
ORDIN nr.697 din 30 iunie 2005 
al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de 
bolnavi pentru tratament în străinătate  

 

Textul actului publicat în M.Of. nr. 583/6 iul. 2005 
 

 
 
Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2003 privind 
trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 119/2003,  
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală, 
structuri sanitare şi salarizare nr. M.C. 8.292 din 30 iunie 2005,  
în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.168/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,  
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  
 

Art. 1. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind 
metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în 
străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.76 din 29 
ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa la prezentul 
ordin.  

Art. 2. - Direcţia generală asistenţă medicală, structuri sanitare şi salarizare din 
cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 
municipiului Bucureşti şi comisiile de specialitate teritoriale pentru trimiterea 
bolnavilor la tratament în străinătate vor duce la îndeplinire dispoziţiile 
prezentului ordin.  
 

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

 

Ministrul sănătăţii,  
Mircea Cinteză  

Bucureşti, 30 iunie 2005.  
Nr. 697.  
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ANEXĂ 
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/2004)  

ATRIBUŢIILE 
comisiilor de specialitate teritoriale pentru trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate  

1. Examinează bolnavul şi documentaţia medicală, în vederea stabilirii 
diagnosticului complet al afecţiunii de bază (clinic, etiologic, funcţional, 
histopatologic, topografic, forma şi stadiul evolutiv), consemnând totodată şi 
eventualele boli asociate.  

2. În situaţia în care tratamentul bolnavului examinat poate fi efectuat în ţară, 
recomandă unitatea medicală în care bolnavul urmează să fie tratat, întocmind în 
acest scop documentaţia medicală necesară.  

3. Recomandă internarea pacientului într-o clinică din centrul universitar în care 
funcţionează comisia, în cazul în care sunt necesare investigaţii suplimentare 
pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice.  

4. Completează procesul-verbal medical, al cărui model este prevăzut în anexa 
nr. 3, pe care îl trimite direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului 
Bucureşti în termen de maximum 14 zile de la evaluarea pacientului. Recomandă 
minimum 3 clinici la care pacientul poate efectua tratament în străinătate, 
furnizând şi datele de contact ale acestora (adresă, telefon, fax). Selectarea 
clinicilor se face în ordine descrescătoare, pe baza următoarelor criterii:  

• experienţa în domeniu şi rezultatele obţinute;  
• calitatea serviciilor oferite;  
• costul estimativ al tratamentului (cel mai mic).  

Comisia are obligaţia de a argumenta în scris selecţia clinicilor pentru tratament 
în străinătate.  

5. Completează fişa specială prevăzută în anexa nr. 4, pentru bolnavii cu 
afecţiuni hematologice care solicită transplant de celule STEM hematopoietice.  

6. Informează pacientul sau aparţinătorii acestuia despre boala de care suferă, 
intervenţia recomandată, rezultatele aşteptate în urma efectuării intervenţiei în 
străinătate, precum şi despre riscurile pe care le comportă intervenţia.  

7. Evaluează pacientul la întoarcerea în ţară şi elaborează un raport medical, 
trimis direcţiei de sănătate publică judeţene, în care este precizat beneficiul 
tratamentului efectuat. În cazul în care se impune continuarea tratamentului în 
străinătate, se completează un nou proces-verbal medical.  
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