
 

  
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală 

transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 
 
 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 

Articol unic – Normele metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 304/2014, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 318 din 30 aprilie 2014, se modifică și se completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 2, partea introductivă a alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 2 (1) În vederea obţinerii autorizării prealabile pentru rambursarea contravalorii asistenţei 
medicale transfrontaliere, asiguratul, un membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau o 
persoană împuternicită de acesta va depune la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă 
asiguratul o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1^1, însoţită de:” 

 
2. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa 
la prezenta hotărâre.  
 
 
 

PRIM-MINISTRU 
 

Nicolae-Ionel CIUCĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 
(Anexa 1^1 la normele metodologice) 
 
 
Casa de Asigurări de Sănătate ___________________ 
Nr. __________ din data____________ 
 
 
 

CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZĂRII PREALABILE PENTRU 
RAMBURSAREA CONTRAVALORII ASISTENŢEI MEDICALE TRANSFRONTALIERE 

 
 Subsemnatul/a, ____________________________________, CNP ____________________, 
domiciliu ________________________________________________________________________, 
telefon  _____________________ , e-mail _________________________________ 
 
 Prin prezenta solicit acordarea autorizării prealabile pentru rambursarea contravalorii 
asistenţei medicale transfrontaliere care urmează a fi acordată în unitatea sanitară _______________ 
_______________________________________ din statul membru UE _______________________ 
pentru următorul tip de asistenţă medicală: 
□  1. PET-CT în regim ambulatoriu  
□  2. Servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare continuă - spitalizare mai mare de 
24 de ore pentru următoarele tipuri de tratament:  
 □  a) implant sau înlocuire de defibrilator cardiac;  
 □  b) endoprotezare articulară tumorală;  
 □  c) implant segmentar de coloană;  
 □  d) bypass coronarian cu / fără investigaţii cardiace invazive;  
 □  e) naşterea. 
 Anexez următoarele documente: 
□ a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere;  
□ b) bilet de trimitere însoţit de Decizia de aprobare emisă de comisia de experţi de la nivelul Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate conform prevederilor Normelor tehnice de realizare a 
programelor naţionale de sănătate curative, pentru asistenţa medicală de la punctul 1; 
□ c) raport medical întocmit de un medic dintr-un spital clinic, sau după caz, judeţean aflat în relaţii 
contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România (Anexa 1 la normele metodologice ale 
HG 304/2014) pentru asistenţa medicală de la punctul 2. 
 
 Am luat la cunoştinţă că datele cu caracter personal din prezenta cerere vor fi utilizate de 
CAS_________________ pentru îndeplinirea obligaţiilor legale. 
 
 
 
 
Data______________                                       Semnătura  
 
 
 
    



 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală 

transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 304/2014 
Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 
 Implementarea concluziilor Raportului studiului privind îmbunătățirea implementării Directivei nr. 
24/2011/UE privind asistența medicală transfrontalieră pentru a asigura drepturile pacienților în Uniunea 
Europeană, publicat de către Direcția Generală pentru Sănătate și Siguranță Alimentară din cadrul 
Comisiei Europene, în data de 24 februarie 2022.  

1. Descrierea situaţiei actuale 
 În anul 2021, la 10 ani de la adoptarea Directivei nr. 24/2011/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale 
transfrontaliere, Comisia Europeană a iniţiat numeroase studii şi sondaje cu privire la evaluarea 
implementării acestui act normativ. 
 În urma acestei evaluări, la nivelul Uniunii Europene există 13 State Membre care au la nivel 
naţional, un tipizat de solicitare de autorizare prealabilă şi care este diponibil online pentru persoanele 
asigurate ce doresc să beneficieze de asistenţă medicală transfrontalieră pe teritoriul unui alt Stat 
Membru al Uniunii Europene în baza Directivei nr. 24/2011/UE. 

2. Schimbări preconizate 
 Introducerea unei noi anexe la normele metodologice ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014 din 
16 aprilie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, ce 
are ca scop simplificarea procedurii de solicitare de autorizare prealabilă de către persoanele asigurate 
care doresc să beneficieze de asistenţă medicală transfrontalieră şi al căror tip de asistenţă medicală fac 
obiectul autorizării prealabile. 
 Întrucât la nivel naţional nu este reglementat un astfel de document, introducerea acestei anexe şi 
postarea acesteia pe pagina de internet a fiecărei case de asigurări de sănătate va spori accesul 
persoanelor asigurate la beneficierea de servicii medicale pe teritoriul altui Stat Membru al Uniunii 
Europene, va asigura o mai mare transparenţă şi va facilita accesul persoanelor la procedura 
administrativă de eliberare a autorizării prealabile. 
3. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Impact social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



5. Alte informaţii 
Nu sunt 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul curent -  
Sem. II 

Următorii patru ani Media pe 
cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

  

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 
bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 
bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii  
 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra 
bugetului Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate. 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 
normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ) 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 
referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt document 
al unei organizaţii internaţionale: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ – este necesar avizul Consiliului Legislativ  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Prezentul act normativ a respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informații 
Nu sunt 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
2. Alte informaţii 
Nu sunt. 



 
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pentru modificarea și 

completare Normelor metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 304/2014, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
 
 
 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 
 

Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila 

p.PREȘEDINTELE CASEI NAȚIONALE DE 
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

Adela COJAN 
Vicepreședinte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


