
Pachetul de servicii 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: 

- serviciile prevăzute în pachetul minimal (ce cuprinde servicii medicale acordate în regim de 
spitalizare continuă şi de zi); 

- serviciul de „Chimioterapie cu monitorizare”.    
Pentru aceste servicii medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceşti nu solicită bilet de internare. 
 

2. 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, beneficiază în asistenţa medicală spitalicească, de serviciile din Pachetul de servicii 
medicale de bază pentru asistenţa medicală spitalicească. 

Furnizorii de servicii medicale spitaliceşti acordă serviciile medicale pe baza biletului de 
internare în aceleaşi condiţii ca 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. 
 

3. Pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau 
protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii pot beneficia, după caz - în condiţiile 
prevăzute de respectivele documente internaţionale -, de: 

 
 - serviciile prevăzute în pachetul minimal (ce  cuprinde servicii medicale acordate în regim de 

spitalizare continuă şi de zi) şi serviciul de „Chimioterapie cu monitorizare”; 
sau 
- serviciile prevăzute în pachetul de servicii medicale de bază pentru asistenţa medicală 

spitalicească (serviciile se acordă pe baza biletului de internare în aceleaşi condiţii ca persoanelor 
asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România), 

în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 
 

     


