
 

PENTRU SERVICIILE 
MEDICALE DECONTATE DE 

CASA DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE NU SE POT 

SOLICITA SUB NICIO FORMĂ 
PLĂŢI SUPLIMENTARE, 

 CU EXCEPŢIA: 
- CONTRIBUŢIEI PERSONALE/)I DE SPITALI)ARE ACHITATĂ DOAR ÎN SANATORIILE 
BALNEARE/ SECŢII SANATORIALE BALNEARE DIN SPITALE; 

- CONTRAVALORII SERVICIILOR HOTELIERE CA)ARE ŞI MASĂ  CU UN GRAD RIDICAT DE 

CONFORT, PESTE CONFORTUL STANDARD, ACORDATE LA CEREREA ASIGURAŢILOR. 
 



Asistență medicală de recuperare medicală şi recuperare, medicină 

fizică și balneologie 

    Tarif maximal pe zi 

de spitalizare (lei)

Tarif pe zi de spitalizare  

negociat şi contractat cu 

casa de asigurări de 

sănătate 

(lei)

Contribuţia 

personală a 

asiguraţilor *)

(lei)

c1 c2 c3 c4=c3*35%

    1. Sanatorii balneare/secţii sanatoriale balneare din spitale  **)        129

    2. Sanatorii/secţii sanatoriale din spitale altele decât cele balneare  121 x

    3. Preventorii                                                68 x

*) Pentru persoanele beneficare ale legilor speciale partea de contribuţie personală se suportă din Fondul naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate, cu următoarele excepţii:

NOTĂ: Sanatoriile şi preventoriile din sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea serviciilor hoteliere standard (cazare 

standard şi masă la nivelul alocaţiei de hrană) pentru însoţitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorii persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat, în condiţiile prevederilor legale în vigoare.

 ASISTENŢA MDICALĂ DE RECUPERARE MEDICALĂ ŞI RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ȘI BALNEOLOGIE ÎN SANATORII, 

INCLUSIV SANATORII BALNEARE ŞI PREVENTORII

 Serviciile medicale acordate peste durata de spitalizare de 21 de zile se suportă în întregime de către asiguraţi.

 Serviciile medicale se acordă şi pentru durate mai mici de 14 zile (suportate din FNUASS).

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ 

- PENTRU PERSOANELE ASIGURATE - 

    - pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 

1945 - 1989, cu modificările ulterioare, partea de contribuţie personală se suportă din fond dacă serviciile au fost acordate în unităţi sanitare de stat.

    - pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, partea de contribuţie personală se suportă din fond dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare.

    - pentru beneficiarii Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 

persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, partea de contribuţie personală se suportă din fond dacă serviciile au fost acordate în unităţi medicale civile de stat sau militare din subordinea 

Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

**)  În sanatoriile balneare  - durata maximă pentru care pot beneficia asiguraţii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi 

balneologie este de 14 - 21 de zile/ an / asigurat -  acordate într-un singur episod care cuprinde minim 4 proceduri / zi.


