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Extras din H.G. 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 

 

 

ART. 98  

(1) Spitalele sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare continuă şi în regim de 

spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru 

medicamente - în limita listei prezentate la contractare - materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, cu 

excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate şi 

medicamentelor pentru bolile pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate/caselor de asigurări de sănătate, precum şi toate cheltuielile necesare pentru situaţiile 

prevăzute la art. 97 lit. a), b) şi c).  

(2) În situaţia în care asiguraţii, pe perioada internării în spital, în baza unor documente medicale întocmite 

de medicul curant din secţia în care aceştia sunt internaţi, suportă cheltuieli cu medicamente, materiale 

sanitare şi investigaţii paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile 

prezentului contract-cadru, spitalele rambursează contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguraţilor.  

(3) Rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) reprezintă o obligaţie exclusivă a spitalelor şi se 

realizează numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobate prin decizie a 

conducătorului instituţiei.  

(4) Unităţile sanitare care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare de zi autorizate de 

Ministerul Sănătăţii sunt obligate să suporte pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi toate 

cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente - în limita listei 

prezentate la contractare - materiale sanitare şi investigaţii paraclinice, cu excepţia medicamentelor şi 

materialelor sanitare pentru afecţiunile din programele naţionale de sănătate, medicamentelor pentru 

bolile pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate/caselor de asigurări de sănătate. Această prevedere se aplică şi centrelor de sănătate 

multifuncţionale pentru asiguraţii internaţi în regim de spitalizare de zi. 


