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INFORMARE 

 
Pacientul care nu dovedește calitatea de asigurat în sistemul național al asigurărilor 
sociale de sănătate beneficiază de un pachet minim de servicii medicale, care este 
prevăzut în mod expres de OMS 397/208 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării 
asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului 
de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019. 
  
Conform Legii 95/2006, Articolul 232(1), persoanele care nu fac dovada calităţii de 
asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii 
medicale, prevăzut de prezenta lege.    
  
 
Anexa nr. 7 - OMS 397/2018 
CONDIŢIILE ACORDĂRII PACHETULUI MINIMAL ŞI DE BAZĂ DE SERVICII MEDICALE 
ACORDATE ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE  
 
A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE 
DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE CLINICE  
1. Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie cuprinde 
următoarele tipuri de servicii medicale:  

a) Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală  
b) Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic  
c) Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei  

1.1. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală: asistenţă 
medicală de urgenţăanamneză, examen clinic şi tratament - se acordă în limita 
competenţei şi a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îşi desfăşoară 
activitatea medicul de specialitate. Asistenţa medicală de urgenţă se referă la cazurile de 
cod roşu, cod galben şi cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii 
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publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691 /2008 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de 
asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulterioare, pentru care medicul 
de specialitate acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură trimiterea pacientului către 
structurile de urgenţă specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, precum şi la 
cazurile de cod verde prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al 
ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008, cu modificările 
ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.  

1.1.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de 
urgenţă constatată, pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvată 
la nivelul cabinetului medical.  
1.1.2. Serviciile medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală permit 
prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.  

1.2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic - include, după caz, examen clinic, 
diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare şi 
tratament. Bolile cu potenţial endemo-epidemic sunt cele prevăzute la punctul II din 
anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1186/2000.  

1.2.1. Se acordă o singură consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu 
potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată.  
1.2.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din 
ambulatoriu.  

1.3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei - o consultaţie pentru 
fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.  

1.3.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate 
obstetrică-ginecologie din ambulatoriu.  

2. Persoanele care beneficiază de pachetul minimal de servicii medicale, suportă integral 
costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii 
de specialitate. 
 
Anexa 22 OMS 397/2018 
Capitolul II 
Pachetul minimal de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească cuprinde servicii 
medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi şi se acordă în situaţia în care 
pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat. 
1. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare 
continuă sunt:  

a) urgenţă medico-chirurgicală în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care 
au acest potenţial până la rezolvarea situaţiei de urgenţă; 
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b) boli cu potenţial endemo-epidemic până la rezolvarea completă a cazului;  
c) naşterea.  

2. Criteriile pe baza cărora se efectuează internarea pacienţilor în regim de spitalizare de 
zi sunt:  

a) situaţia de urgenţă medico-chirurgicală, pentru:  
a1) serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziţiile 
34 şi 35 efectuate în camera de gardă, CPU/UPU care nu sunt finanţate de 
Ministerul Sănătăţii/ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie  
a2) serviciile prevăzute în lista de la punctul B.1 poziţiile 88, 89, 96 şi 97 care 
se acordă în structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul 
Sănătăţii, 

b) epidemiologie pentru bolnavii care necesită tratament în afecţiuni care nu 
necesită izolare pentru serviciile medicale prevăzute la capitolul I litera B punctul 
B.3.1 poziţiile 3 şi 4 şi punctul B.3.2 poziţia 59, care se acordă în structuri de 
spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sănătăţii.  

3. Pentru criteriul urgenţă medico-chirurgicală, spitalul acordă serviciile medicale având 
obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să îl externeze dacă serviciile 
medicale de urgenţă nu se mai justifică. Pentru spitalizarea continuă, la solicitarea 
pacientului se poate continua internarea în regim de spitalizare continuă cu suportarea 
cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceşti de către pacient pentru perioada în 
care serviciile acordate nu mai reprezintă urgenţă.  
4. Pentru servicii medicale din pachetul minimal furnizorii de servicii medicale spitaliceşti 
nu solicită bilet de internare. 
                                            

CONDUCEREA  SPITALULUI 


