
 

PROCEDURA DE OBŢINERE A APROBĂRII PENTRU EFECTUAREA 

 TRATAMENTULUI ÎN STRĂINĂTATE 

 

   În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 50/2004 – privind metodologia de trimitere a 

unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, 

trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate se aprobă de Ministerul Sănătăţii numai pentru 

afecţiunile care nu pot fi tratate în ţară, pe baza unei documentaţii medicale întocmită de Direcţia de 

Sănătate Publică. 

Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru bolnavii înscrişi pe lista unui medic de familie, 

numai după ce pacientul a parcurs şi epuizat toate nivelurile de asistenţă medicală din ţară şi există 

recomandarea medicului specialist de ultim nivel că pacientul are nevoie de un tratament care nu poate fi 

efectuat în România. 

Dosarul este considerat complet atunci cand conţine toate documentele menţionate mai jos: 

1. Cerere din partea pacientului sau aparţinătorului (depusă la Direcţia de Sănătate Publică); 

2. Documentele medicale ale bolnavului (foaia de observaţie clinică generală, bilet de ieşire din 

spital, analize medicale, recomandarea medicului curant de specialitate privind efectuarea 

tratamentului în străinătate) depuse de către pacient, reprezentantul legal al acestuia sau 

de către apartinator (soţ/soţie, ruda de gradul IV) la Direcţia de Sănătate Publică în a cărei rază 

teritorială domiciliază bolnavul;  

3. Procesul-verbal medical  pentru trimitere la tratament medical în străinătate completat de 

comisia  de specialitate teritorială (formularul se ridică de la Direcţia de Sănătate Publică) cu 

propunerile a cel putin 3 clinici din străinătate unde bolnavul poate efectua tratamentul 

recomandat, cu datele de contact ale acestora: adresa, telefon, fax, e-mail; 

4. Corespondenţa cu răspunsul complet (acceptul clinicii, costul estimativ al tratamentului, 

modalitatea de plată, numărul de cont al clinicii) de la cel puţin două dintre clinicile 

recomandate de comisia de specialitate teritorială; 

5. Declaraţia pacientului referitoare la informarea acestuia de către comisia  de specialitate 

teritorială asupra bolii de care suferă, tratamentul recomandat în străinătate precum şi riscurile 

pe care le comportă acesta, rezultatele asteptate în urma efectuării tratamentului în străinătate; 

6. Adresa tip a Direcţiei de Sănătate Publică de trimitere a dosarului către Ministerul Sănătăţii în 

vederea aprobării finanţării tratamentului. 

 Dosarul complet se trimite de Direcţia de Sănătate Publică la Ministerul Sănătăţii prin curierul 

Direcţiei sau prin Poştă. 

 Dosarul este analizat de o comisie a Ministerului Sănătăţii care se întruneşte de două ori pe 

lună. Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute în legislaţia 

în vigoare, în limita fondurilor stabilite lunar cu această destinaţie şi în ordinea descrescătoare a 

punctajelor totale finale obţinute în condiţiile ordinului menţionat mai sus. 

 Plata tratamentului se face de către Direcţia de Sănătate Publică în contul clinicii din străinătate, după 

efectuarea tratamentului, pe baza documentelor justificative primite în original de la aceasta. 

  

Persoană de contact - D.S.P. Vaslui: 

Consilier Toplicianu Mihaela, telefon: 0235-312455. 


