
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA DE MEDICINĂ FIZICĂ ŞI DE 
REABILITARE ÎN SANATORII, INCLUSIV SANATORII BALNEARE 

 
PENTRU PACIENŢII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII 
EUROPENE/SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAŢIA 
ELVEŢIANĂ/REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, 
BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE ÎN 
BAZA REGULAMENTULUI (CE) NR. 883/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 
AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR 
DE SECURITATE SOCIALĂ ŞI PENTRU PACIENŢII DIN STATELE CU CARE 
ROMÂNIA A ÎNCHEIAT ACORDURI, ÎNŢELEGERI, CONVENŢII SAU 
PROTOCOALE INTERNAŢIONALE CU PREVEDERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 

 
 

I. Pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic 
European/Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 
883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind coordonarea sistemelor de 
securitate socială şi pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, 
înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, 
furnizorii de servicii de recuperare medicală acordă serviciile medicale prevăzute în 
pachetul  de servicii medicale de bază în asistenţa de medicină fizică şi de reabilitare în 
sanatorii, inclusiv sanatorii balneare numai pe baza biletului de trimitere în aceleaşi 
condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din 
România, cu excepţia situaţiei în care pacienţii respectivi beneficiază de servicii medicale 
programate, acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele 
membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 

 
 
Pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa de medicină fizică şi de reabilitare în sanatorii, 
inclusiv sanatorii balneare 

 
        1. Serviciile de recuperare medicală sunt servicii acordate în regim de spitalizare în 
sanatorii/secţii sanatoriale pentru adulţi şi copii, preventorii cu sau fără personalitate juridică, 
inclusiv furnizori constituiţi potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sănătăţii ca sanatorii 
balneare ori au în structura avizată de Ministerul Sănătăţii secţii sanatoriale balneare. 
    1.1. Servicii medicale de medicină fizică şi de reabilitare, acordate în sanatorii balneare 
 _________________________________________________________________ 
| Tipul de asistenţă balneară|           Durata maximă*)          | 
|____________________________|____________________________________| 
| Servicii de medicină       | 14 - 21 zile/an/asigurat acordate  | 
| recuperare şi balneologie  | într-un singur episod care cuprinde| 
|                            | minim 4 proceduri/zi pentru minim  | 
|                            | 5 zile/săptămână                   | 
|____________________________|____________________________________| 



    *) Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime 
de către asiguraţi. Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile. 
    1.1.1. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de medicină fizică şi 
de reabilitare în sanatorii balneare, eliberate de către medicii de familie, de către medicii de 
specialitate din ambulatoriu şi medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de 
asigurări de sănătate. Criteriile de eliberare a biletelor de trimitere pentru tratament de medicină 
fizică şi de reabilitare au în vedere patologia specifică şi afecţiunile asociate ale asiguratului cu 
specificul de tratament balnear. 
    1.1.2. Serviciile se acordă pentru perioade şi potrivit unui ritm stabilite de medicii de 
specialitate de medicină fizică şi de reabilitare, cu încadrarea în prevederile mai sus menţionate. 
    1.2. Servicii medicale de recuperare medicală acordate în sanatorii altele decât balneare şi 
preventorii 
    1.2.1. Serviciile medicale de recuperare medicală acordate în alte sanatorii decât cele balneare 
şi în preventorii sunt servicii acordate în regim de spitalizare, pentru perioade şi potrivit unui 
ritm stabilite de medicii de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în aceste unităţi. 
    1.2.2. Serviciile se acordă în baza biletelor de trimitere pentru tratament de recuperare 
medicală eliberate de către medicii de familie, de către medicii de specialitate din ambulatoriu şi 
medicii din spital, aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. 

 
 
 
    II.  Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii 
sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care au dreptul şi 
beneficiază de servicii medicale acordate pe teritoriul României, se acordă serviciile 
medicale prevăzute în pachetul  de servicii medicale de bază în asistenţa de medicină fizică 
şi de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare prevăzut la punctul I numai pe 
baza biletului de trimitere în aceleaşi condiţii ca şi persoanelor asigurate în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în condiţiile prevăzute de 
respectivele documente internaţionale. 
 


