
Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 

(Pachetul de bază), modificată prin Hotarârea 205/2015 intrată în vigoare la 1 aprilie 2015.  

Anexa I, Capitolul II, litera F (Pachetul de servicii medicale de bază pentru asistenţa medicală spitalicească), punctul 12  

Nu se solicită bilet de internare în următoarele situaţii:  

a) pentru spitalizare continuă:  

- naştere  

- urgenţe medico-chirurgicale  

- boli cu potenţial endemoepidemic, care necesită izolare şi tratament  

- bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile 
dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie, şi 
tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, 
precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-
spital  

- pentru bolnavii care necesită asistenţă medicală spitalicească de lungă durată - ani  

- cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul 
integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate  

- transferul intraspitalicesc în situaţia în care se schimbă tipul de îngrijire  

- transferul interspitalicesc  

- pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii 
medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii 
Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului 
european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic 
European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti 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  

b) pentru spitalizare de zi, dacă se acordă servicii de:  

- urgenţă medico-chirurgicală  

- chimioterapie  

- radioterapie  

- administrare de medicamente pentru care este necesară aprobarea comisiilor de experţi constituite la  nivelul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate  

- monitorizare a bolnavilor cu HIV/SIDA  

- evaluare dinamică a răspunsului viro - imunologic  

- monitorizare şi tratament ale bolnavilor cu talasemie  

- monitorizare a bolnavilor oncologici  

- administrare a tratamentului pentru profilaxia rabiei  

- monitorizarea sifilisului genital primar şi sifilisului secundar al pielii şi mucoaselor  

- rezolvare a cazurilor care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din 
ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate  

- pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană beneficiază de servicii 
medicale spitaliceşti programate şi acordate cu autorizarea prealabilă a instituţiilor competente din statele membre ale Uniunii 
Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţia Elveţiană, respectiv de servicii medicale spitaliceşti acordate pe baza cardului 
european de asigurări sociale de sănătate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic 
European/Confederaţia Elveţiană, precum şi de servicii medicale spitaliceşti 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.  
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