
 
Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu pentru pacienţii 

din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatul 
Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări sociale de sănătate, în 

perioada de valabilitate a cardului, 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 
 

 
1. Pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia 
Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, titulari de card european de asigurări 
sociale de sănătate, în perioada de valabilitate a cardului, beneficiază de medicamentele prevăzute 
în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, prevăzută în Hotărârea 
Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (în condiţiile 
prevăzute în Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare). 
 
2. 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, se acordă medicamente în aceleaşi condiţii ca persoanelor 
asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. Aceştia beneficiază de 
medicamentele prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare, 
prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (în condiţiile prevăzute în Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021, cu modificările şi 
completările ulterioare). 
 
3. Pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau 
protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se acordă medicamente în aceleaşi 
condiţii ca persoanelor asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, 
respectiv medicamentele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare (în condiţiile prevăzute în Ordinul MS/CNAS nr. 
1068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare). 
 

 
 
 

 
 


