 2012, publicat în 
MONITORULă OFICIALă nr.ă 438ă dină 2ă iulieă 2012,ă conformă pct.ă 9ă ală art.ă Iă dină acelaşiă actă
normativ. 
 
                    ------------ 


