Ţara
1. ALBANIA

Document

Beneficiari

Acord prin schimb de note
verbale
intre RP Romana si RP
Albania privind acordarea pe
baza de reciprocitate de
asistenta medicala gratuita
membrilor
misiunilor
diplomatice
si
altor
resortisanţi
- semnat: 31.10.1959
- valabilitate: nelimitată. Fiecare
parte îl va putea denunţa
oricând,
valabilitatea
sa
încetând la expirarea a 6 luni
din ziua denunţării
- nepublicat

- asistenţă medicală gratuită
:personalul diplomatic şi ceilalţi
funcţionari ai ambasadei, funcţionarii
celorlalte reprezentanţe permanente,
corespondenţii permanenţi de presă
şi ai agenţiilor de informaţii precum
şi membrii familiilor lor şi oamenii lor
de serviciu, dacă toate aceste
persoane sunt venite din
România/Albania
- asistenţă medicală de urgenţă
gratuită: acei cetăţeni ai
României/Albaniei delegaţi oficiali ai
statului sau ai unor organizaţii
obşteşti, membri ai grupurilor
sportive, personalul transportului
feroviar, naval, aerian şi rutier,
activişti culturali, specialişti şi alte
persoane – care se află temporar în
România respectiv Albania, pe baza
acordurilor de colaborare culturală
sau a altor convenţii, dacă asistenţa
medicală a acestor persoane nu este
reglementată prin alte înţelegeri
existente între cele două ţări

Servicii

Observaţii

Gratuit pe bază de
- consultaţii şi tratament
reciprocitate
medical în instituţiile sanitare
specificate în nota de faţă, sau
la domiciliul bolnavului, în cazul
când boala nu permite
transportarea acestuia
- acordarea de medicamente şi
alte materiale sanitare
necesare tratamentului în
instituţiile sanitare sau
tratamentului ambulatoriu, pe
baza prescripţiilor unităţilor
medico-sanitare afectate
deservirii persoanelor
specificate în prezenta notă
- îngrijirea şi asistenţa medicală
şi de specialitate înainte, în
timpul şi după naştere în
instituţii sanitare şi la domiciliu
- tratament balneo-climateric la
recomandarea unităţilor
medico-sanitare ; întreţinerea
în staţiunile respective cade în
sarcina bolnavului
- asistenţa medicală dentară
(tratamente diverse, obturaţii,
extracţii şi proteze), bolnavii
urmând să suporte costul
materialelor pentru proteze şi al
metalelor preţioase
(aur,platina) necesare altor
tratamente
- instituţiile sanitare specificate
în nota de faţă sunt pentru
România : Policlinica Corpului
Diplomatic, sau în caz de
nevoie alte instituţii medicosanitare desemnate special în
acest scop, iar pentru Albania:
Policlinica Corpului Diplomatic,

Spitalele nr.1 si nr. 2, Spitalul
de obstretică, Spitalul de
ginecologie şi Clinica Dentara.
În cazul în care nu este posibilă
transportarea pacientului la
aceste unităţi , îngrijirea va fi
acordat în unităţile medicosanitare cele mai apropiate.

2. ALGERIA

Convenţie
interguvernamentală între RP
Română şi RP Albania
privind
colaborarea
în
domeniul
problemelor
sociale
- semnat: 3 mai 1961
- valabilitate 5 ani care se va
prelungi de fiecare dată cu câte
5 ani dacă nici una dintre
părţile contractante nu o va
denunţa cu cel puţin 6 luni
înaintea expirării termenului de
valabilitate
- publicat: Culegerea de
Hotărâri
şi
Decrete
ale
Consiliului de Miniştri nr.
1/1965 (HCM 865/1962)
Program
de
schimburi
culturale
între
Ministerul
Culturii,
Tineretului
şi
Sporturilor
al
Republicii
Albania şi Ministerul Culturii
şi Cultelor din România
pentru anii 2004-2006
- semnat: 13.10.2004
- valabilitate: 31.12.2006
- nepublicat
Acord de cooperare intre
Guvernul României şi
Guvernul Republicii
Algeriene Democratice şi
Populare în domeniul
sănătăţii şi ştiinţelor

- persoanele asigurate şi membrii de
familie îndreptăţiţi
- cetăţenii uneia dintre părţile
contractante care domiciliază pe
teritoriul celeilalte părţi şi care nu au
dreptul la asigurare socială, primesc
ajutor şi asistenţă de la statul de
reşedinţă, în cazul când au nevoie
de acest ajutor, în acelaşi volum şi în
aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor
proprii. Aceste cheltuieli nu sunt
supuse decontării , dar persoanei
respective i se poate cere o
compensaţie.

- drepturile de asigurare in
natură se acordă asiguratului,
respectiv membrului de familie
îndreptăţit, de către organele
competente ale statului de
reşedinţă în aceleaşi condiţii ca
şi cetăţenilor proprii
- cetăţenilor uneia din părţile
contractante, care se află
temporar pe teritoriul celeilalte
părţi, li se acordă asistenţă şi
îngrijire medicală, în caz de
îmbolnăviri acute, în aceleaşi
condiţii ca şi cetăţenilor proprii

Toate plăţile în bani şi
drepturile de asigurare în
natură efectuate de către
cele două părţi
contractante, potrivit cu
prevederile acestei
Convenţii, nu sunt
supuse decontării între
cele două părţi.

Persoanele dintr-un stat semnatar
care se află pe teritoriul celuilalt stat
semnatar în baza prevederilor
acestui Program

Parte primitoare va suporta
cheltuielile privind (…)
asigurarea medicală (…) în
conformitate cu programul
activităţi.

Gratuit pe bază de
reciprocitate

Persoanele dintr-un stat semnatar
care se află pe teritoriul celuilalt stat
semnatar în baza prevederilor
acestui Acord

Articolul 5 prevede:
„in caz de boli transmisibile cu
impact epidemiologic major,
cetăţenii aflaţi în sejur temporar
pe teritoriul statului uneia din
cele două părţi vor primi gratuit

Gratuit pe bază de
reciprocitate

medicale
–semnat: 13.01.2003
- valabilitate: 5 ani, cu
prelungire prin reconducţie
tacită (perioade similare)
- publicat: M.O nr. 259/2003
(HG 405/2003)
Convenţie între Guvernul RS
România şi Guvernul
Republicii Algeriene
Democratice şi Populare
privind asigurările sociale
- semnat: 29.12. 1981
- valabilitate: nedeterminata,
fiecare parte contractantă o va
putea denunţa cu un preaviz de
6 luni, notificat pe cale
diplomatica
- ratificat prin Decretul
nr.261/1982

3. ARMENIA

Acord intre Ministerul
Sănătăţii al României şi
Ministerul Sănătăţii al
Republicii Armenia privind
colaborarea în domeniul
sănătăţii şi ştiinţelor
medicale
- semnat: 22.11.1994
- valabilitate: 3 ani cu

- asiguraţii părţilor contractante şi
membrii lor de familie care-i însoţesc

- personalul reprezentantelor
diplomatice si consulare ale celor
doua tari
- cetăţenii aflaţi în interes de serviciu
- turiştii

îngrijiri medicale adecvate
până când starea acestor
bolnavi va permite transportul
în ţara de origine fără riscuri.
Partea primitoare va asigura,
dacă este necesar, transportul
gratuit până la frontiera sa.”
- îngrijire medicală pe perioada
în care se află temporar pe
teritoriul celeilalte părţi
contractante, numai în măsura
în care starea sănătăţii
asiguratului reclamă acordarea
imediată a acestor îngrijiri
- asiguraţii unei părţi
contractante pot fi admişi în
instituţiile medicale ale
celeilalte părţi după primirea
autorizaţiei instituţiei de
asigurare de care aparţin cei
interesaţi
- protezele, marea aparatura şi
alte prestaţii în natură de mare
importanţă nu vor fi acordate ,
în afara cazurilor de urgenţă
absolută, decât cu aprobarea
instituţiei de asigurare de care
aparţine cel interesat. Se
consideră urgenţă absolută
situaţia în care întârzierea
acordării prestaţiei ar putea să
pună în mod serios în pericol
viaţa sau sănătatea
asiguratului.
- cetăţenii aflaţi temporar pe
teritoriul celeilalte părţi, în
interes de serviciu, precum şi
personalul reprezentanţelor
diplomatice şi consulare ale
celor două ţări vor primi îngrijire
medicală, medicaţie şi
materiale sanitare gratuite,
inclusiv spitalizarea cu îngrijirile

Plata se va face de către
instituţia de asigurări
sociale de care aparţine
cel interesat.

Gratuit pe baza de
reciprocitate

prelungire prin reconducţie
tacită (perioade similare)
- publicat: MO 40/1995

4.AZERBAIDJAN

Înţelegere privind
colaborarea în domeniul
învăţământului între
Ministerul Educaţiei şi
Cercetării din România şi
Ministerul Învăţământului din
Republica Azerbaidjan
- semnată : 11.10.2004
- valabilitate: 5 ani şi se
prelungeşte automat pe
perioade de încă 1 (un) an,
dacă nici una dintre părţi nu va

Persoanele dintr-un stat semnatar
care se află pe teritoriul celuilalt stat
semnatar în baza prevederilor
acestei Înţelegeri

aferente, numai în cazuri de
urgenţe medicale.
- în caz de urgenţe medicale
sau chirurgicale, în timpul
sejurului temporar al turiştilor
uneia dintre părţi pe teritoriul
celeilalte, partea gazdă va
asigura îngrijirea medicală, în
acord cu reglementările pentru
cetăţenii ţării respective până
când starea pacientului permite
transportul spre ţara de origine,
fără consecinţe medicala
nefavorabile
- în caz de boli transmisibile cu
impact epidemiologic major,
cetăţenii aflaţi temporar pe
teritoriul celeilalte parţi vor
primi îngrijire medicala gratuita
- părţile contractante pot trimite
pacienţi celeilalte părţi, pentru
diagnostic şi tratament, cu
plata părţii trimiţătoare
- în caz de deces părţile vor
asigura servicii de medicină
legală, incluzând
îmbălsămarea sau modalităţi
de conservare a cadavrelor.
Costul transportului va fi
suportat de către aparţinătorii
decedatului.
- Pentru bursieri partea
primitoare va oferi asistenţă
medicală de urgenţă în acelaşi
regim cu studenţii proprii.
- pentru participanţii la cursurile
de vară, partea primitoare va
asigura asistenţă medicală de
urgenţă în aceleaşi condiţii ca
pentru cetăţenii statului său;
- Partea primitoare va asigura
lectorilor va acorda asistenţă
medicală de urgenţă în

Gratuit în caz de
urgenţă.

5. BOSNIA
HERŢEGOVINA

informa în scris cealaltă parte,
cu 6 (şase) luni înainte de data
expirării, cu privire la intenţia sa
de a rezilia această înţelegere.
- publicata: MO/20/06.01.2005
oooAcord între Guvernul
Republicii Socialiste
România şi Guvernul
Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia privind
acordarea asistenţei
medicale personalului
diplomatic şi funcţionarilor
reprezentanţelor permanente
ale celor două ţări
- semnat: 19.05.1958
- valabilitate nelimitată. Fiecare
parte contractantă îl va putea
denunţa oricând, valabilitatea
sa încetând la expirarea a 6
luni din ziua denunţării
- nepublicat

aceleaşi condiţii ca pentru
cetăţenii proprii.

- Personalul diplomatic şi ceilalţi
funcţionari ai Ambasadei, funcţionarii
celorlalte reprezentanţe permanente,
corespondenţii permanenţi ai presei
şi ai agenţiilor de informaţii, precum
şi membrii familiilor lor şi oamenii lor
de serviciu – veniţi din celălalt stat
contractant
- în cazuri urgente: cetăţenii dintr-un
stat contractant purtători de
paşapoarte diplomatice sau de alte
paşapoarte care se află în interes de
serviciu în celălalt stat contractant
într-o misiune temporară, dacă
aceste persoane nu beneficiază de
prevederile altor acorduri încheiate
între cele două ţări
- în condiţiile de mai sus, vor putea
beneficia de asistenţă medicală
gratuită şi acei cetăţeni ai unui stat
contractant purtători de paşapoarte
diplomatice, sau de serviciu, care se
îmbolnăvesc în timp ce se află
provizoriu, sau în tranzit, pe teritoriul
celuilalt stat contractant
Persoanele de mai sus vor primi
asistenţă medicală de orice fel:
- la Belgrad prin Spitalul
Traumatologic, care în caz de nevoie
va organiza acordarea de asistenţă
medicală şi prin alte instituţii
medicale
- la Bucureşti prin Policlinica
Corpului Diplomatic, care în caz de
nevoie va organiza acordarea de
asistenţă medicală şi prin alte
instituţii medicale
- în alte localităţi asistenţa medicală

- consultaţii şi tratament
medical în instituţiile sanitare
sau la domiciliul bolnavului, în
cazul când boala nu permite
deplasarea acestuia
- acordare de medicamente şi
alte materiale sanitare
necesare pentru tratament în
instituţiile sanitare, pentru
bolnavii spitalizaţi, iar pentru
bolnavii ambulatori, în cazuri
de urgenţă medico-chirurgicală
- îngrijire şi asistenţă medicală
şi de specialitate înainte, în
timpul şi după naştere în
instituţiile sanitare şi la
domiciliul lăuzei
- asistenţă medicală dentară
(tratament, extracţii şi obturaţii)
Cheltuielile pentru procurarea
medicamentelor necesare
pentru tratament ambulatoriu şi
care vor fi folosite în afara
instituţiilor sanitare, vor fi
suportate de bolnavi
Organele sanitare se vor îngriji
ca personalul spitalului şi
medicii să trateze bolnavii nu
numai cu cea mai mare
conştiinciozitate şi grijă, ci se
vor conduce şi după
considerentele de curtoazie
care se acordă şefului misiunii
diplomatice şi colaboratorilor
săi, precum şi membrilor
apropiaţi ai familiilor lor

Gratuit pe bază de
reciprocitate

Acord între Guvernul RS
România şi Guvernul RSF
Iugoslavia privind
colaborarea în domeniul
asistenţei medicale a
asiguraţilor
- semnat: 20.03.1976
- valabilitate: nelimitată. Fiecare
parte contractantă îl poate
denunţa cu un preaviz formulat
în scris de cel puţin 3 luni
înaintea expirării anului
calendaristic
- publicat: Buletinul Oficial nr.
70/1976 (Decretul nr.
217/1976)

gratuită în condiţiile prevăzute se
asigură prin instituţiile sanitare din
localitatea respectivă, în cazul că
bolnavul este legat prin serviciu de
interiorul ţării sau se îmbolnăveşte în
timpul călătoriei şi natura bolii sau
condiţiile tehnice nu permit
transportarea bolnavului la
Bucureşti/Belgrad
Art.2
1)Asiguraţii care, potrivit normelor
legale ale unei părţi contractante, au
dreptul la asistenţă medicală în caz
de boală, maternitate sau accident
beneficiază de acest drept şi în
perioada când se află temporar pe
teritoriul celeilalte părţi contractante
6) Prevederile punctelor (1) până la
(5)
sunt
valabile,
în
mod
corespunzător, şi pentru membrii de
familie ai asiguraţilor

Art.2
2) în cazurile menţionate la
punctul (1) se asigură asistenţa
medicală numai atunci şi atât
cât starea sănătăţii asiguratului
face
necesară
acordarea
neîntârziată
a
asistenţei
medicale.
3) asistenţa medicală se
asigură de către instituţiile
prevăzute la art.1 punctul 4 din
localitatea de reşedinţă, potrivit
normelor legale în vigoare
4) dacă după tratamentul
medical persoana asigurată
trebuie transportată în ţara sa
numai
cu
ambulanţa,
transportul până la graniţă se
efectuează
de
partea
contractantă pe teritoriul căreia
s-a îmbolnăvit cel în cauză
5) în cazuri excepţionale, când
transportul trebuie efectuat
numai cu avionul sanitar,
transportul se efectuează de
partea contractantă pe teritoriul
căreia s-a îmbolnăvit cel în
cauză
(conform art.1 punctul 4)
,,instituţiile
care
acordă
asistenţă medicală,” sunt:
- pentru R. S. România:
unităţile sanitare subordonate

Art.2
2) în cazurile menţionate
la punctul (1) se asigură
asistenţa
medicală
numai atunci şi atât cât
starea
sănătăţii
asiguratului
face
necesară
acordarea
neîntârziată a asistenţei
medicale.
3) asistenţa medicală se
asigură
de
către
instituţiile prevăzute la
art.1 punctul 4 din
localitatea de reşedinţă,
potrivit normelor legale
în vigoare
4) dacă după tratamentul
medical
persoana
asigurată
trebuie
transportată în ţara sa
numai cu ambulanţa,
transportul
până
la
graniţă se efectuează de
partea contractantă pe
teritoriul
căreia
s-a
îmbolnăvit cel în cauză
5) în cazuri excepţionale,
când transportul trebuie
efectuat
numai
cu
avionul
sanitar,
transportul
se
efectuează de partea
contractantă pe teritoriul

direcţiilor sanitare judeţene şi
municipiului Bucureşti, institute
şi centre medicale
- pentru RSF Iugoslavia:
Comunităţile pentru asigurări
de sănătate şi organizaţiile
muncii asociate în domeniul
sănătăţii)

6. CHINA

Acord de cooperare în
domeniul sănătăţii şi
ştiinţelor medicale între
Ministerul Sănătăţii al
României şi Ministerul
Sănătăţii al Republicii
Populare Chineze
- semnat: 04.07.1995
- valabilitate: 5 ani cu
prelungire prin reconducţie
tacită (perioade similare)
- publicat: MO 267/1995

Persoanele dintr-un stat semnatar
care se află pe teritoriul celuilalt stat
semnatar în baza prevederilor
acestui Acord

Program de colaborare
culturală între Guvernul
României şi Guvernul
Republicii Populare Chineze
pentru anii 2005 – 2008
-semnat: 13.06.2004 la
Bucureşti

Persoanele dintr-un stat semnatar
care se află pe teritoriul celuilalt stat
semnatar în baza prevederilor
acestui Program

- partea primitoare va asigura
asistenţă medicală gratuită
persoanelor părţii trimiţătoare
în caz de îmbolnăvire acută, în
perioada vizitei
- părţile pot trimite reciproc
pacienţi pentru diagnostic şi
tratament, dar este necesar ca,
în prealabil, să se trimită
celeilalte parţi fisa medicală a
pacientului in cauza si, numai
după acceptarea de către
cealaltă parte se va trimite
pacientul. Toate cheltuielile de
diagnosticare şi tratament vor fi
suportate de către Partea
trimiţătoare.
- partea primitoare va suporta
cheltuielile de asistenta
medicala de urgenţă

căreia s-a îmbolnăvit cel
în cauză
(conform art.1 punctul 4)
,,instituţiile care acordă
asistenţă
medicală,”
sunt:
- pentru R. S. România:
unităţile
sanitare
subordonate
direcţiilor
sanitare
judeţene
şi
municipiului
Bucureşti,
institute
şi
centre
medicale
- pentru RSF Iugoslavia:
Comunităţile pentru
asigurări de sănătate şi
organizaţiile muncii
asociate în domeniul
sănătăţii)
Gratuit pe bază de
reciprocitate

Reciprocitate

7. CIPRU

8. Coreea

-valabilitate: 31.12.2008
-nepublicat
Acord de cooperare între
Guvernul
României
şi
Guvernul Republicii Cipru
privind
cooperarea
în
domeniul sănătăţii publice şi
ştiinţelor medicale
- semnat: 15.12.1998
- valabilitate: 5 ani, după
expirare valabilitatea lui va fi
prelungită în mod automat
pentru noi perioade de câte 5
ani, dacă nici una dintre părţi
nu şi-a exprimat intenţia de a-l
denunţa, prin trimiterea unei
scrisori, pe cale diplomatică,
celeilalte părţi cu cel puţin 6
luni anterior datei expirării
acordului.
-publicat: MO 292/1999
Al VIII-lea Program de
aplicare a Acordului cultural
ştiinţific între Guvernul
României şi Guvernul
Republicii Cipru pentru anii
1998-2000
- semnat: 02.11.1998
- valabilitate: prelungit prin Note
Verbale până la semnarea unui
nou Program
- nepublicat
oooAcord prin schimb de note
verbale privind asistenţa
medicală gratuită pentru
personalul ambasadelor R.P.
Române şi R.P. Coreene
-semnat: 11.06.1959
-valabilitate nelimitată. Fiecare
parte o va putea denunţa oricând
valabilitatea sa încetând la
expirarea a 6 luni din ziua
denunţării
- nepublicat

Persoanele dintr-un stat semnatar
care se află pe teritoriul celuilalt stat
semnatar în baza prevederilor
acestui Acord: medici, farmacişti,
stomatologi, ingineri şi economişti

- tara gazdă va asigura, în caz
de îmbolnăvire acută, asistenţă
medicală gratuită pe teritoriul
său persoanelor aflate în vizită
în ţara respectivă, în baza
prezentului acord.
- asistenţa medicală acordată
cetăţenilor statului oricăreia
dintre părţi de către cealaltă
parte se va plăti conform
taxelor stabilite în ţara care
oferă serviciile.

Gratuit in caz de urgenta

Persoanele dintr-un stat semnatar
care se află pe teritoriul celuilalt stat
semnatar în baza prevederilor
acestui Program

- în caz de boală contagioasă
sau urgenţa medicochirurgicala, Partea primitoare
acoperă cheltuielile legate de
asistenţa medicală sau de
asigurare medicală

Gratuit pe baza de
reciprocitate

- Personalul diplomatic şi ceilalţi
funcţionari ai Ambasadei, funcţionarii
celorlalte reprezentanţe permanente,
corespondenţii permanenţi ai presei şi ai
agenţiilor de informaţii, precum şi
membrii familiilor lor şi oamenii lor de
serviciu – veniţi din celălalt stat
contractant
- Persoanele de mai sus vor primi
asistenţă medicală de orice fel la
Bucureşti, prin Policlinica Corpului
Diplomatic, care în caz de nevoie va

- consultaţii şi tratament medical în
instituţiile sanitare,specificate în
nota verbală sau la domiciliul
bolnavului, în cazul când boala nu
permite transportarea acestuia
acordare de medicamente şi alte
materiale sanitare necesare
pentru tratament în instituţiile
sanitare sau tratamentul
ambulatoriu, pe baza prescripţiilor
unităţilor medico .sanitare aferente
deservirii persoanelor specificate

Gratuit pe bază de
reciprocitate

9. Croatia

organiza acordarea de asistenţă
medicală şi prin alte instituţii medicale

în prezenta notă
- îngrijire şi asistenţă medicală şi
de specialitate înainte, în timpul şi
după naştere în instituţiile sanitare
şi la domiciliu
- tratament baleno-climateric la
recomandarea unităţilor medico
.sanitare aferente deservirii
persoanelor specificate în nota la
care facem referire
- asistenţă medicală dentară
(tratament, extracţii şi obturaţii)

Acord între Guvernul R.S.
România şi RPD Coreeene
privind colaborarea în domeniul
asigurărilor sociale
- semnat: 20 aprilie 1982
- valabilitate: nelimitată. Acordul
poate fi denunţat în scris la
cererea oricăreia dintre părţile
contractante, cu un preaviz de cel
puţin 3 luni.

- Persoane trimise temporar să
execute lucrări pe teritoriul
celeilalte părţi contractante, de la
sosirea pe teritoriul acelei părţi
până la părăsirea acestuia
- Persoanele care sunt trimise pe
teritoriul celeilalte părţi
contractante conform acordurilor
de cooperare ori în cadrul
colaborării tehnico-economice
sau în vederea unei pregătiri ori
perfecţionări profesionale, pe
toată durata şederii pe teritoriul
acelei părţi

Cetăţenii rezidenţi care lucrează în
unităţi aparţinând celeilalte părţi
contractante sunt asiguraţi şi
beneficiază de asistenţă medicală
în conformitate cu prevederile
legale din ţara în care îşi au
reşedinţa.

Reciprocitate

oooAcord între Guvernul
Republicii Socialiste România şi
Guvernul Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia privind
acordarea asistenţei medicale
personalului diplomatic şi
funcţionarilor reprezentanţelor
permanente ale celor două ţări
-semnat: 19.05.1958
-valabilitate nelimitată. Fiecare
parte contractantă îl va putea
denunţa oricând, valabilitatea sa
încetând la expirarea a 6 luni din
ziua denunţării

-Personalul diplomatic şi ceilalţi
funcţionari ai Ambasadei, funcţionarii
celorlalte reprezentanţe permanente,
corespondenţii permanenţi ai presei şi ai
agenţiilor de informaţii, precum şi
membrii familiilor lor şi oamenii lor de
serviciu – veniţi din celălalt stat
contractant
-în cazuri urgente: cetăţenii dintr-un stat
contractant purtători de paşapoarte
diplomatice sau de alte paşapoarte care
se află în interes de serviciu în celălalt
stat contractant într-o misiune
temporară, dacă aceste persoane nu
beneficiază de prevederile altor acorduri
încheiate între cele două ţări
-în condiţiile de mai sus, vor putea

-consultaţii şi tratament medical în
instituţiile sanitare sau la domiciliul
bolnavului, în cazul când boala nu
permite deplasarea acestuia
-acordare de medicamente şi alte
materiale sanitare necesare
pentru tratament în instituţiile
sanitare, pentru bolnavii spitalizaţi,
iar pentru bolnavii ambulatori, în
cazuri de urgenţă medicochirurgicală
-îngrijire şi asistenţă medicală şi
de specialitate înainte, în timpul şi
după naştere în instituţiile sanitare
şi la domiciliu
-asistenţă medicală dentară
(tratament, extracţii şi obturaţii)

Gratuit pe bază de
reciprocitate

Acord între Guvernul Republicii
Socialiste România şi Guvernul
Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia privind acordarea
asistenţei medicale a
asiguraţilor
-încheiat: 20 martie 1976
valabilitate: acordul este încheiat
pe o durată nelimitată.Fiecare
parte contractantă îl poate
denunţa cu un preaviz formulat în
scris cu cel puţin 3 luni înaintea
expirării anului calendaristic.

beneficia de asistenţă medicală gratuită
şi acei cetăţeni ai unui stat contractant
purtători de paşapoarte diplomatice, sau
de serviciu, care se îmbolnăvesc în timp
ce se află provizoriu, sau în tranzit, pe
teritoriul celuilalt stat contractant
Persoanele de mai sus vor primi
asistenţă medicală de orice fel:
-la Belgrad prin Spitalul Traumatologic,
care în caz de nevoie va organiza
acordarea de asistenţă medicală şi prin
alte instituţii medicale
-la Bucureşti prin Policlinica Corpului
Diplomatic, care în caz de nevoie va
organiza acordarea de asistenţă
medicală şi prin alte instituţii medicale
-în alte localităţiasistenţa medicală
gratuită în condiţiile prevăzute se
asigură prin instituţiile sanitare din
localitatea respectivă, în cazul că
bolnavul este legat prin serviciu de
interiorul ţării sau se îmbolnăveşte în
timpul călătoriei şi natura bolii sau
condiţiile tehnice nu permit
transportarea bolnavului La
Bucureşti/Belgrad
Asiguraţii care potrivit normelor legale
ale unei părţi contactante au dreptul la
asistenţă medicală în caz de boală,
maternitate sau accident care se află
temporar pe teritoriul celeilalte părţi
contractante, precum şi membrii lor de
familie.

Cheltuielile pentru procurarea
medicamentelor necesare pentru
tratament ambulatoriu şi care vor fi
folosite în afara instituţiilor
sanitare, vor fi suportate de
bolnavi
Organele sanitare se vor îngriji ca
personalul spitalului şi medicii să
trateze bolnavii nu numai cu cea
mai mare conştiinciozitate şi grijă,
ci se vor conduce şi după
considerentele de curtoazie care
se acordă şefului misiunii
diplomatice şi colaboratorilor săi,
precum şi membrilor apropiaţi ai
familiilor lor

Asistenţă medicală în caz de
boală, maternitate sau accident
numai când starea sănătăţii
asiguratului face necesară
acordarea neîntârziată a asistenţei
medicale.
Asistenţa medicală se asigură
pentru România: de unităţile
sanitare subordonate direcţiilor
sanitare judeţene şi municipiului
Bucureşti, institute şi centre
medicale.
Pentru Iugoslavia: comunităţile
pentru asigurări de sănătate şi
organizaţiile muncii asociate în
domeniul sănătăţii.
Asistenţa medicală se acordă pe
baza adeverinţelor eliberate celor
îndreptăţiţi de către instituţiile de
asigurări sociale de care aparţin.

Cheltuielile pentru
acordarea asistenţei
medicale şi pentru
transportul bolnavului, în
condiţiile prevăzute de
acord (mai jos prezentate),
vor fi suportate de instituţia
de care aparţine asiguratul
şi vor fi rambursate prin
organele de legătură ale
Părţilor contractante.
Dacă, după tratamentul
medical, persoana
asigurată trebuie
transportată în ţara sa,
numai cu ambulanţa,
transportul până la graniţă
se efectuează de Partea
contractantă pe teritoriul
căreia s-a îmbolnăvit cel în
cauză.

10. Cuba

oooÎnţelegere între Guvernul RP
Române şi Guvernul Republicii
Cuba cu privire la acordarea
asistenţei medicale gratuite
membrilor ambasadei celor
două ţări
-semnat: 29/30.01.1968

- valabilitate nelimitată.
Fiecare parte contractantă o va
putea denunţa oricând,
valabilitatea sa încetând la
expirarea a 6 luni din ziua
denunţării

- Personalul diplomatic şi ceilalţi
funcţionari ai Ambasadei, funcţionarii
celorlalte reprezentanţe permanente,
corespondenţii permanenţi ai presei şi ai
agenţiilor de informaţii, precum şi
membrii familiilor lor şi oamenii lor de
serviciu – veniţi din celălalt stat
contractant şi având cetăţenia statului
contractant
- În cazuri urgente:delegaţi oficiali ai
statului sau ai unor organizaţii obşteşti,
membrii ai grupurilor sportive,
personalul transporturilor feroviare,
fluviale, aeriene şi rutiere, activişti
culturali, specialişti şi alte persoane care
se află temporar în celălalt stat
contractant, pe baza acordurilor de
colaborare culturală sau a altor
convenţii, dacă asistenţa medicală a
acestor persoane nu este reglementată
prin aceste acorduri şi convenţii
Persoanele de mai sus vor primi
asistenţă medicală de orice fel, la
Bucureşti prin Policlinica Corpului
Diplomatic

Acord de cooperare în domeniul
sănătăţii şi al ştiinţelor şi al
ştiinţelor între Ministerul
Sănătăţii din România şi
Ministerul Sănătăţii din Cuba
- semnat 5.05.1995
- valabil 5 ani cu prelungire prin
reconducţie tacită(perioade

-Cetăţeni aflaţi temporar pe teritoriul
celeilate părţi, în interes de serviciu în
conformitate cu cele prevăzute în acord
-Personalul reprezentanţelor diplomatice
şi consulare al unei ţări, aflat pe teritoriul
celeilalte ţări

- consultaţii şi tratament medical
în instituţiile sanitare,specificate în
nota verbală la care se face
referire sau la domiciliul
bolnavului, în cazul când boala nu
permite transportarea acestuia
- acordare de medicamente şi alte
materiale sanitare necesare
pentru tratament în instituţiile
sanitare sau tratamentul
ambulatoriu, pe baza prescripţiilor
unităţilor medico .sanitare aferente
deservirii persoanelor specificate
în prezenta notă
- îngrijire şi asistenţă medicală şi
de specialitate înainte, în timpul şi
după naştere în instituţiile sanitare
şi la domiciliu
tratament baleno-climateric la
recomandarea unităţilor medico
.sanitare aferente deservirii
persoanelor specificate în
prezenta notă
- asistenţă medicală dentară
(tratament, extracţii şi obturaţii)
- vaccinare profilactică contra
bolilor contagioase
- transportarea pacientului de la o
instituţie medico-sanitară la alta pe
teritoriul aceleaşi părţi
contractante.
Asistenţă medicală, medicaţie şi
materiale sanitare în mod gratuit,
inclusiv spitalizare şi îngrijire
corespunzătoare, numai în cazuri
de urgenţe medicale.
În caz de urgenţe medicale sau
chirurgicale, în timpul sejurului
temporar al persoanelor aflate pe

În cazuri exceptionale,
când transportul bolnavului
poate fi efectuat numai cu
avionul sanitar, transportul
se efectuează de către
partea contractantă pe
teritoriul căruia s-a
îmbolnăvit cel în cauză.
Gratuit pe bază de
reciprocitate

Gratuit pe bază de
reciprocitate
Cheltuielile de deces vor fi
suportate de aparţinătorii
decedatului.

similare)

11. Danemarca

12. Egipt

Program de colaborare românodanez în domeniile educaţiei,
ştiinţei şi culturii pentru anii
1997-1999
Semnat: 28.02.1997
In vigoare până la semnarea unui
nou Program
Acord de cooperare în domeniul
sănătăţii şi al ştiinţelor medicale
dintre Ministerul Sănătăţii din
România şi Ministerul Sănătăţii
din Republica Arabă Egipt
Semnat 13.11.1995
Valabil 5 ani prin reconducţie tacită
pentru încă 5 ani

Studenţi, profesori,cercetători,specialişti
din domeniile specifice convenite şi în
baza prevederilor programului.

Persoanele prevăzute în program din
domeniile specifice convenite( experţi,
specialişti, personal medical)

teritoriul celeilalte ţări, conform
convenţiei, se asigură asistenţă
medicală în conformitate cu
reglementările pentru cetăţenii ţării
gazdă, până când starea
pacientului permite transportul
spre ţara de origine, fără
consecinţe medicale nefavorabile.
În caz de boli transmisibile, cu
impact epidemiologic major,
cetăţenii aflaţi temporar pe
teritoriul celeilalte Părţi vor primi
îngrijire medicală gratuită până
când starea de sănătate a
pacientului permite transportul
spre ţara de origine.
Părţile contractante pot trimite
pacienţi către cealaltă parte pentru
diagnosticare şi tratament, pe
baza unui acord încheiat pentru
fiecare caz, cu plata părţii
trimiţătoare.
În caz de deces al unui cetăţean al
uneia dintre părţi pe teritoriul
celeilalte, Părţile vor asigura, pe
bază de reciprocitate, servicii
gratuite de medicină legală,
incluzând îmbălsămarea sau alte
modalităţi de conservare a
cadavrelor .Cheltuielile de deces
vor fi suportate de aparţinătorii
decedatului.
Articolul 5.3 al programului
Partea primitoare va acoperi
costurile necesare pentru
asistenţa medicală în caz de
urgenţă sau boală acută.
Articolul 6 al acordului de
cooperare
Partea primitoare va asigura pe
bază de reciprocitate asistenţă
medicală gratuită persoanelor
Părţii trimiţătoare în caz de
îmbolnăvire acută, pe perioada
vizitei lor

Gratuit pe bază de
reciprocitate

Gratuit pe bază de
reciprocitate
Părţile pot trimite reciproc
pacienţi pentru diagnostic
şi tratament. Este necesar,
ca, în prealabil, să
înainteze celeilalte Părţi
fişa medicală a pacientului

13. Federaţia
Rusă

Program de punere în aplicare a
Acordului de cooperare în
domeniul educaţiei, ştiinţei şi
culturii între Guvernul României
şi Guvernul republicii Arabe
Egipt pentru anii 2004, 2005,
2006.
Semnat:23.11.2004
In vigoare pana la semnarea unui
nou Program
oooÎnţelegere prin schimb de
note verbale între Guvernul RS
România şi Guvernul URSS
privind acordarea pe bază de
reciprocitate de asistenţă
medicală gratuită membrilor
ambasadelor celor două ţări,
precum şi altor categorii de
cetăţeni
Semnat: 26.11.1968
Valabilitate nelimitată în timp.
Fiecare parte o va putea denunţa
oricând, valabilitatea sa încetând
la expirarea a 6 luni din ziua
denunţării.

Persoanele primite în baza
programului,pentru vizite de scurta
durata care nu depasesc o luna (
inclusiv schimb de specialisti)

Articolul 51 al programului
Asistenţă medicală în caz de
accidente, boli transmisibile sau
acute

Personalul diplomatic şi ceilalţi
funcţionari ai Ambasadei, funcţionarii
celorlalte reprezentanţe permanente,
corespondenţii permanenţi ai presei şi ai
agenţiilor de informaţii, precum şi
membrii familiilor lor şi oamenii lor de
serviciu, dacă toate aceste persoane
sunt venite celălalt stat contractant şi au
cetăţenia statului contractant

- consultaţii şi tratament medical în
instituţiile sanitare,specificate nota
verbală la care se face referire sau
la domiciliul bolnavului, în cazul
când boala nu permite
transportarea acestuia
- acordare de medicamente şi alte
materiale sanitare necesare
pentru tratament în instituţiile
sanitare sau tratamentul
ambulatoriu, pe baza prescripţiilor
unităţilor medico .sanitare aferente
deservirii persoanelor specificate
în prezenta notă
-îngrijire şi asistenţă medicală şi
de specialitate înainte, în timpul şi
după naştere în instituţiile sanitare
şi la domiciliu
tratament baleno-climateric la
recomandarea unităţilor medico
.sanitare aferente deservirii
persoanelor specificate în
prezenta notă
- asistenţă medicală dentară
(tratament, extracţii şi obturaţii)
- vaccinare profilactică contra
bolilor contagioase
- transportarea pacientului de la o
instituţie medico-sanitară la alta,
când acest lucru se impune pe
baza prescripţiilor medicale, se

Sunt exceptaţi de la acest regim
cetăţenii unei părţi contractante aflate pe
teritoriul celeilalte părţi contractante,
cărora li se acordă asistenţă medicală în
condiţiile prevăzute de prevederile
Convenţiei între RP Română şi URSSS
privind colaborarea în domeniul
prevederilor sociale-semnat 24
decembrie 1960

în cauză şi numai după
acceptarea ei de cealaltă
parte. Toate cheltuielile de
diagnosticare şi tratament
vor fi suportate de Partea
trimiţătoare.
Părţile îşi vor oferi una
alteia asistenţă medicală
gratuită în caz de
accidente, boli contagioase
sau acute,.partea
primitoare suportând
cheltuielile

Gratuit, pe bază de
reciprocitate.

Acord de cooperare în domeniul
sănătăţii şi al ştiinţelor medicale
între Ministerul Sănătăţii al
României şi Ministerul Industriei
Medicale şi al federaţiei Ruse 1996 Înţelegere prin schimb de
note verbale între Guvernul RS
România şi Guvernul URSS
privind acordarea pe bază de
reciprocitate de asistenţă medicală
gratuită membrilor ambasadelor
celor două ţări, precum şi altor
categorii de cetăţeni-1968
semnat:6.12.1995
Valabil 5 ani prin reconducţie
tacită(perioade similare)
Convenţie între RP Română şi
URSSS privind colaborarea în
domeniul prevederilor sociale
semnat 24 decembrie 1960

14. Finlanda

Program de aplicare a
acordului de colaborare
între Guvernul RS
România şi Guvernul
Republicii Finlanda în
domeniul culturii, ştiinţei
şi alte domenii aferente
Semnat 03.01.2003

Persoanele prevăzute în program (
specialişti din domeniile ocrotirii sănătăţii
şi ale ştiinţelor medicale), aflate
temporar sau permanent pe teritoriul
celuilalt stat în baza programului

face în aceleaşi condiţii ca şi
pentru cetăţenii proprii.
Articolul 7 al Acordului
Fiecare din Părţi va asigura
cetăţenilor celeilalte părţi, aflaţi
temporar sau permanent pe
teritoriul său asistenţă medicală
necesară în condiţiile prevăzute
pentru cetăţenii proprii, în
condiţiile prevăzute de prevederile
Convenţiei între RP Română şi
URSSS privind colaborarea în
domeniul prevederilor socialesemnat 24 decembrie 1960

Articolul 8 al Convenţiei
între RP Română şi
URSSS privind colaborarea
în domeniul prevederilor
sociale-semnat 24
decembrie 1960
Cetăţenilor unei Părţi
contractante li se acordă
asistenţă şi îngrijire
medicală în condiţiile
prevăzute pentru cetăţenii
proprii

Cetăţenii uneia din Părţile contractante
precum şi membrii familiilor lor care
locuiesc permanent pe teritoriul
celeilalte Părţi contractante.
Lucrătorii reprezentanţilor diplomatice,
consulare şi comerciale, precum şi
lucrătorilor din alte instituţii ale unui stat
aflaţi în celălalt stat li se acordă
prevederile sociale de către organele
competente şi conform legislaţiei statului
trimiţător, dacă lucrătorii menţionaţi sunt
cetăţeni ai acestui stat.
Lucrătorilor din întreprinderile unui stat,
care sunt trimişi la lucru pe teritoriul
celuilalt stat li se acordă serviciile
sociale de către organele competente şi
conform legislaţiei statului pe teritoriul
căruia se află organele de conducere
ale acestor întreprinderi.

Asistenţă şi îngrijire medicală în
condiţiile prevăzute pentru
cetăţenii proprii

Toate cheltuielile legate de
acordarea drepturilor de
prevederi sociale potrivit
prezentei Convenţii le
suportă Partea
contractantă care le acordă
şi nu se decontează între
Părţile Contractante

Beneficiarii burselor(studenţi) ale
celor două părţi contractante

Asistenţă medicală pentru
bursierii finlandezi ce
studiază în România
Servicii medicale asigurate
studenţilor în Finlanda

Studenţii finlandezi vor
primi asistenţă
medicală în România
în condiţii identice
celor pentru studenţii
români
Studenţii români care
intenţionează să

studieze într-o
universitate finlandeză
trebuie să plătească
cotizaţia la organizaţia
studenţească a
universităţii pentru a
beneficia de servicii
medicale acordate
studenţilor. Se
recomandă tuturor
beneficiarilor burselor
să întreprindă
demersuri necesare
pentru Acoperirea
asigurării pe perioada
şederii în Finlanda.
15. INDIA

16. IORDANIA

17. LIBAN

Program de colaborare în
domeniile educaţiei ştiinţei şi
culturii între Guvernul României
şi Guvernul Republicii India
pentru 1997-1999,
- semnat: 07.11.1997
- valabilitate: prelungit prin Note
Verbale până la semnarea unui
nou Program
- nepublicat
Program de cooperare culturală
şi ştiinţifică între Guvernul
României şi Guvernul Regatului
Haşemit al Iordaniei pentru
2005-2008,
- semnat:12.12.2005
- valabilitate: 31.12.2008
- nepublicat
Acord de cooperare în domeniul
sănătăţii şi al ştiinţelor medicale
între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Liban,
-semnat: 22.03.1996
- valabil pentru o perioadă de 5 ani
cu prelungire automată pe
perioade ulterioare de 5 ani
– publicat: MO 284/1996 (HG
1044/1996)

Persoanele prevăzute în program din
domeniile specifice programului,
aflate pe teritoriul celuilalt stat în baza
programului

Asistenţă medicală în caz de
urgenţă în conformitate cu
reglementările interne în vigoare

prin reciprocitate

Persoanele prevăzute în program din
domeniile specifice programului,
aflate pe teritoriul celuilalt stat în baza
programului

Asistenţă medicală gratuită în caz
de urgenţe medico-chirurgicale, în
instituţii sanitare publice, în
conformitate cu legislaţia internă
în vigoare

prin reciprocitate

experţi din domeniul .sănătăţii în baza
prevederilor programului

Asistenţă medicală gratuită în
spitale publice în caz de urgenţe
medico-chirurgicale

prin reciprocitate

18. LIBIA

19. MACEDONIA

Acord între RS România şi
Jamahiria Arabă Libiană
Populară Socialistă în domeniul
asigurărilor sociale,
-semnat: 05.03.1985
- valabilitate:
- publicat:
Aranjamentul administrativ
pentru aplicarea acordului
Protocolul privind încheierea
Aranjamentului administrativ,
oooAcord între Guvernul
Republicii Socialiste România şi
Guvernul Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia privind
acordarea asistenţei medicale
personalului diplomatic şi
funcţionarilor reprezentanţelor
permanente ale celor două ţări
- semnat: 19.05.1958
- valabilitate nelimitată. Fiecare
parte contractantă îl va putea
denunţa oricând, valabilitatea sa
încetând la expirarea a 6 luni din
ziua denunţării
- nepublicat

Lucrătorii permanenţi din întreprinderile
aparţinând uneia din cele două părţi
contractante care execută lucrări pe
teritoriul celeilalte părţi contractante

Serviciile medicale şi sociale se
asigură potrivit normelor de
asigurări sociale din ţara de lucru

prin reciprocitate

-Personalul diplomatic şi ceilalţi
funcţionari ai Ambasadei, funcţionarii
celorlalte reprezentanţe permanente,
corespondenţii permanenţi ai presei şi ai
agenţiilor de informaţii, precum şi
membrii familiilor lor şi oamenii lor de
serviciu – veniţi din celălalt stat
contractant
-în cazuri urgente: cetăţenii dintr-un stat
contractant purtători de paşapoarte
diplomatice sau de alte paşapoarte care
se află în interes de serviciu în celălalt
stat contractant într-o misiune
temporară, dacă aceste persoane nu
beneficiază de prevederile altor acorduri
încheiate între cele două ţări
-în condiţiile de mai sus, vor putea
beneficia de asistenţă medicală gratuită
şi acei cetăţeni ai unui stat contractant
purtători de paşapoarte diplomatice, sau
de serviciu, care se îmbolnăvesc în timp
ce se află provizoriu, sau în tranzit, pe
teritoriul celuilalt stat contractant
Persoanele de mai sus vor primi
asistenţă medicală de orice fel:
-la Belgrad prin Spitalul Traumatologic,
care în caz de nevoie va organiza
acordarea de asistenţă medicală şi prin
alte instituţii medicale
-la Bucureşti prin Policlinica Corpului
Diplomatic, care în caz de nevoie va
organiza acordarea de asistenţă
medicală şi prin alte instituţii medicale
-în alte localităţi asistenţa medicală
gratuită în condiţiile prevăzute se
asigură prin instituţiile sanitare din

-consultaţii şi tratament medical în
instituţiile sanitare sau la domiciliul
bolnavului, în cazul când boala nu
permite deplasarea acestuia
-acordare de medicamente şi alte
materiale sanitare necesare
pentru tratament în instituţiile
sanitare, pentru bolnavii spitalizaţi,
iar pentru bolnavii ambulatori, în
cazuri de urgenţă medicochirurgicală
-îngrijire şi asistenţă medicală şi
de specialitate înainte, în timpul şi
după naştere în instituţiile sanitare
şi la domiciliul lăuzei
-asistenţă medicală dentară
(tratament, extracţii şi obturaţii)

Gratuit pe bază de
reciprocitate

Cheltuielile pentru procurarea
medicamentelor necesare pentru
tratament ambulatoriu şi care vor fi
folosite în afara instituţiilor
sanitare, vor fi suportate de
bolnavi
Organele sanitare se vor îngriji ca
personalul spitalului şi medicii să
trateze bolnavii nu numai cu cea
mai mare conştiinciozitate şi grijă,
ci se vor conduce şi după
considerentele de curtoazie care
se acordă şefului misiunii
diplomatice şi colaboratorilor săi,
precum şi membrilor apropiaţi ai
familiilor lor

20. MAROC

Protocolul de cooperare in
domeniul sanatatii si al stiintelor
medicale intre Ministerul
Sanatatii din Romania si
Ministerul Sanatatii din Regatul
Maroc
- semnat:2.07.2003.
–valabil 5 ani cu prelungire prin
reconductie tacita (perioade
similare)
- publicat: MO 312/2005 (HG
271/2005)

21. REPUBLICA
MOLDOVA

Intelegere de colaborare in
domeniul sanatatii publice si
stiintelor medicale intre
Ministerul Sanatatii din Romania
si Ministerul Sanatatii din
Republica Moldova pentru anii
1994-1996,
- semnata: 19.07.1994
-valabila 3 ani cu prelungire prin
reconductie tacita (perioade
similare)

localitatea respectivă, în cazul că
bolnavul este legat prin serviciu de
interiorul ţării sau se îmbolnăveşte în
timpul călătoriei şi natura bolii sau
condiţiile tehnice nu permit
transportarea bolnavului La
Bucureşti/Belgrad
cetatenii statului celeilalte parti, aflati in
misiune oficiala pe teritoriul statului sau,
inclusiv personalului diplomatic si
consular
-cetatenii aflati in sejur temporar pe
teritoriul statului uneia dintre parti

Cetatenii aflati temporar pe teritoriul
celeilalte parti in interes de serviciu,
inclusiv personalul reprezentantelor
diplomatice si consulare
-turisti aflati in sejur temporar
-cetatenii aflati temporar pe teritoriul
celeilate parti – in caz de boli
transmisibile cu impact epidemiologic
major-ingrijire gratuita pana cand starea
pacientului permite transportul catre tara
de origine

Art. 6 Fiecare parte va asigura in
mod gratuit asistenta medicala
curativa cetatenilor statului
celeilalte parti, aflati in misiune
oficiala pe teritoriul statului sau,
inclusiv personalului diplomatic si
consular, in caz de urgente
medico-chirurgicale.
Art. 7 In caz de boli transmisibile
cu impact epidemiologic major,
cetatenii aflati in sejur temporar pe
teritoriul statului uneia dintre parti
vor primi gratuit ingrijiri medicale
adecvate pana cand starea
acestor bolnavi permite transportul
in statul de origine fara riscuri.
Partea primitoare va sigura, daca
este necesar, transportul gratuit
pana la frontiera sa.
Art. 8 In cazul decesului unui
cetatean al uneia dintre cele doua
Parti pe teritoriul statului celeilalte
Parti, Partile vor asigura, pe baza
de reciprocitate, servicii medicolegale gratuite, incluzand
imbalsamarea sau alte modalitati
de conservare a cadavrelor.
Cheltuielile de transport pentru
cadavru revin familiei defunctului.
Art 6
6.1 Cele 2 parti vor garanta pe
baza de reciprocitate cetatenilor
lor aflati temporar pe teritoriul
celeilalte parti in interes de
serviciu, inclusiv personalul
reprezentantelor diplomatice si
consulare ale celor doua state,
ingrijire medicala, medicatie si
materiale sanitare gratuite, inclusiv
spitalizarea cu ingrijirile aferente,

Gratuit pentru urgente
Gratuit ingrijiri adecvate
pana cand starea bolnavilor
permite transportul in statul
de origine fara riscuri.
Partea primitoare va sigura,
daca este necesar,
transportul gratuit pana la
frontiera sa.
In caz de deces: pe baza
de reciprocitate, servicii
medico-legale gratuite

Gratuit pe baza de
reciprocitate in cazul
urgentelor medicale
In caz de boli transmisibile
cu impact epidemiologic
major- ingrijire medicala
gratuita
In caz de deces al unui
cetatean al uneia dintre
parti pe teritoriul celeilate
servicii gratuite de medicina

- nepublicat

In caz de deces al unui cetatean al
uneia dintre parti pe teritoriul celeilate
servicii gratuite de medicina legala pe
baza de reciprocitate

numai in cazuri de urgente
medicale
6.2 In caz de urgente medicale
sau chirurgicale, in timpul sejurului
temporar al turistilor uneia dintre
parti pe teritoriul celeilalte, partea
gazda va asigura ingrijirea
medicala, medicatie si materiale
sanitare gratuite, inclusiv
spitalizarea cu ingrijirile aferente,
numai in cazuri de urgente
medicale.
6.2 In caz de urgente medicale
sau chirurgicale, in timpul sejurului
temporar al turistilor uneia din parti
pe teritoriul celeilalte, partea
gazda va asigura ingrijirea
medicala, in acord cu
reglementarile pentru cetatenii
statului respectiv, pana cand
starea pacientului permite
transportul catre tara de origine,
fara consecinte medicale
nefavorabile.
6.3 In caz de boli transmisibile cu
impact epidemiologic major,
cetatenii aflati temporar pe
teritoriul celeilate parti vor primi
ingrijire medicala gratuita.
Imediat ce starea acestor pacienti
permite transportul, partea gazda
va asigura, daca este necesar,
transportul gratuit pana la granita
statului de origine, unde vor fi
preluati de autoritatile nationale.
6.4 Partile contractante pot trimite
pacienti celeilate parti, pentru
diagnostic si tratament, pe baza
acordului reciproc pentru fiecare
caz individual, cu plata partii
trimitatoare.
6.5 In caz de deces al unui
cetatean al uneia dintre parti pe
teritoriul celeilate, partile vor
asigura, pe baza de reciprocitate,
servicii gratuite de medicina
legala, incluzand imbalsamarea

legala pe baza de
reciprocitate

22. NORVEGIA

Programul de colaborare in
domeniile culturii, educatiei si
cercetarii dintre Guvernul
Romaniei si Guvernul Regatului
Norvegiei,
- semnat:26.03.1998
- in vigoare, pana la negocierea
unui nou Program.
-nepublicat

Beneficiarii burselor guvernamentale

studenti bursieri

cetatenii norvegieni in Romaniatratament medical , cu exceptia
bolilor cronice si protezelor
dentare, in aceleasi conditii ca si
pentru proprii studenti.
-pentru cetatenii norvegieni din
Romania: tratament in spitalele
publice in caz de urgenta, cu
exceptia bolilor cronice si
protezelor dentare.
asistenta medicala de urgenta

Dispozitiile in vigoare in tara de origine a
lucratorilor trimisi in strainatate continua
sa se aplice la:
a.personalul trimis temporar de catre cei
care l-au angajat sa execute lucrari pe
teritoriul celeilalte Parti contractante, pe
toata durata lucrarilor, din prima zi a
sosirii pe teritoriul celeilate parti pana in
ziua plecarii
b.personalul care, in temeiul acordurilor
de cooperare ori in cadrul colaborarii
tehnico-economice sau in vederea unei
pregatiri ori perfectionari profesionale
incheie contracte de munca pe durata
determinata cu intreprinderi, societati ori
institutii avand sediul pe teritoriul
celeilalte Parti contractante, fara a
inceta raportul…

Articolul IV
1. Persoanele asigurate care,
potrivit normelor legale ale Partii
contractante respective, au dreptul
la asistenta medicala in caz de
boala, maternitate sau accident,
beneficiaza de acest drept si in
perioada in care se afla temporar
pe teritoriul celeilalte Parti
contractante.
2. In cazurile prevazute la punctul
1, dreptul la prestatii in natura
exista insa numai in masura in
care starea sanatatii asiguratului
face necesara acordarea
neintarziata a prestatiei.
3. Prevederile punctului 2 de mai
sus nu se aplica daca asiguratul

Vizite de scurta durata-cetatenii
norvegieni in Romania

23. PERU

Program executiv al Acordului
de colaborare in domeniile
educatiei, culturii, stiintei,
tineretului si sportului intre
Guvernul Romaniei si Guvernul
Republicii Peru pentru anii 20052008,
-semnat: 09.12.2004
-valabilitate: 31.12.2008
- nepublicat
Acord intre Guvernul R.S.
Romania si Guvernul Republicii
Peru in domeniul asigurarilor
sociale,
-semnat: 20.11.1982, ratificat prin
Decretul nr. 482/1983.
-valabilitate:
- publicat:

sau alte modalitati de conservare
a cadavrelor. Costul transportului
va fi suportat de apartinatorii
decedatului.
cetatenii romani in Norvegiabeneficiarii burselor vor fi automat
inclusi in sistemul national de
asigurare medicala

Includere automată in
sistemul national de
asigurare medicala

gratuit

gratuit

in aceleasi conditii ca
pentru studentii proprii

1. Cheltuielile pentru
acordarea asistentei
medicale prevazute in
articolul IV din acord, sunt
suportate de institutia de
asigurari sociale care le-a
prestat si i se ramburseaza
institutiei de asigurari
sociale care a acordat-o,
prin organele de legatura.
2. Rambursarea
cheltuielilor la care se
refera paragraful anterior
se efectueaza, fie pe baza
tarifelor pentru asigurati
care se practica in care s-a
acordat asistenta medicala,
fie pe baza nivelurilor de

24. SERBIA
MUNTENEGRU

oooAcord între Guvernul
Republicii Socialiste România şi
Guvernul Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia privind
acordarea asistenţei medicale
personalului diplomatic şi
funcţionarilor reprezentanţelor
permanente ale celor două ţări
- semnat: 19.05.1958
- valabilitate nelimitată. Fiecare
parte contractantă îl va putea

-Personalul diplomatic şi ceilalţi
funcţionari ai Ambasadei, funcţionarii
celorlalte reprezentanţe permanente,
corespondenţii permanenţi ai presei şi ai
agenţiilor de informaţii, precum şi
membrii familiilor lor şi oamenii lor de
serviciu – veniţi din celălalt stat
contractant
-în cazuri urgente: cetăţenii dintr-un stat
contractant purtători de paşapoarte
diplomatice sau de alte paşapoarte care

se afla temporar, cu aprobarea
institutiei de asigurari competente,
pe teritoriul celeilate Parti
contractante, pentru a urma un
tratament medical.
4. Asistenta medicala se acorda
pe seama institutiei de asigurari
sociale competente de catre
institutia sanitara din localitatea
unde asiguratul domiciliaza
temporar, in conformitate cu
normele in vigoare pentru aceasta
institutie sanitara, in aceleasi
conditii in care se acorda
asiguratilor proprii. Durata pentru
care se acorda prestatiile se
stabileste potrivit normelor legale
valabile pentru institutia de
asigurari sociale competente.
5. Protezele si alte servicii
asemanatoare avand o valoare
baneasca importanta se acorda, in
afara cazurilor de urgenta
absoluta numai cu aprobarea
institutiei de asigurari competente.
Se considera urgenta absoluta
situatia in care acordarea
prestatiei nu poate fi amanata fara
a periclita, in mod serios, viata sau
sanatatea asiguratului.
Prestatiile in bani, la care au
dreptul asiguratii, se acorda de
catre institutia de asigurari sociale
competenta, conform normelor
legale in vigoare pentru aceasta
institutie.
-consultaţii şi tratament medical în
instituţiile sanitare sau la domiciliul
bolnavului, în cazul când boala nu
permite deplasarea acestuia
-acordare de medicamente şi alte
materiale sanitare necesare
pentru tratament în instituţiile
sanitare, pentru bolnavii spitalizaţi,
iar pentru bolnavii ambulatori, în
cazuri de urgenţă medicochirurgicală

cheltuieli cuvenite.
Cheltuielile administrative,
inclusiv cheltuielile pentru
expertiza medicala, nu se
deconteaza intre Partile
contractante.

Gratuit pe bază de
reciprocitate

denunţa oricând, valabilitatea sa
încetând la expirarea a 6 luni din
ziua denunţării
- nepublicat

Program de colaborare în
domeniile învăţământului,
ştiinţei şi culturii între Guvernul
României şi Guvernul Federal al
Republicii Federale Iugoslavia
pentru anii 1998-2000
- semnat: 20.03.1998
- în vigoare până la semnarea unui
nou Program
-nepublicat

se află în interes de serviciu în celălalt
stat contractant într-o misiune
temporară, dacă aceste persoane nu
beneficiază de prevederile altor acorduri
încheiate între cele două ţări
-în condiţiile de mai sus, vor putea
beneficia de asistenţă medicală gratuită
şi acei cetăţeni ai unui stat contractant
purtători de paşapoarte diplomatice, sau
de serviciu, care se îmbolnăvesc în timp
ce se află provizoriu, sau în tranzit, pe
teritoriul celuilalt stat contractant
Persoanele de mai sus vor primi
asistenţă medicală de orice fel:
- la Belgrad prin Spitalul Traumatologic,
care în caz de nevoie va organiza
acordarea de asistenţă medicală şi prin
alte instituţii medicale
- la Bucureşti prin Policlinica Corpului
Diplomatic, care în caz de nevoie va
organiza acordarea de asistenţă
medicală şi prin alte instituţii medicale
- în alte localităţi asistenţa medicală
gratuită în condiţiile prevăzute se
asigură prin instituţiile sanitare din
localitatea respectivă, în cazul că
bolnavul este legat prin serviciu de
interiorul ţării sau se îmbolnăveşte în
timpul călătoriei şi natura bolii sau
condiţiile tehnice nu permit
transportarea bolnavului La
Bucureşti/Belgrad
Persoanele dintr-un stat semnatar care
se află pe teritoriul celuilalt stat
semnatar în baza prevederilor acestui
Program

-îngrijire şi asistenţă medicală şi
de specialitate înainte, în timpul şi
după naştere în instituţiile sanitare
şi la domiciliul lăuzei
-asistenţă medicală dentară
(tratament, extracţii şi obturaţii)
Cheltuielile pentru procurarea
medicamentelor necesare pentru
tratament ambulatoriu şi care vor fi
folosite în afara instituţiilor
sanitare, vor fi suportate de
bolnavi
Organele sanitare se vor îngriji ca
personalul spitalului şi medicii să
trateze bolnavii nu numai cu cea
mai mare conştiinciozitate şi grijă,
ci se vor conduce şi după
considerentele de curtoazie care
se acordă şefului misiunii
diplomatice şi colaboratorilor săi,
precum şi membrilor apropiaţi ai
familiilor lor

- vizitele persoanelor şi
delegaţiilor: asistenţă medicală în
caz de urgenţă
- schimbul de bursieri: asistenţă
medicală gratuită, cu excepţia
bolilor cronice şi a protezelor
dentare
- schimbul de lectori: asistenţă
medicală în conformitate cu
reglementările interne în vigoare

- vizitele persoanelor şi
delegaţiilor: partea
primitoare suportă
cheltuielile de asistenţă
medicală în caz de urgenţă
- schimbul de bursieri:
partea primitoare asigură
asistenţă medicală gratuită,
cu excepţia bolilor cronice
şi a protezelor dentare
- schimbul de lectori: partea
primitoare asigurră
asistenţă medicală în
conformitate cu
reglementările interne în

Acord între Guvernul Republicii
Socialiste România şi Guvernul
Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia privind colaborarea
în domeniul asistenţei medicale
a asiguraţilor
- semnat: 20.03.1976
- valabilitate: nelimitată. Fiecare
parte contractantă îl poate
denunţa cu un preaviz formulat în
scris de cel puţin 3 luni înaintea
expirării anului calendaristic
- publicat: Buletinul Oficial nr.
70/1976 (Decretul nr. 217/1976)

Înţelegere între organele de
legătură stabilite la articolul 1
punctul3 al Acordului între
Guvernul RSRomânia şi
Guvernul RSFIugoslavia pentru
colaborarea în domeniul
asistenţei medicale a
asiguraţilor, încheiat la 20

Art.2
1)Asiguraţii care, potrivit normelor legale
ale unei părţi contractante, au dreptul la
asistenţă medicală în caz de boală,
maternitate sau accident beneficiază de
acest drept şi în perioada când se află
temporar pe teritoriul celeilalte părţi
contractante
6) Prevederile punctelor (1) până la (5)
sunt valabile, în mod corespunzător, şi
pentru membrii de familie ai asiguraţilor

2. Pentru ca asiguratul să poată dovedi,
conform art. 2 pct.1 şi pct.6 al Acordului,
că este îndreptăţit la asistenţă medicală
în localitatea de reşedinţă prezintă o
adeverinţă eliberată de instituţia
competentă de asigurări sociale,
respectiv de asigurări pentru sănătate.
Direcţia generală de asigurări sociale şi

Art.2
2) în cazurile menţionate la
punctul (1) se asigură asistenţa
medicală numai atunci şi atât cât
starea sănătăţii asiguratului face
necesară acordarea neîntârziată a
asistenţei medicale.
3) asistenţa medicală se asigură
de către instituţiile prevăzute la
art.1 punctul 4 din localitatea de
reşedinţă, potrivit normelor legale
în vigoare
4) dacă după tratamentul medical
persoana asigurată trebuie
transportată în ţara sa numai cu
ambulanţa, transportul până la
graniţă se efectuează de partea
contractantă pe teritoriul căreia s-a
îmbolnăvit cel în cauză
5) în cazuri excepţionale, când
transportul trebuie efectuat numai
cu avionul sanitar, transportul se
efectuează de partea contractantă
pe teritoriul căreia s-a îmbolnăvit
cel în cauză
(conform art.1 punctul 4)
,,instituţiile care acordă asistenţă
medicală,” sunt:
- pentru R. S. România: unităţile
sanitare subordonate direcţiilor
sanitare judeţene şi municipiului
Bucureşti, institute şi centre
medicale
- pentru RSFIugoslavia:
Comunităţile pentru asigurări de
sănătate şi organizaţiile muncii
asociate în domeniul sănătăţii)
1. În aplicarea art.2 pct.2 al
acordului, oportunitatea şi gradul
în care se acordă asistenţă
medicală se apreciază de către
medici, cu ocazia consultaţiei
medicale. Prin asistenţă medicală
în sensul art.2 pct.2 al Acordului
se înţeleg serviciile medicale şi

vigoare
Art.3
1)Cheltuielile pentru
acordarea asistenţei
medicale şi pentru
transportul bolnavului, în
condiţiile prevăzute de art.2
punctele 1, 4, 5 şi 6 din
prezentul Acord vor fi
suportate de instituţia de
care aparţine asiguratul şi
rambursată prin organele
de legătură ale părţilor
contractante.
(conform art 1,
punctul 3), organe
de legătură sunt:
- pentru R. S.
România: Direcţia
generală de
asigurări sociale şi
pensii din
Ministerul Muncii şi
Oficiul central de
plata pensiilor
- pentru R. S. F.
Iugoslavia:
Uniunea
comunităţilor
pentru asigurări de
sănătate din
Iugoslavia)
Partea care acordă
asistenţă medicală va
calcula cheltuielile pentru
asistenţa medicală după
preţurile calculate pentru
asiguraţii săi.
5. Stabilirea cheltuielilor
prevăzute de art.3 pct.1 din
Acord se efectuează după
expirarea anului
calendaristic, prin
intermediul organelor de
legătură. Cheltuielile pentru
asistenţa medicală

25. SIRIA

martie 1976

pensii utilizează formularul Y/R 11, iar
comunitatea competentă pentru
asigurări de sănătate din Iugoslavia
formularul R/Y 11.
3. dacă asiguratul nu prezintă
adeverinţa prevăzută la pct.2 din
Înţelegere, atunci instituţia acordă
asistenţă medicală şi informează despre
aceasta, prin organul de legătură din
ţara respectivă, organul de legătură al
celeilalte părţi. În acest scop, Oficiul
Central de Plata Pensiilor utilizează
formularul Y/R 7, iar instituţia iugoslavă
utilizează formularul R/Y7, completat în
dublu exemplar. Organul de legătură
utilizează pentru răspuns copia
formularului respectiv şi anexează, când
este cazul, adeverinţa solicitată

intervenţiile necesare în vederea
prevenirii agravării bolii şi
asigurării reîntoarcerii asiguratului
în ţara sa.
4. În cazul unui tratament în spital
care, după aprecierea instituţiei
respective, ar dura mai mult de 15
zile se va înştiinţa, prin organul de
legătură al ţării respective, organul
de legătură al ţării de domiciliu,
folosindu-se în acest scop
formularul Y/R13 şi respectiv
R/Y13.

Convenţie de colaborare în
domeniul sănătăţii publice între
Guvernul RSRomânia şi
Guvernul Republicii Arabe
Siriene
-semnat: 19.02.1974
-valabilitate:
-publicat:

Membrii misiunilor diplomatice şi
consulare
Cetăţenii unei părţi contractante aflaţi pe
teritoriul celeilalte părţi contractante

Asistenţă medicală în spitale
publice
(Art. 6.2.) În caz de deces, părţile
contractante vor asigura servicii
de medicină legală, inclusiv
îmbălsămarea sau alte modalităţi
de conservare a cadavrelor
(art. 9.d) Instituţiile sanitare ale
fiecăreia din cele două părţi
contractante vor acorda îngrijire
cetăţenilor celeilalte părţi în caz de
urgenţe medico-chirurgicale în
timpul prezenţei lor temporare pe
teritoriul celeilalte părţi
Îngrijire medicală

Studenţi

Acord între Ministerul Sănătăţii
din România şi Ministerul
Sănătăţii din Republica Arabă
Siriană privind colaborarea în
domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor

acordată conform art.2 din
Acord vor fi prezentate spre
decontare până cel mai
târziu la 31 martie a anului
următor prestării asistenţei
medicale. Organul de
legătură care a efectuat
cheltuieli mai mici pentru
asistenţa medicală va
rambursa, prin organul de
legătură al celeilalte părţi,
diferenţa dintre cheltuieli,
potrivit Acordului de plăţi în
vigoare între cele două ţări,
în termen de cel mult 3 luni
de la data stabilirii
diferenţei de plată. În acest
scop, se foloseşte un tabel
centralizator al deconturilor
de cheltuieli, formularul
Y/R24, respectiv R/Y24.
Gratuit pe bază de
reciprocitate
Costul transportului şi al
îmbălsămării va fi suportat
de către familia decedatului

Asistenţa medicală în caz
de urgenţe medicochirurgicale va fi oferită cu
titlu gratuit

Bolnavi din cealaltă parte contractantă
pentru diagnostic şi tratament

Spitalizare şi asistenţă medicală

Membrii misiunilor diplomatice şi
consulare şi familiile lor
Cetăţenii celor două părţi contractante

Asistenţă medicală în spitale
publice

În aceleaşi condiţii în care
această îngrijire se acordă
propriilor studenţi
În sarcina părţii
contractante care a trimis
aceşti bolnavi
Gratuit, pe bază de
reciprocitate

În caz de deces al unui cetăţean al
uneia dintre cele două părţi

Costul transportului şi al
îmbălsămării va fi suportat

26. TUNISIA

27. TURCIA

medical
-semnat: 20.01.1998
-valabilitate: 5 ani, după care va
putea fi prelungit în mod automat,
pentru noi perioade de 5 ani, dacă
nici una din părţi nu-l va denunţa
în scris, pe cale diplomatică. În
acest caz, denunţarea îşi va
produce efectele după 6 luni de la
data notificării (orice program de
schimb sau program de colaborare
realizat în baza Acordului şi care
nu a fost epuizat îşi păstrează
valabilitatea până la încheiere)
- nepublicat
Acord de cooperare în domeniul
sănătăţii şi al ştiinţelor medicale
între Ministerul Sănătăţii din
România şi Ministerul Sănătăţii
din Republica Tunisiană
- semnat: 16.10.1995
- valabilitate: 5 ani cu prelungire
prin reconducţie tacită pentru
perioade de câte 5 ani
- nepublicat

Acord între România şi
Republica Turcia în domeniul
securităţii sociale
-semnat: 1999
-valabilitate: nelimitată
-publicat:

Experţii aflaţi temporar pe teritoriul
celeilalte părţi contractante

Cetăţeni ai unei părţi contractante aflaţi
pe teritoriul celeilalte părţi

contractante pe teritoriul celeilalte,
părţile contractante vor asigura
servicii de medicină legală,
inclusiv îmbălsămarea sau alte
modalităţi de conservare a
cadavrelor

de către familia decedatului

- în caz de îmbolnăviri în timpul
şederii pe teritoriul celeilalte părţi:
asistenţă medicală în spitale
- în caz de boli transmisibile cu
impact epidemiologic major:
îngrijire medicală în aceleaşi
condiţii ca mai sus
- în caz de deces: ţara gazdă va
asigura servicii de medicină
legală, inclusiv îmbălsămarea şi
conservarea cadavrului

Gratuit pe bază de
reciprocitate

persoana asigurată care a fost detaşată
de angajatorul său pe teritoriul celeilalte
părţi contractante pentru a desfăşura
temporar un proiect special şi membrii
de familie care au reşedinţa cu aceasta

Prestaţii în caz de boală sau de
maternitate

persoana angajată în conformitate cu
legislaţia unei părţi contractante şi
membrii de familie ai acesteia care îşi
au reşedinţa pe teritoriul acestei părţi
contractante, în timpul unei şederi
temporare pe teritoriul celeilalte părţi
contractante
Membrii de familie ai unei persoane care
are dreptul la prestaţii în natură în
conformitate cu legislaţia unei părţi
contractante unde aceasta este
asigurată

În caz de urgenţă: prestaţii de
boală şi de maternitate

prestaţii în caz de boală şi de
maternitate în măsura în care ei
nu au dreptul la aceste prestaţii în
conformitate cu legislaţia părţii
contractante pe al cărei teritoriu îşi
au domiciliul.
-dacă îşi schimbă reşedinţa pe

Gratuit pe bază de
reciprocitate (cheltuielile de
transport ale decedatului
vor fi suportate de
aparţinători)
Pe cheltuiala instituţiei
competente situate pe
teritoriul părţii contractante
unde angajatorul îşi are
înregistrat sediul
Pe cheltuiala instituţiei
competente situate pe
teritoriul părţii contractante
unde persoana în cauză
este asigurată

Costul prestaţiilor va fi
suportat de instituţia
competentă situată pe
teritoriul părţii contractante
unde persoana în cauză
este asigurată.

Pensionarii care primesc pensie
conform legislaţiei ambelor părţi
contractante, precum şi membrii lor de
familie

Titularul de pensie acordată în baza
legislaţiei unei părţi contractante,
precum şi membrii lui de familie

Persoanele cărora li s-au acordat pensii
în conformitate cu legislaţia ambelor
părţi contractante sau cu legislaţia unei
singure părţi, precum şi membrii lor de
familie care îşi au reşedinţa pe teritoriul
celeilalte părţi contractante

teritoriul unde este situată instituţia
competentă:prestaţii în
conformitate cu prevederile
legislaţiei acelei părţi
contractante.(Acordarea dreptului
la prestaţii, durata de acordare a
acestora şi membrii de familie
eligibili pentru prestaţii vor fi
stabiliţi în conformitate cu
legislaţia părţii contractante pe al
cărei teritoriu persoana în cauză
este asigurată, iar prestaţiile şi
modul lor de acordare vor fi
determinate în conformitate cu
legislaţia părţii contractante pe
teritoriul căreia beneficiarul îşi are
domiciliul)
prestaţii în conformitate cu
legislaţia părţii contractante pe al
cărei teritoriu îşi au domiciliul, ca
şi cum ar primi pensie în
conformitate numai cu legislaţia
acelei părţi contractante.
prestaţii conform legislaţiei acestei
părţi contractante, chiar dacă au
domiciliul pe teritoriul celeilalte
părţi contractante (durata
prestaţiilor şi membrii de familie
eligibili pentru prestaţiile acordate
vor fi stabiliţi conform legislaţiei
părţii contractante pe teritoriul
căreia se află instituţia care
acordă pensiile, prestaţiile şi
modul de acordare fiind
determinate în conformitate cu
legislaţia părţii contractante pe
teritoriul căreia pensionarul îşi are
domiciliul.
prestaţii atunci când starea lor de
sănătate necesită tratament
medical de urgenţă

Costul prestaţiilor va fi
suportat de instituţiile
competente ale ambelor
părţi contractante,
proporţional cu perioadele
de asigurare realizate în
conformitate cu legislaţia
fiecărei părţi contractante.
Costul prestaţiilor va fi
suportat de instituţia
competentă

Costurile prestaţiilor, în
primul caz, vor fi suportate
de instituţiile competente
ale părţilor contractante,
proporţional cu perioadele
de asigurare realizate în
conformitate cu legislaţia
fiecărei părţi contractante,

*Protezele, materialele sanitare şi
alte prestaţii substanţiale în
natură, prezentate în lista anexată
Aranjamentului administrativ,
Prestaţii în bani pentru
incapacitate de muncă

Program de aplicare a Acordului
de schimburi în domeniile
învăţământului, ştiinţei, culturii
şi artei între Guvernul României
şi Guvernul Republicii Turcia
pentru anii 1997-2001
-semnat: 24.11.1997
-valabilitate: 31.12.2001. Prelungit
prin Note verbale până la intrarea
în vigoare a noului Program

Bursieri

Persoane, delegaţii, specialişti în vizite
care nu depăşesc o lună

Lectori
28. UCRAINA

Acord de cooperare în domeniul
sănătăţii şi al ştiinţelor medicale
între Ministerul Sănătăţii din
România şi Ministerul Sănătăţii
din Ucraina
- semnat: 29.03.1996
- valabilitate: 5 ani, cu prelungire
prin reconducţie tacită (perioade
similare)
- nepublicat

- cetăţenii unei părţi contractante aflaţi
temporar pe teritoriul celeilalte părţi
contractante în interes de serviciu
- personalul diplomatic şi consular
turişti dintr-o parte contractantă în timpul
sejurului temporar pe teritoriul celeilalte
părţi

cetăţenii aflaţi temporar pe teritoriul
celeilalte părţi

cetăţean al unei părţi contractante pe
teritoriul celeilalte

Asistenţă medicală, cu excepţia
intervenţiilor chirurgicale care nu
sunt urgente, a protezelor dentare
şi bolilor cronice
--------------------------------------------tratament medical în caz de
urgenţă (cu excepţia intervenţiilor
chirurgicale care nu sunt urgente,
tratamentelor de lungă durată,
bolilor cronice şi protezelor
dentare)
tratament medical şi spitalizare în
caz de urgenţă sau boală acută
Îngrijire medicală, medicaţie şi
materiale sanitare
- în situaţii de urgenţe medicochirurgicale: inclusiv spitalizarea
îngrijirea medicală, în acord cu
reglementările pentru cetăţenii
proprii, până când starea
pacientului permite transportul la
graniţa cu ţara de origine fără
consecinţe medicale nefavorabile
îngrijire medicală în caz de boli
transmisibile cu potenţial
epidemiologic major. Transport
până la graniţa cu ţara de origine:
de îndată ce starea pacientului va
permite
În cazul decesului: servicii de
medicină legală, incluzând
îmbălsămarea sau alte modalităţi

iar în cel de-al doilea caz,
de către instituţia
competentă.
vor fi acordate pe baza
autorizării de către instituţia
competentă la care
persoana în cauză este
asigurată, cu excepţia
cazurilor de urgenţă.
Acordate de instituţia
competentă în conformitate
cu prevederile legislaţiei pe
care o aplică
Cheltuieli suportate de
partea primitoare

Gratuit pe bază de
reciprocitate

Asigurată de partea gazdă

Gratuit

Gratuit pe bază de
reciprocitate (costul

de conservare a cadavrelor
părţile contractante pot trimite
pacienţi celeilalte părţi, pentru
diagnostic şi tratament, pe baza
acordului reciproc pentru fiecare
caz individual

transportului va fi suportat
de către aparţinătorii
decedatului)
Cu plata părţii trimiţătoare

