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ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

 

Furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în cadrul sistemului de 

asigurări sociale de sănătate, reprezintă modalitatea prin care legiuitorul a materializat obligația 

constituțională de a garanta „ocrotirea sănătății populației” și de a organiza sistemic „sănătatea 

publică”1 și ”asigurările sociale de sănătate”, prin care se asigură „accesul la un pachet de servicii 

de bază pentru asigurați”.2 Astfel, „protejarea asiguraților față de costurile serviciilor medicale în 

caz de boală sau accident” și „asigurarea protecției asiguraților în mod universal, echitabil și 

nediscriminatoriu, în condițiile utilizării eficiente a Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate” devin obiectivele acestei instituții juridice, relativ nouă în sistemul nostru de drept.3 

Instituția furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale a avut de-a 

lungul timpului un parcurs evolutiv, adaptându-se la nevoile societății, dar păstrând în permanență 

legătura cu fundamentul care i-a marcat identitatea, respectiv interesul statutului de a asigura și 

finanța ocrotirea sănătății populației, prin dezvoltarea unui sistem complex și multidisciplinar de 

asigurări sociale de sănătate.  

Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic 

și practic care vor conduce, în principal, la conturarea identității juridice a acestei instituții de drept, 

luând în considerare, de altfel, că scopul final al acestei analize sunt contractele de furnizare de 

servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale utilizate în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate. Interesul pentru cercetarea științifică a acestor acorduri de voințe este determinat, în special, 

de natura juridică, adeseori controversată a acestora, astfel încât urmărim să obținem o cât mai bună 

înțelegere a acestei instituții. 

 
1 Potrivit dispozițiilor art. 34 din Constituția României din 21 noiembrie 1991, republicată, în  Monitorul Oficial nr. 767 

din 31 octombrie 2003, dreptul la ocrotirea sănătății este garantat. Statul este obligat sa ia măsuri pentru asigurarea 

igienei și a sănătății publice. Organizarea asistenței medicale și a sistemului de asigurări sociale pentru boala, accidente, 

maternitate și recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale și a activităților paramedicale, precum și alte măsuri 

de protecție a sănătății fizice și mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii. 
2 Potrivit art. 219 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, „asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de 

finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asigurați.” 
3 Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 

iulie 1997 reglementa la art. 41 alin. (1) că „relaţiile dintre furnizorii de servicii medicale şi casa de asigurări de sănătate 

se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract.” 



Ne propunem să realizăm o cercetare monografică, dar fără a avea pretenția unei analize 

exhaustive a întregii problematici, întrucât, așa cum se va putea observa, evoluția legislației, dinamica 

practicii în această materie, implicit a jurisprudenței instanțelor de judecată, precum și inter-, multi- 

și pluridisciplinaritatea subiectului ar putea face obiectul unui tratat consacrat acestei instituții 

juridice. 

Disputele cauzate de-a lungul timpului de dificultățile de calificare a contractelor de furnizare 

de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale au determinat legiuitorul să introducă sub 

incidența sferei de aplicare a dreptului civil aceste contracte, anterior intrării în vigoare a prevederilor 

actualului Cod civil, prin care au fost unificate dispozițiile de drept privat într-o singură materie. 

Desigur, este vorba de o instituție excepțională de drept civil, iar prin extensie, raportat la întregul 

sistem de drept privat. Casele de asigurări de sănătate ”joacă” rolul unor persoane juridice de drept 

privat, cu toate că, potrivit legii, sunt persoane juridice de drept public, astfel încât, specificitatea 

domeniului nu poate fi revendicată în totalitate de dreptul privat. 

1.Identificarea problematicii. Obiectivele tezei 

Ocrotirea sănătății populației, activitatea furnizorilor de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale în realizarea acestui drept fundamental, şi de altfel, a tuturor subiectelor de drept 

public și privat implicate, sunt direct influențate de deciziile autorităților și instituțiilor publice 

aparținând puterii executive, decizii care afectează pozitiv sau negativ ordinea juridică.  

”Contractarea”4 reprezintă principala activitate desfășurată în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate, pentru care statul este pe deplin responsabil, o opțiune strategică prin intermediul căreia se 

asigură performanța acestui sistem, și care se realizează de către casele de asigurări de sănătate și 

furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, persoane fizice sau juridice, de 

drept public sau privat. Statul face uz de instrumentul contractual, iar ca efect al utilizării acestuia, 

are o influență semnificativă asupra modului de finanțare al asistenței medicale. Dar, statul trebuie să 

acționeze și ca regulator al practicilor contractuale, prin sprijinirea relațiilor contractuale (definirea 

cadrului legal, dezvoltarea sistemului informatic, de control, de evaluare etc.), a stimulentelor, în 

special financiare, dar și dezvoltarea, implementarea și evaluarea politicilor contractuale. Mai mult 

 
4 Potrivit art. 221 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006, contractarea este procesul prin care se reglementează relațiile 

dintre casele de asigurări de sănătate și furnizori în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 



decât atât, în timp ce impune dezvoltarea practicilor contractuale, statul trebuie să asigure și 

coordonarea acestora.5 

În același timp, statul trebuie să-și poată exercita rolul de ”gardian” al interesului general, cel 

de ocrotitor al sănătății populației, punând în centrul sferei de interes pacienții – persoane asigurate, 

dar și interesele profesioniștilor și ale profesioniștilor-comercianți, care, pe lângă obiectivul principal 

de a asigura servicii medicale de calitate și medicamente necesare populației, au interese profesionale 

și economice.  

Așadar, în condițiile respectării normelor juridice imperative consacrate dreptului 

fundamental la sănătate al cetățenilor, statul trebuie să limiteze libertatea contractuală,6 ceea ce aduce 

atingere autonomiei de voință, fundament care a cunoscut diverse dimensiuni și accepțiuni de-a 

lungul istoriei doctrinei juridice și filosofice, confirmând teoria declinului acesteia ca urmare a 

extinderii obligativității încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale în forma impusă de legiuitor.7 Dar, numai în astfel de condiții contractarea 

devine un instrument util pentru îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății de care are nevoie 

populația. 

Prin reglementări contractuale specifice, unice, se pot spori relațiile dintre subiectele de drept, 

ceea ce poate contribui la îmbunătățirea eficienței sistemului de asigurări sociale de sănătate, dar 

există un risc semnificativ ca aceste contracte specifice să ducă la anumite rezultate modeste sau chiar 

adverse în anumite circumstanțe. Pe de altă parte, o politică contractuală în domeniul furnizării 

serviciilor de îngrijire a sănătății, oferă un cadru pentru dezvoltarea controlată a contractelor 

specifice, care poate impune o coerență necesară pentru a asigura eficacitatea acestora. 

Pentru a ne forma o imagine de ansamblu asupra dimensiunii financiare pe care o presupune 

contractarea serviciilor de asistență medicală în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, nu 

trebuie pierdut din vedere faptul că fondurile alocate anual în bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate8, al doilea ca mărime din Romania, după cel al bugetului asigurărilor 

sociale de stat, sunt de aproximativ 35 miliarde de lei, din care peste 50% sunt alocate pentru plata 

 
5 J. Perrot, E. de Roodenbeke, La contractualisation dans les systèmes de santé - Pour une utilisation efficace et appropriée, 

Editions Karthala, Paris, 2005, p. 541-547 
6 G. Gîrleșteanu, Valoarea juridică a libertății contractuale în dreptul român și francez, Revista de Ştiinţe Juridice nr. 

3/2006, Editura Themis, Craiova, p. 175 
7 S. Angheni, Raporturile juridice dintre profesioniștii-comercianți, ed. C.H. Beck, 2014, pag. 3-6 
8 Anexa nr. 11 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 236 din 9 martie 

2021 

 



furnizorilor de servicii medicale spitalicești (spitale publice și private), aproximativ 25% sunt alocate 

cu destinația medicamente eliberate prin intermediul farmaciilor comunitare, serviciile de asistență 

medicală primară, care se acordă prin intermediul medicilor de familie, au alocate peste 8% din buget, 

în timp ce serviciile medicale paraclinice (analize de laborator și investigații radiologice și de înaltă 

performanță) au alocate fonduri de aproximativ 4% din acest buget. Restul fondurilor sunt alocate 

pentru plata serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru diverse specialități clinice, 

servicii de reabilitate, de transport sanitar, îngrijiri medicale la domiciliu și paliative, precum și pentru 

plata prestațiilor medicale acordate în baza documentelor internaționale. 

Contextualizând, ne-am propus să reliefăm imaginea instituției furnizării de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale, astfel cum aceasta s-a conturat și s-a dezvoltat ascendent, într-

o perioadă în care abordarea multidisciplinarității, interdisciplinarității și transdisciplinarității se 

manifestă prin interferența dintre domenii de drept și dimensiuni ale factorilor economici și sociali, 

dar și politici. 

Caracterul multidisciplinar al aspectelor referitoare la contractele de furnizare de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale relevă dificultățile privind identificarea 

fundamentului existenței acestora, dar și a actelor premergătoare sau a celor care derivă din aplicarea 

acestora, precum și în stabilirea regimului juridic aplicabil. 

În ceea ce privește interdisciplinaritatea aspectelor referitoare la instituția furnizării de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale, dar și cu privire la natura juridică a contractelor 

utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate și a actelor premergătoare sau ulterioare încheierii 

acestora sau a competenței jurisdicționale în această materie, am apreciat interesant de studiat 

hotărârea legiuitorului de a introduce sub incidența sferei de aplicare a dreptului civil aceste contracte, 

ceea ce le-a consacrat ca o instituție juridică proprie dreptului civil, având în același timp, puternice 

valențe de drept administrativ. 

În opinia noastră, furnizarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate constituie o veritabilă instituție juridică 

a dreptului civil, dar se poate reprezenta și ca o instituție individualizată într-un domeniu mai nou 

conturat de drept, cel al dreptului sănătății, care depășește granițele dreptului privat și se extinde 

asupra unităților administrației publice, drept aflat, în interferență cu sistemul monist implementat de 



Codul civil9 actual, la granița dintre cele două mari diviziuni ale dreptului, public și privat, antrenat 

deopotrivă de principiile promovate la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivel internațional. 

O constantă omniprezentă în lucrare este reprezentată de interesul statului, prin prisma 

respectării dreptului persoanelor asigurate de a beneficia de servicii de îngrijire a sănătății și 

semnificația sa în raporturile juridice de drept privat care se nasc între casele de asigurări de sănătate 

și unitățile sanitare publice sau private, indiferent de forma legală de organizare a acestora. 

Argumente se regăsesc precizate și în legislația, jurisprudența sau doctrina internă și europeană 

internațională, precum și în diverse studii. 

Invocarea interesului public, dar mai exact al interesului asiguraților și a suveranității 

statutului reprezintă fundamentul măsurilor privind modalitatea de reglementare, negociere și 

încheiere a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, 

considerate fiind că prevalează asupra principiului libertății de voință la încheierea acestora. 

Contextul epidemiologic pe care îl traversează țara noastră reprezintă un punct aplicativ al 

noțiunilor teoretice analizate, în încercarea de a demonstra că luarea în considerare a interesului 

asiguraților este obligatorie mai ales sub aspectul efectelor juridice ale contractelor de furnizare de 

servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale asupra stării de sănătate a cetățenilor. 

În scopul de a surprinde cât mai multe detalii cu privire la instituția juridică a furnizării de 

servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, apreciem aceste aspecte relevant de cercetat. 

Acestea sunt problematici care demonstrează utilitatea și actualitatea tematicii abordate și reflectă 

motivele care au determinat alegerea și poziționarea în centrul de interes al cercetării a instituției 

excepționale de drept civil a furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și, 

în consecință, elaborarea tezei de doctorat, în ideea de a dezvolta o temă de cercetare care să ofere un 

spectru larg de analiză, într-o manieră multidisciplinară și interdisciplinară, o temă de actualitate, cu 

perspective noi de abordare, și care să reprezinte un real interes pentru profesioniștii din domeniu, 

dar și pentru în mediul socio-economic actual și viitor. 

2. Justificare teoretică și practică a temei de cercetare 

Fundamentarea teoretică a temei de cercetare constă în identificarea unor soluții la 

problematici complexe de drept, determinate de amploarea legislației și de jurisprudența, de multe 

 
9 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 505 din 15 iulie 2011, cu 

modificările şi completările ulterioare 



ori neunitară, cu privire la furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, 

având la bază analize comparate a numeroase aspecte juridice pe care le impune această instituție în 

dreptul intern și european. 

Importanța temei de cercetare are în vedere analiza tuturor elementelor care conduc la 

conceptualizarea și delimitarea instituției de drept prin care se materializează dreptul la ocrotirea 

sănătății în peisajul juridic românesc, astfel încât am apreciat necesară inclusiv abordarea comparată 

cu legislația și doctrina dezvoltată în sistemele de sănătate din Franța și Germania. 

Importanța teoretică este întărită și de faptul că tema de cercetare nu a făcut, până în prezent, 

obiectul unei lucrări științifice, aceasta fiind acoperită în dreptul român doar prin câteva analize, care 

ating aspecte restrânse. 

Din punct de vedere practic, importanța subiectului ales este dată de faptul că este vorba de o 

materie care privește principala sursă de finanțare a sistemului de sănătate din România, cu implicații 

majore asupra garantării dreptului fundamental la ocrotire a sănătății populației. 

Lucrarea de față își propune o abordare, am putea spune, unică până în prezent în literatura 

de specialitate, care cuprinde elemente interpretative şi critici aduse legislației din domeniul furnizării 

de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în spațiul juridic românesc, prin care sunt 

identificate normele de drept și practicile naționale și europene, astfel încât îmbină într-o manieră 

originală elemente de drept civil cu elemente de drept constituțional și drept administrativ, 

contribuind pe parcurs la cristalizarea unei viziuni particulare, ca modalitate de abordare a acestei 

instituții de drept. 

Această abordare a decurs, așa cum am mai arătat, în primul rând din natura instituției juridice 

a furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Nu putem să nu observăm 

apropierea dintre cele două mari diviziuni ale dreptului, prin prisma intervenției statului, în raporturile 

de natură civilă derulate de casele de asigurări de sănătate, instituții publice, aflate în subordinea 

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu unitățile sanitare și profesioniștii (furnizorii de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale) - subiecte de drept privat. Mai mult, tot natură civilă 

au, potrivit legii, și contractele care se încheie între casele de asigurări de sănătate și unitățile sanitare 

publice (spitalele), ambele, organe ale administrației publice. Unicii beneficiari ai acestor relații 

contractuale sunt asigurații (pacienții), aflați în centrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, 

pentru care casele de asigurări de sănătate joacă rolul de cumpărători de servicii medicale, 



medicamente și dispozitive medicale în vederea garantării dreptului fundamental la ocrotirea 

sănătății. 

În acest context, delimitarea normelor aplicabile (constituționale, administrative sau civile) 

apare ca fiind o necesitate izvorâtă atât din rațiuni practice, cât și teoretice, întrucât, astfel cum reținea 

profesorul Gheorghe Beleiu, ”corecta calificare a unui raport concret este de maximă importanță 

practică, deoarece numai o astfel de calificare asigură o corectă aplicare a legii.”10 

Scopul final al cercetării este de a identifica soluții la problematici complexe de drept, generate 

de modalitatea de reglementare în legislația națională a materiei furnizării de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale, care să conducă la eficientizarea dialogului dintre specialiști, 

practicieni și judecători în cazurile naționale care privesc garantarea dreptului asiguraților la ocrotirea 

sănătății prin intermediul furnizării serviciilor de îngrijire a sănătății de care au nevoie, în contextul 

limitărilor de ordin financiar ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. 

Acesta poate fi un prim pas pentru îmbunătățirea colaborării între profesioniștii din domeniul 

sănătății, unitățile sanitare publice și instituțiile din sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

3. Metodologia cercetării 

Prezenta cercetare are la bază metoda comparativă, prin intermediul căreia am valorificat  

evoluția legislației în materia furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și 

contractelor prin care se materializează dreptul fundamental la sănătate al cetățenilor în România. 

Lucrarea mai urmărește și o abordare comparativă a legislațiilor statelor europene cu sisteme de 

asigurări de sănătate similar cu cel instituit în România. Această metodă a stat și la baza abordării 

comparate a contractului de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale 

îndeosebi cu contractul de furnizare reglementat prin actualul Cod civil, dar și cu contractul 

administrativ, pentru a evidenția particularitățile corelației cu acestea, dar și pentru a justifica 

specificitatea și independența instituției furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive 

medicale. 

Analiza instituției nou conturate de drept, prin care se asigură dreptul fundamental la 

ocrotirea sănătății cetățenilor, a contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, 

a contractelor din sistemul de asigurări sociale de sănătate, dar și a interesului asiguraților, care stă 

 
10 Ghe. Beleiu, Drept civil român. Introduce în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ediția a V-a, Casa de Editură și 

Presă ”Șansa” SRL, Bucureşti, 1998, p. 39 



la baza încheierii acestora, creează posibilitatea înțelegerii unor noțiuni, insuficient sau chiar deloc 

explorate în doctrina românească.  

Nu în ultimul rând, lucrarea dorește să reliefeze inconsecvențele din legislație și jurisprudență, 

dar și criteriile care stau la baza raportului de forță dintre instituțiile statului și furnizorii de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale. 

Metoda istorică a fost folosită pentru a evidenția parcursul legislativ și regimul juridic al 

noțiunilor definitorii care stau la baza instituției juridice a furnizării de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale, identificate atât în legislația națională, cât și în legislația altor 

state europene, având în vedere faptul că sistemul de asigurări sociale de sănătate dezvoltat și 

implementat în țara noastră are la bază modelul Bismark, cel mai vechi sistem de sănătate, de 

legislație germană, introdus la sfârșitul secolului al XIX-lea în Germania de cancelarul Otto von 

Bismarck. 

Metoda sociologică are mare importanță în contextul evoluției regimului juridic al instituției 

care face obiectul studiului, având în vedere trecerea de la sistemul de asigurări de sănătate de tip 

Semașko la cel de tip Bismarkian, precum și necesitatea respectării cadrului legislativ relevant 

dezvoltat în cadrul dreptului Uniunii Europene, ceea ce a determinat armonizarea treptată a cadrului 

intern cu standardele europene și internaționale de sănătate publică. 

O altă metodă de cercetare utilizată este cea hermeneutică, care se datorează și caracterului 

multi -, pluri – și interdisciplinar al lucrării, elementul central, furnizarea de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale fiind analizată dintr-o perspectivă integrativă a componentelor 

ce o configurează, respectiv dimensiunea socială și dimensiunea legislativă.  

4. Structura tezei 

Rezultatele cercetării au fost expuse în cadrul lucrării într-un număr de cinci capitole, însoțite 

de concluzii parțiale și urmate de concluziile finale, precum și de un rezumat al propunerilor de lege 

ferenda, care, de altfel, sunt identificate și prezentate mai amplu pe parcursul desfășurării procesului 

de cercetare. 

Partea introductivă prezintă considerentele care au stat la baza inițierii demersului științific, 

stabilește metodologia de cercetare și trasează obiectivele care vor fi urmărite pe parcurs. Aceasta 

este secțiunea în care se enunță elementul central al lucrării, și anume: o radiografie a instituției 

furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, astfel cum aceasta s-a 



conturat și s-a dezvoltat ascendent în contextul de drept, social și economic intern și 

internațional, într-o perioadă în care abordarea multidisciplinarității, interdisciplinarității și 

transdisciplinarității se manifestă prin interferența dintre domenii de drept și dimensiuni ale 

factorilor economici și sociali, dar și politici. 

Lucrarea este structurată în cinci capitole părți, și anume: CAPITOLUL I - Evoluția 

conceptelor care stau la baza organizării instituției juridice a furnizării de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale, CAPITOLUL II - Contextul social și economic al dezvoltării 

instituției juridice a furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și integrarea 

acesteia în sistemul de asigurări sociale de sănătate, CAPITOLUL III - Furnizarea de servicii de 

servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate din România, CAPITOLUL IV - Furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății  în cadrul 

sistemelor de asigurări sociale de sănătate din Germania și Franța. Aspecte de drept comparat și 

CAPITOLUL V - Contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive 

medicale, fiecare dintre acestea cuprinzând secțiuni și paragrafe prin care se delimitează aspectele 

analizate, având ca scop identificarea celor mai importante aspecte aplicative în materia furnizării de 

servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. 

În Capitolul I alocăm în spațiu generos conștientizării și contextualizării elementelor care 

conturează identitatea juridică a furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, 

inclusiv a sistemului internațional și european de protecţie a sănătății, a autorităților implicate, 

precum și a subiectelor de drept, beneficiare ai protecției sănătății, analiză care va transcende 

granițelor interne ale dreptului public și dreptului privat, atingând limitele dreptului internațional 

public, astfel încât vom identifica elemente din mai multe ramuri de drept. 

Întrucât instituția juridică, prin care se asigură protejarea asiguraților față de costurile 

serviciilor medicale în caz de boală sau accident, este organizată într-un stat de drept11, în interiorul 

căruia sănătatea și dreptul la sănătate se exercită într-un cadru juridic bine stabilit, iar exercitarea 

acestora presupune garanții juridice precise, în acest capitol atenția ne este concentrată asupra 

considerentelor care au dus la nașterea acestei instituții, respectiv analiza formelor de manifestare ale 

sănătății și conexiunea acestora cu sistemele de sănătate. Astfel, avem în vedere înțelegerea 

 
11 Constituţia României din 1991, republicată, prevede, în art. 1 alin. (3), că: „România este un stat de drept democratic 

şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea 

şi pluralismul politic reprezintă, valori supreme şi sunt garantate”. A se vedea I. Deleanu, Drept constituțional și instituții 

politice, Tratat, Editura Europa Nova, București, 1996, p. 100- 101 



conceptelor adiacente de „sănătate” și „sănătate publică”, dar și a celor de „drept la sănătate” și „drept 

al sănătății”, precum și a relației acestora cu instituția furnizării serviciilor de îngrijire a sănătății, dar 

și cu alți factori care le influențează. 

Motivația este dată de importanța pe care starea de sănătate și dreptul la sănătate le prezintă 

pentru individ, grup, colectivitate sau societate, dar și de necesitatea organizării sistemice și juridice 

a sănătății, astfel încât societatea modernă să poată face față interesului general determinat de nevoia 

tot mai ridicată de îngrijiri medicale.12  

Determinați fiind de aceeași dorință de a surprinde cât mai multe dintre elementele care 

conturează identitatea juridică a instituției furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive 

medicale, în Capitolul II vom reliefa imaginea acestei instituții, astfel cum aceasta, într-un mod 

ascendent, s-a conturat și s-a dezvoltat în contextul social și economic european și intern. Acest aspect 

ne va conduce la o abordare interdisciplinară, întrucât realitatea juridică presupune interferența dintre 

domenii de drept și dimensiuni ale factorilor politici, economici și sociali. 

În Capitolul III, atenția ne va fi concentrată asupra contextului legislativ care a condus la 

conturarea şi dezvoltarea furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în 

România, instituție de drept prin intermediul căreia se asigură protejarea asiguraților ”față de costurile 

serviciilor medicale în caz de boală sau accident”, ”în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu, 

în condițiile utilizării eficiente a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”. 

Deopotrivă, încercăm să aflăm răspunsul la mai multe întrebări, care au un numitor comun. 

Unde se situează această instituție în contextul de drept, economic și social, ce reprezintă, care sunt 

principiile și obiectivele și cum se materializează acestea, care sunt autoritățile și instituțiile 

competente? 

Prin urmare vom prezenta evoluția principiilor care guvernează sistemul de sănătate din 

România, cu implicații asupra componentei sociale a furnizării de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale.  

În ceea ce privește instituțiile implicate în furnizarea de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale, Ministerul Sănătății reprezintă autoritatea centrală în domeniul sănătății 

publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate administrează şi gestionează sistemul de 

asigurări sociale de sănătate, iar casele de asigurări de sănătate asigură funcţionarea sistemului de 

 
12 World Health Organization, World Health Report 2000 – Health systems: improving performance, Geneva, 2000, 

disponibilă la adresa http://www.who.int/whr/2000/en/index.html, accesată la data de 24.03.2021 

http://www.who.int/whr/2000/en/index.html


asigurări sociale de sănătate la nivel local. Întrucât apreciem că atribuțiile acestor autorități și instituții 

în domeniul furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale au o importanță 

deosebită, acestea vor fi analizate pe larg. 

Organismele profesionale cu atribuții în domeniul sănătății fac, de asemenea, obiectul 

analizei în acest capitol.  

În vederea definitivării studiului cu privire la instituțiile implicate în asigurarea ocrotirii 

sănătății populației, vor fi analizate „persoanele fizice sau juridice, de drept public sau de drept 

privat, autorizate să realizeze servicii de sănătate publice” în calitatea acestora de furnizori de 

servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, care își desfășoară activitatea în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

Un spațiu însemnat îl alocăm noțiunilor ”interesul asiguraților” și ”contract-cadru” ca fiind 

cele care preced încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive 

medicale. 

În cuprinsul Capitolului IV, efectuăm o prezentare separată a organizării furnizării de servicii 

de îngrijire a sănătății, astfel cum acestea se identifică în cadrul sistemelor naționale de sănătate 

dezvoltate în Germania și Franța, în ceea ce privește originea, reglementarea, principiile de bază, dar 

și beneficiile pe care acestea le prezintă. Vor fi analizate, cu precădere, reglementările la nivel de 

lege, care guvernează cele două sisteme de asigurări sociale (obligatorii) de sănătate, instituțiile care 

le administrează și beneficiarii, pentru a ne putea face o imagine de ansamblu a organizării acestora. 

Sunt, deopotrivă, avute în vedere, particularități ale contractelor care sunt încheiate în cele două 

sisteme de asigurări, atât la nivel național, cât și la nivel local, pentru asigurarea dreptului la servicii 

de îngrijire a sănătății al asiguraților. 

În Capitolul V, întreprindem o analiză asupra contractelor de furnizare de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale - ”motoarele” sistemului de asigurări sociale de sănătate, care 

asigură accesul persoanelor la servicii medicale și medicamente în caz de boală sau accident. 

Întrucât, conceptual, analiza ar fi incompletă fără compararea cu alte tipuri de contracte din 

sistemul de drept, am apreciat necesară o abordare comparată a contractului de furnizare de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale îndeosebi cu contractul de furnizare, astfel cum acesta 

a fost reglementat prin noul Cod civil, dar și cu contractul administrativ, pentru a evidenția 

particularitățile corelației cu acestea. 

 



Concluzii finale și rezumatul propunerilor de lege ferenda 

 

Elementul central, în jurul căruia gravitează întreaga lucrare, îl reprezintă, astfel cum am 

menționat și în partea introductivă, o radiografie a instituției furnizării de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale, astfel cum aceasta s-a conturat și s-a dezvoltat ascendent 

în contextul de drept, social și economic intern și internațional, într-o perioadă în care 

abordarea multidisciplinarității, interdisciplinarității și transdisciplinarității se manifestă prin 

interferența dintre domenii de drept și dimensiuni ale factorilor economici și sociali, dar și 

politici. 

În încercarea noastră de a surprinde cât mai multe elemente care stau la baza instituției juridice 

a furnizării de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în sistemul nostru de drept, 

chiar dacă acestea au valențe multidisciplinare, am analizat conceptele pe care aceasta se 

fundamentează și am observat că există o strânsă interdependență între acestea.  

Astfel, conceptul de sănătate stă la baza dezvoltării dreptului la ocrotirea sănătății (analizat 

în lucrare sub forma dreptului la sănătate), astfel cum acesta este recunoscut în legislația care 

guvernează furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în România. Pe de 

altă parte, evoluția acestor două concepte au condus la apariția unui alt concept, cel de sănătate 

publică, care, la rândul său, a condus la dezvoltarea sistemelor de sănătate.  

Analiza comparată a consacrării dreptului la sănătate în diferite legislații europene ne 

determină să apreciem că, spre deosebire de alte constituții, cea franceză de exemplu, în legea 

fundamentală a Statului Român garantarea dreptului la ocrotire sănătății își găsește un loc 

binemeritat, iar Curtea Constituțională și instanța supremă au reușit să materializeze în practică acest 

drept fundamental pe calea recunoașterii efective. 

De lege ferenda, urmare a analizei materializării în practică a acestui drept în raport cu 

legislația incidentă, formulăm propuneri în ceea ce privește reglementarea condiției îndeplinirii 

dreptului la informație, ca un principiu esențial pentru obținerea consimțământului pacientului pentru 

a fi asigurată o corectă aplicare a prerogativelor individuale ale dreptului la sănătate, precum și 

predictibilitatea normei prin care se statuează drepturile pacienților în România. Numai în această 

modalitate de reglementare apreciem că dreptul pacientului de a fi informat ar deveni esență a relației 

medic-pacient și, prin urmare, o parte integrantă a drepturilor fundamentale ale fiecărei persoane și 

ar fi respectate principiile autonomiei și demnității fiecărei persoane. 



Analiza comparată a conceptelor de drept la sănătate și drept al sănătății a demonstrat faptul 

că acestea nu sunt sinonime, din contră deosebirea dintre ele este una covârșitoare. Prima este unanim 

recunoscută ca reprezentând un principiu fundamental, o prerogativă colectivă, dar și individuală, cea 

de-a doua, luând forma unei discipline care studiază un corp de norme care stau la baza ordinii 

juridice care servește la organizarea punerii în aplicare a protecției populației de către societate. 

Această ultimă concluzie ne determină să afirmăm că normele care stabilesc modalitatea de derulare 

a relațiilor contractuale dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și 

casele de asigurări de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România pot 

fi și ar trebui incluse în sfera domeniului de studiu al dreptului sănătății. 

Din perspectiva socială și economică a contextului în care s-au dezvoltat sistemele de 

asigurări de sănătate europene, am concluzionat că furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății 

reprezintă rezultatul final al funcționării unui sistem de sănătate, iar aceasta îmbracă toate 

formele de îngrijiri de sănătate sau de asistență medicală ce pot fi oferite populației, respectiv servicii 

medicale preventive, servicii medicale curative, servicii medicale de îngrijire și servicii medicale de 

recuperare.  

Existența și importanța dreptului la sănătate reprezintă o realitate ce nu poate fi însă ignorată. 

Dreptul complex consacrat de art. 34 din Constituție și, mai exact, componenta procedurală a acestuia 

constituie fundamentul organizării unui sistem de sănătate în care, un loc important își găsesc 

asigurările sociale de sănătate și, implicit, furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive 

medicale. 

În cadrul sistemului de sănătate românesc, latura socială a furnizării de servicii de îngrijire a 

sănătății, identificată în legislația specifică prin sintagma ”furnizare de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale” se realizează prin intermediul tuturor tipurilor de unități 

sanitare de stat sau private, precum și prin intermediul profesioniștilor, care își desfășoară activitatea 

în sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 

Scopul final îl reprezintă finanţarea ocrotirii sănătăţii populaţiei, iar casele de asigurări de 

sănătate încheie contracte de furnizare cu unități sanitare publice sau private prin care se asigură 

serviciile de asistență medicală, medicamentele și dispozitivele medicale pentru persoanele asigurate 

în sistemul de asigurări sociale de sănătate.  

Prin urmare, contextul social, economic și politic, pe care l-a traversat țara noastră după anii 

1990, au conturat o instituție excepțională de drept, cu un parcurs evolutiv, care are trebui să se 



bucure de autonomie juridică și care are ca obiectiv fundamental asigurarea ocrotirii sănătăţii 

populaţiei. 

Acest obiectiv fundamental se asigură prin intermediul contractelor de furnizare de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale, ceea ce ne-a determinat să întreprindem o analiză 

aprofundată cu privire la instituțiile statului și furnizorii implicați, dar și cu privire la unicii 

beneficiari ai acestui raport juridic. 

Așadar, ca instituție de drept, furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive 

medicale poate fi definită ca reprezentând totalitatea normelor juridice care reglementează 

modul de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate, decontate exclusiv din bugetul Fondului național unic 

de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurarea sănătății populației. 

Dar, desigur, este vorba de o instituție excepțională de drept (raportat la dreptul civil), iar 

prin extensie, raportat la întregul sistem de drept privat. Această instituție de drept, întrucât 

reglementează contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale 

corespunde dreptului privat, în ciuda multiplelor elemente de drept administrativ, dar şi în 

ciuda sancțiunilor din această materie.  

Analiza ne-a arătat că ”interesul asiguraților”, pe care atât casele de asigurări de sănătate, cât 

și furnizorii trebuie să îl aibă în vedere la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, 

medicamente şi dispozitive medicale, apare ca având o natură mixtă, care combină regulile de 

drept public și cele de drept privat, iar la încheierea acestor contracte, trebuie avut în vedere atât 

interesul general al asiguraților, cât și interesul individual al fiecărui asigurat, care trebuie să primeze 

asupra interesului unic al societății. 

Întrucât implicațiile juridice și financiare pe care le are această concluzie sunt uriașe, dar 

corespund întru totul realității juridice și instituționale, precum și construcțiilor jurisprudențiale, am 

întreprins un studiu de caz cu privire la jurisprudența europeană și legislația în materie din Germania, 

concretizată prin propuneri de lege ferenda, care au în vedere enunțarea cu suficientă precizie a 

normelor Legii nr. 95/2006, pentru a permite asiguraților să-și regleze conduita, dar și pentru a fi 

asigurată o ordine juridică unitară și, în consecință, o corectă aplicare a legii, atât de către instituțiile 

implicate, cât și de către instanțele de judecată. 

Prin urmare, de lege ferenda, propunem următoarele: 



- lămurirea sintagmei „interesul asiguraților” pe care, atât casele de asigurări de 

sănătate, cât și  furnizorii, trebuie și să îl aibă în vedere la încheierea contractelor de furnizare de 

servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale; 

- reglementarea, pe cale de excepție de la regula generală, a condițiilor în care își fac 

aplicabilitatea dispozițiile Codului civil, în raport cu prevederile Legii nr. 95/2006 referitoare la 

obligațiile care revin caselor de asigurări de sănătate la încheiere contractelor de furnizare de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale, dar și cu celelalte îndatoriri și obligații ale părților; 

- instituirea unui regim derogatoriu de la prevederile Legii concurenței13 aplicabil 

contractului-cadru, contractelor dintre casele de asigurări de sănătate și furnizorii din sistemul de 

asigurări sociale de sănătate, precum și actelor normative sau cu caracter normativ, dar și actelor 

administrative, pe care instituțiile implicate (Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate sau casele de asigurări) sunt obligate să le emită sau să le promoveze, în virtutea legii. 

Specificitatea deosebită a relațiilor contractuale reglementate în cadrul sistemului de asigurări 

sociale de sănătate ne-a determinat să analizăm teza dublei naturi a raporturilor juridice prin care 

se asigură furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, atât în ceea ce 

privește contractul-cadru prin care se asigură acordarea asistenței medicale, cât și cu privire la însăși 

aceste contracte de furnizare, teză potrivit căreia relațiile juridice reglementate de normele incidente 

în această materie sunt raporturi juridice de drept civil cu puternice valențe de drept administrativ. 

Actul preparatoriu care stă la baza încheierii contractelor de furnizare de servicii medicale, 

medicamente și dispozitive medicale este reprezentat de contractul-cadru privind condițiile 

acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

Din interpretarea sistematică a prevederilor legale, luând în considerare și natura civilă a 

relațiilor contractuale dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale şi 

casele de asigurări, analiza întreprinsă cu privire la contractul-cadru ne-a condus la concluzia că 

acesta are o dublă natură juridică, fiind un act juridic complex, inițial acesta având caracterul unui 

instrument de simplificare a raporturilor juridice, care intră sub incidența Codului civil, iar, ulterior 

aprobării prin hotărâre a Guvernului, acesta dobândind caracterul unui act administrativ normativ.  

Analizând furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății din sistemele de asigurări de sănătate 

german și francez în comparației cu cel românesc, concluzionăm că în România, legislația de nivel 

primar (ne referim la prevederile Legii nr. 95/2006 în comparație cu cele ale Codului social german 

 
13 Legea concurenței nr. 21/1996, republicată în  Monitorul Oficial nr. 153 din 29 februarie 2016 



și Codului securității sociale francez) privind organizarea sistemului contractual, care guvernează 

relațiile dintre instituțiile din sistemul de asigurări de sănătate și profesioniștii din domeniul sănătății, 

nu este atât de amplă și nu reglementează, aproape până la cel mai mic detaliu, fiecare ipoteză juridică 

cum se întâmplă în celelalte sisteme. Mai mult, despre contractul-cadru privind condițiile acordării 

asistenței medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate și contractele de furnizare de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale nu putem afirma că acestea nu prevăd practic 

nimic important pe care legea nu numai că l-a prevăzut anterior, dar l-a prevăzut cu suficientă 

precizie, cum, de altfel, se întâmplă în celelalte legislații. 

Analiza a relevat și particularitățile acestei instituții excepționale de drept. Furnizarea de 

servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, are caracter social, întrucât aceasta 

reprezintă și o activitate profesională, prin intermediul acesteia, profesioniștii din domeniul sănătății 

putând să își desfășoare profesia. Caracterul social rezidă, de altfel, și din faptul că obiectivul acestei 

instituții este aducerea la îndeplinire a obligației fundamentale a statului de a asigura ocrotirea 

sănătăţii întregii populaţii. Pe de altă parte, furnizarea de servicii medicale, medicamente si 

dispozitive medicale are caracter economic, dar doar pentru societățile comerciale care au ca obiect 

de activitate acordarea asistenței medicale, persoane juridice de drept privat, care urmăresc realizarea 

unui profit. 

În ceea ce privește instituția contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente 

și dispozitive medicale, aceasta se conturează ca o instituție excepțională de drept, în raport cu 

dreptul comun, iar prin extensie, raportat la întregul sistem de drept privat.  

Principalul drept al persoanelor asigurate, indiferent  de forma prin care a fost dobândită 

calitatea de asigurat, este că aceștia beneficiază de servicii medicale, medicamente și dispozitive 

medicale, cuprinse în pachetul de bază, în ambulatoriu sau în spital, furnizate de profesioniștii care 

își desfășoară activitatea în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în baza contractelor de furnizare 

de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale încheiate de casele de asigurări de sănătate. 

Așadar, „beneficiarii finali ai contractelor, contracte pentru care statul a creat un cadru 

normativ special de reglementare, sunt cetățenii,” acest ultim aspect concretizând natura atipică a 

acestor contracte, reținută, de altfel, și de Înalta Curte de Casație și Justiție în jurisprudența sa. 

Caracterele juridice și trăsăturile proprii ne-ar putea determina să apreciem că această 

instituție de drept se situează la granița dintre dreptul public și dreptul privat. Dar, întrucât nici măcar 

instanța supremă nu a contestat decizia legiuitorului de a introduce aceste relații contractuale sub 



sfera de aplicare a dreptului civil, ar fi absurd ca numai în urma acestui modest, dar ambițios demers 

să apreciem în sens contrar. 

Analiza jurisprudenței pe care am apreciat-o relevantă, care rezidă din natura juridică a 

contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, ne-a condus la 

aprecierea că natura juridică a contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și 

dispozitive medicale, declarată în mod expres de legiuitor, a fost însușită de toate instanțele de 

judecată învestite cu soluționarea unor litigii care decurg din încheierea, executarea sau încetarea 

acestora.  

De altfel, enunțarea cu suficientă precizie a naturii juridice a acestor relații contractuale în 

cuprinsul Legii nr. 95/2006, a condus la asigurarea unei ordini juridice unitare și, în consecință, o 

corectă aplicare a legii, atât de către instituțiile implicate, cât și de către instanțele de judecată. 

 Dar, întrucât am observat că instanțele de judecată au o practică neunitară în ceea ce privește 

calificarea actelor premergătoare sau a celor ulterioare încheierii contractelor de furnizare de servicii 

medicale, medicamente și dispozitive medicale, de lege ferenda, pentru a fi eliminate dificultățile de 

calificare și interpretare cu privire la natura juridică a acestora, dar și pentru a se asigura unitatea 

sistemului juridic, apreciem necesară intervenția legiuitorului în sensul reglementării exprese a 

naturii juridice a acestora.  

În concluzie, opinăm în sensul că atât instituția furnizării de servicii medicale, medicamente 

și dispozitive medicale, cât și cea a contractelor care se derulează în vederea asigurării dreptului 

fundamental la ocrotirea sănătății sunt instituții excepționale de drept care corespund dreptului privat, 

în ciuda multiplelor elemente de drept administrativ. 

Mai mult, rezultatele cercetării științifice verifică și confirmă ipoteza pe care am enunțat-o 

încă de la începutul lucrării. Furnizarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în 

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate constituie o instituție juridică a dreptului civil, dar 

poate fi reprezentată și ca o instituție individualizată într-un domeniu mai nou conturat de studiu de 

drept, cel al dreptului sănătății, care depășește granițele dreptului civil și se extinde asupra unităților 

administrației publice, domeniu de studiu de drept aflat, în interferență cu sistemul monist 

implementat de Codul civil, la granița dintre cele două mari diviziuni ale dreptului, public și privat, 

antrenat deopotrivă de principiile promovate la nivelul Uniunii Europene și la nivel internațional. 

În acest context, devine din ce în ce mai evident că cercetarea cu privire la furnizarea de 

servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și a contractelor prin care se materializă 



dreptul fundamental la sănătate al cetățenilor ar merita să facă obiectul unor cercetări mult 

mai aprofundate, în urma cărora doctrinarii să ajungă la un consens, la care să achieseze 

”treptat, treptat şi practica judiciară, ajungându-se, prin uz de ani şi ani, la noțiuni cu valoare 

de constantă într-o anumită materie, preluate, ca atare, în legislație”.14 

  

 
14 A. Iorgovan, op.cit., p. 580 
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