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Textul de mai jos este un extras privind modul de tratare a asistentei medicale din cadrul proiectului de 
comunicare a CE mentionat:

Asistenta medicala 

În cadrul Uniunii, sistemele de asistență medicală sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. 
Gradul de concurență care există pe piață între diferiții furnizori de servicii medicale depinde de 
particularitățile naționale. 

În unele state membre, spitalele publice sunt parte integrantă a unui serviciu national de sănătate și sunt 
bazate aproape în totalitate pe principiul solidarității. Astfel de spitale sunt finanțate direct din 
contribuțiile de securitate socială și din alte resurse de stat și furnizează serviciile respective gratuit, pe 
baza principiului acoperirii universale. Curtea de Justiție și Tribunalul au confirmat faptul că, acolo unde 
există o astfel de structură, organizațiile în cauză nu acționează în calitate de întreprinderi. 

În multe alte state membre, spitalele și alți furnizori de servicii medicale își oferă serviciile contra unei 
remunerații obținute fie direct de la pacienți, fie de la societatea de asigurări la care sunt afiliați aceștia. 
În cadrul unor astfel de sisteme, există un anumit grad de concurență între spitale în ceea ce privește 
furnizarea serviciilor medicale. Acolo unde se întâmplă acest lucru, faptul că un serviciu medical este 
furnizat de un spital public nu este suficient pentru ca activitatea respectivă să fie clasificată ca fiind 
neeconomică. 

Curtea de Justiție și Tribunalul au clarificat, de asemenea, faptul că serviciile medicale pe care le 
prestează medicii independenți și alți practicieni privați contra cost și pe propriul risc trebuie considerate 
ca reprezentând o activitate economică.
Aceleași principii se aplică în ceea ce privește farmaciile independente. 

Detalii suplimentare si text integral afferent acestui document se regasesc pe urmatorul link 
http://www.renascc.eu/documente/draft%20guidance%20ro%20state%20aid_920ro.pdf


