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        Condițiile si modalitatile de acordare a asistentei medicale  
                                               în afara tarii 
 
  

Este foarte important ca persoanele asigurate sa cunoasca in ce conditii pot 
beneficia de servicii medicale in strainatate. Insa, conditiile in care se acorda serviciile 
medicale sunt reglementate in mod diferit, in functie de statul in care se acorda 
respectivele servicii medicale, respectiv daca sunt acordate pe teritoriul statelor 
membre ale uniunii europene/spatiului economic european, sau pe teritoriul statelor 
terte (din afara uniunii europene/spatiului economic european).  
 

Este foarte important de stiut ca pentru a beneficia de aceste drepturi, toate 
actele normative prevad si anumite obligatii in sarcina persoanelor asigurate, obligatii 
care daca nu sunt cunoscute sau nu sunt indeplinite, pot conduce la neacordarea 
serviciilor medicale sau la acordarea serviciilor medicale cu acoperirea costurilor de 
catre persoana asigurata.  

 
        INTRODUCERE  

 
Regulile de coordonare a sistemelor nationale de securitate sociala se inscriu in 

cadrul liberei circulatii a persoanelor si trebuie sa contribuie la imbunatatirea nivelului de 
viata si sanatate a acestora. Astfel, acordarea serviciilor medicale in strainatate in cazul 
persoanelor asigurate a fost reglementata la nivelul Uniunii Europene prin regulamente 
europene si directive, iar in cazul statelor terte (care nu sunt membre a Uniunii 
Europene si a Spatiului Economic European) prin acorduri bilaterale.  

Primul regulament european adoptat de Parlamentul European si Consiliul 
Uniunii Europene in ceea ce priveste aplicarea regimurilor de securitate sociala a 
salariatilor, persoanelor care desfasoara activitati independente si membrilor de familie 
ai acestora care se deplaseaza pe teritoriul Comuniatii, a fost Regulamentul (CEE) nr. 
1408/71, regulament care a fost modificat si actualizat cu numeroase ocazii, tocmai 
pentru a fi luate in considerare atat evolutiile la nivel comunitar (inclusiv hotararile Curtii 
Europene de Justitie), cat si modificarile legislative la nivel national. Toti acesti factori 
au contribuit la crearea unor reguli comunitare de coordonare complicate si 
voluminoase, fapt ce a determinat inlocuirea acestor reguli prin modernizarea si 
simplificarea lor. Astfel, in anul 2009, Regulamentul 1408/71 a fost inlocuit de 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, 
regulament prin care s-a incercat simplificarea modalitatilor de acordare a serviciilor 
medicale pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.  
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In anul 2011, Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene a adoptat 
Directiva 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul asistentei 
medicale trasfrontaliere, directiva care prevede instaurarea unui cadru general pentru 
clarificarea drepturilor pacientilor cu privire la accesul acestora la asistenta medicala 
trasfrontaliera, garantarea calitatii si a sigurantei asistentei medicale primite intr-un alt 
stat din cadru UE/SEE si promovarea cooperarii in materie de asistenta medicala intre 
statele membre ale UE/SEE.  

Incepand cu anul 2007, odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, 
prevederile regulamentelor europene au devenit aplicabile si in Romania, fiind 
reglementata si in tara noastra modalitatea prin care o persoana asigurata poate 
beneficia de servicii medicale pe teritoriul statelor membre UE/SEE.  

In ceea ce priveste acordurile bilaterale incheiate de Romania, s-a constatat ca 
de-a lungul timpului a existat o preocupare constanta din partea statului Roman in ceea 
ce priveste acordarea serviciilor medicale pe teritoriul altor state, fiind incheiate o serie 
de acorduri sau intelegeri cu diverse state, astfel incat persoanele asigurate sa poata 
beneficia de servicii medicale pe teriotriul acestora. 
 
Servicii medicale acordate pe teritoriul statelor membre ale UE/SEE se face in 
conformitate cu prevederile:  
 
- Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 
sociala;  
- Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;  
- Regulamentului (CE) nr. 988/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si de stabilire a continutului 
anexelor acestuia;  
- Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind aplicarea 
drepturilor pacientilor in cadrul asistentei medicale transfrontaliere.  
 
• Servicii medicale acordate pe teritoriul statelor terte (din afara UE/SEE): avand in 
vedere ca in aceasta situatie persoanele asigurate pot beneficia de servicii medicale 
decontate din fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, doar in situatia in 
care Romania are incheiate acorduri bilaterale cu statele respective, iar acordarea 
serviciilor medicale se face in conformitate cu prevederile acordurilor.  
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SERVICII MEDICALE ACORDATE PE TERITORIUL STATELOR MEMBRE ALE 
UNIUNII EUROPENE/SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN  
 
Servicii medicale acordate pe teritoriul statelor membre UE/SEE, in baza 
Regulamentului nr. 883/2004, a Regulamentului nr. 987/2009 si a Regulamentului 
nr. 988/2009  
 

In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate sociala, astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul (CE) nr. 988/2009 si a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a 
procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004, se disting mai 
multe situatii:  
- Servicii medicale devenite necesare (art. 19 din Regulamentul nr. 883/2004 si art. 25 
din Regulamentul nr. 987/2009) - se acorda persoanelor asigurate care se afla in 
sedere temporara pe teritoriul unui stat membru UE/SEE. Documentul in baza caruia se 
acorda serviciile medicale devenite necesare sunt: cardul european de asigurari sociale 
de sanatate si certificatul de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de 
sanatate;  
- Tratament planificat (art. 20 din Regulamentul nr. 883/2004 si art. 26 din Regulamentul 
nr. 987/2009) – se acorda persoanelor care se deplaseaza pe teritoriul unui stat 
membru UE/SEE, in scopul beneficierii de servicii medicale. Documentul in baza caruia 
se acorda serviciile medicale il reprezinta Formularul S2 care se numeste document de 
deschidere de drepturi la tratament planificat;  
- Servicii medicale acordate persoanelor care au resedinta pe teritoriul altui stat 
membru decat statul membru competent (art. 17, 18, 22 - 27 din Regulamentul nr. 
883/2004). Documentul in baza caruia se acorda servicii medicale il reprezinta 
Formularul S1 si se numeste formular de inregistrare pentru asigurare medicala. 
 

1. Cardul european de asigurari sociale de sanatate  
 

Cardul european de asigurari sociale de sanatate certifica dreptul titularului 
cardului din statul membru de sedere, la servicii medicale in caz de boala, servicii care 
devin necesare din motive medicale si care se acorda in timpul sederii temporare intr-un 
alt stat membru in scopul de a impiedica situatia in care titularul cardului este constrans 
sa se intoarca in statul membru competent sau in statul de resedinta, inainte de 
incheierea perioadei planificate de sedere, pentru a beneficia de tratamentul care ii este 
necesar. Cardul european de asigurari sociale de sanatate poate fi folosit in toate 
situatiile de sedere temporara in care persoana asigurata necesita asistenta medicala.  
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Trebuie mentionat ca serviciile medicale devenite necesare acordate in baza 
cardului sunt acordate in conformitate cu legislatia statului de sedere, iar titularul 
cardului are dreptul la aceleaşi servicii medicale ca si cetăţenii asiguraţi în ţara 
respectivă.  

In situatia in care, din motive obiective, nu se poate elibera cardul european de 
asigurari sociale de sanatate, institutia competenta (casa de asigurari de sanatate) va 
elibera un certificat provizoriu de inlocuire a cardului, cu o perioada de valabilitate 
limitata.  
Pentru a putea beneficia de servicii medicale devenite necesare, persoana asigurata 
prezinta furnizorului de servicii medicale din statul membru de sedere un document 
eliberat de catre institutia competenta care sa certifice dreptul sau la servicii medicale. 
Este de preferat ca persoana asigurata sa aiba in posesia sa cardul european de 
asigurari de sanatate sau certificatul provizoriu de inlocuire a cardului, deoarece acesta 
reprezinta dovada ca persoana este asigurata într-o ţară din UE şi simplifică procedurile 
de plată şi de rambursare. Insa, in situatia in care persoana asigurata nu se afla in 
posesia unui astfel de document, aceasta sau institutia de la locul de sedere, pot 
solicita institutiei competente eliberarea certificatului de inlocuire a cardului.  
Totodata, trebuie mentionat faptul ca, dacă asiguratul nu se afla în posesia cardului sau 
certificatului de inlocuire a cardului, sau daca desi le are asupra sa nu le poate folosi 
deoarece nu sunt recunoscute de furnizorul de servicii medicale din statul de sedere, nu 
i se poate refuza accesul la tratament, dar acesta va trebui să plăteasca contravaloarea 
serviciilor medicale şi să solicite rambursarea la întoarcerea acasă.  
 
ATENTIE! Cardul european de asigurari sociale de sanatate nu poate fi utilizat in 
unitatile sanitare ale caror servicii medicale nu sunt decontate din sistemul de asigurari 
sociale de sanatate de la locul de sedere temporara, sau atunci cand scopul sederii in 
strainatate este exclusiv acela de a obtine asistenta medicala.  
In Romania, cardul european de asigurari sociale de sanatate are o perioada de 
valabilitate de 12 luni si se elibereaza de casele de asigurari in evidenta carora 
figureaza persoanele ca fiind asigurate, in termen de 7 zile lucratoare de la data de la 
data înregistrării cererii.  
 
 

2. Formularul S2 (fost E112) - Autorizarea prealabila in cazul tratamentului 
planificat  

 
O persoana asigurata care calatoreste in alt stat membru pentru a beneficia de 

prestatii in natura in timpul sederii sale, trebuie sa solicite autorizarea prealabila din 
partea institutiei competente.  
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Persoana asigurata care este autorizata de catre institutia competenta sa se deplaseze 
in alt stat membru in scopul de a primi un tratament adaptat starii sale, beneficiaza de 
prestatiile in natura acordate, in numele autoritatii competente, de catre institutia de la 
locul de sedere, in conformitate cu dispozitiile legislatiei pe care o aplica, ca si cum ar fi 
fost asigurata in temeiul legislatiei mentionate. Astfel, persoana asigurata are dreptul la 
tratament medical în altă ţară din UE, în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi preţuri ca şi 
cetăţenii ţării respective. Totuşi, unele ţări pot restricţiona accesul la anumite tipuri de 
servicii medicale, dacă cererea este mai mare decât capacitatea lor de a furniza 
asistenţă medical. 
 În principiu, persoana asigurata are dreptul la acoperirea integrală sau parţială a 
costurilor tratamentului, in functie de legislatia statului în care a primit asistența 
medicală.  
 

Conditiile eliberarii autorizatiei prealabile (Formularul S2)  
 

Institutiile competente (casele de asigurari de sanatate) au obligatia de a elibera 
autorizatia prealabila, in situatia in care sunt indeplinite cumulativ, doua conditii, 
respectiv daca:  
- tratamentul respectiv se afla printre prestatiile prevazute de legislatia statului membru 
pe teritoriul caruia este rezidenta persoana in cauza;  
- tratamentul respectiv nu poate fi acordat in nici o unitate sanitara din statul membru de 
resedinta sau de pe teritoriul statului membru competent, intr-un timp justificat din punct 
de vedere medical, avandu-se in vedere starea sa actuala de sanatate si evolutia 
probabila a bolii.  
 
    
Procedura emiterii formularului de către casele de asigurări in conformitate cu 
prevederile Ordinului presedintelui CNAS nr. 592/2008  
 

În vederea obţinerii formularului S2, persoana interesată depune o cerere la casa 
de asigurări în evidenţa căreia aceasta este înregistrată ca persoană asigurată.  
După efectuarea înregistrării cererii, casa de asigurări procedează la analiza acesteia, 
după cum urmează:  
- verifică statutul de asigurat al persoanei solicitante; în situaţia în care în urma 
verificărilor se constată că persoana nu este asigurată, cererea de eliberare a 
formularului nu este aprobată, iar acest lucru se comunică în scris solicitantului;  
- analizează dosarul medical pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 
20 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004;  
- dacă constată îndeplinirea condiţiilor, eliberează formularul S2.  
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Termenul maxim de soluţionare a cererii de eliberare a formularului S2 este de 5 zile 
lucrătoare.  
 

 Documentele necesare eliberarii formularului S2  
 

Cererea de eliberare a formularului S2, va fi însoţită de următoarele documente:  
-  copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere, după caz;  
- dosarul medical, care va conţine, pe lângă înscrisuri medicale, raportul medical 
prevăzut în anexa nr. 10A la Ordinul presedintelui CNAS nr. 592/2008, din care să 
rezulte diagnosticul, precum şi recomandarea medicală pentru efectuarea tratamentului;  
- confirmare scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru al Uniunii Europene 
sau al Spaţiului Economic European în care se intenţionează efectuarea serviciului 
medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical, 
in baza formularului S2, în perioada indicată de persoana solicitantă, pe baza 
recomandării medicului curant care întocmeşte raportul medical.  
Din raportul medical trebuie să rezulte că serviciul medical solicitat face parte din 
pachetul de servicii de bază de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate din România, precum şi faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un 
interval de timp rezonabil în niciuna dintre unităţile sanitare din România, luând în 
considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a 
bolii.  
 

În raportul medical întocmit de medicul curant trebuie precizat în mod explicit şi 
argumentat motivul pentru care serviciul medical respectiv nu poate fi acordat într-un 
interval de timp rezonabil în nicio unitate sanitară din România.  

Raportul medical trebuie întocmit de un medic dintr-o unitate sanitară aflată în 
relaţii contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România.  
Toate documentele medicale, precum şi raportul medical trebuie să fie datate, semnate 
şi ştampilate.  
 
 
  Conditii generale  
 

Formularul  S2 se eliberează înainte de plecarea persoanei beneficiare. Totusi, 
formularul poate fi emis şi după plecarea persoanei beneficiare dacă, din motive de 
forţă majoră, nu a putut fi eliberat anticipat. In aceasta situatie, formularul se eliberează 
numai dacă nu a fost achitată contravaloarea serviciilor medicale. Din momentul 
efectuării plăţii formularul nu mai produce efectele juridice pentru care este solicitat.  
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În cazul in care formularul este emis dupa plecarea persoanei beneficiare, casa de 
asigurări întocmeşte un referat prin care se argumentează şi se justifică situaţia de forţă 
majoră, document care va sta la baza eliberării formularului S2.  
 

3. Formularul S1 - Inregistrare pentru asigurare medicala 
  
Formularul S1 este documentul care deschide dreptul la servicii medicale in caz 

de boala si maternitate (asistenta medicala, tratament medical, etc), in statul de 
resedinta al persoanelor asigurate pe teritoriul altui stat membru UE/SEE. Acest 
formular se eliberează de către instituţia competentă pentru a permite persoanei 
asigurate (asigurat, pensionar, solicitant de pensie, membrii de familie ai asiguratilor 
sau pensionarilor) să beneficieze de prestaţiile în natură de boală si maternitate, 
acordate în contul instituţiei competente, de instituţia de la locul de reşedinţă, în 
conformitate cu prevederile legislaţiei pe care o aplica institutia de la locul de resedinta.  
Formularul S1 acopera si situatia membrilor de familie doar daca acestia indeplinesc 
conditiile prevazute in legislatia statului de resedinta.  

Formularul S1 a inlocuit vechile formulare emise in aplicarea Regulamentului 
(CEE) nr. 1408/1971, repsectiv: - Formularul E 106 – ,,Atestat privind dreptul la 
prestaţiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care îşi au 
reşedinţa într-un alt stat decât statul competent“  
- Formularul E 109 - ,,Atestat pentru înscrierea membrilor familiei persoanei asigurate şi 
actualizarea listelor"  
- Formularul E 120 - ,,Atestat privind drepturile la prestaţiile în natură pentru solicitanţii 
de pensie şi membrii familiei lor“.  
- Formularul E 121 - ,,Atestat pentru înscrierea titularilor de pensie, a membrilor familiei 
acestora şi actualizarea listelor"  
 

Procedura emiterii formularului de către casele de asigurări de sanatate :  
 
Formularul S1 poate fi solicitat de persoana asigurata (toate persoanele 

asigurate poritivit Legii nr. 95/2006, precum si de membrii de familie ai acestora), 
caselor de asigurări de sanatate în evidenţa căreia acesta este înregistrat ca persoană 
asigurată de boală sau maternitate. Dacă persoana asigurata nu prezintă acest 
formular, instituţia de la locul de reşedinţă poate să îl solicite casei de asigurări de 
sanatate, prin intermediul formularului E 107.  
Atunci când persoana asigurata încetează de a mai avea dreptul la prestaţii, instituţia 
competenta anulează formularul S1 prin intermediul formularului E 108.  
 

Procedura inscrierii formularului S1 de către institutia de la locul de 
resedinta  
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La primirea formularului S1, instituţia de la locul de reşedinţă realizează înscrierea 
persoanei asigurate şi a membrilor de familie ai acestuia şi informează institutia 
competenta cu privire la înscrierile pe care le-a efectuat.  
Membrii de familie înscrişi pe baza formularului S1 la instituţia statului de reşedinţă 
beneficiază pe teritoriul statului de reşedinţă de prestaţii de asigurare de boală sau 
maternitate, în numele casei de asigurări competente, dacă aceştia nu au deschise 
drepturi la prestaţii în baza legislaţiei statului de reşedinţă. 
Instituţia de la locul de reşedinţă acordă persoanelor înscrise pe baza formularului S1 
prestaţiile în natură la fel ca propriilor săi asiguraţi, potrivit legislaţiei pe care aceasta o 
aplică.  
Prestaţiile acordate în baza formularului S1 generează rambursări pe bază de facturi.  
 

Documentele necesare persoanei asigurate în vederea obţinerii 
formularului S1:  
 

- copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de naştere;  
- dovada reşedinţei în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 
European decât statul competent; pentru persoanele care nu pot face dovada reşedinţei 
anterior plecării, se pot lua în considerare contractul de muncă, documentul de 
detaşare, ordinul emis de ministru sau orice document care face dovada şederii 
obişnuite pe teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic 
European;  
- formularul A1, în cazul lucrătorului detaşat, lucrătorului independent, precum şi în caz 
de pluriactivitate, formular ce este emis de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi 
Sociale; acest formular stabileste legislatia aplicabila;  
 
Servicii medicale acordate pe teritoriul statelor membre UE/SEE, in baza 
Directivei nr. 2011/24/UE privind aplicarea drepturilor pacientilor in cadrul 
asistentei medicale transfrontaliere 
  
Directiva nr. 2011/24/UE prevede instaurarea unui cadru general pentru clarificarea 
drepturilor pacientilor cu privire la accesul acestora la asistenta medicala trasfrontaliera, 
garantarea calitatii si a sigurantei primite intr-un alt stat din cadrul UE si promovarea 
cooperarii in materie de asistenta medicala intre statele membre.  
Directiva nr. 2011/24/UE a fost transpusa in legislatia interna prin:  
- Legea nr. 95/2006 – privind reforma in domeniul sanatatii, republicata,  
- Titlul XIX – Asistenta medicala transfrontaliera  
- HG nr. 304/2014 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind asistenta 
medicala transfrontaliera  
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Modalitati de rambursare a asistentei medicale tranfrontaliere  
 
Statul membru de afiliere trebuie sa asigure ramursarea cheltuielilor contractate de o 
persoana asigurata care primeste asistenta medicala trasfrontaliera. Suma 
rambursarilor este echivalenta cu cea care ar fi fost rambursata prin sistemul de 
asigurari sociale de sanatate obligatorii, daca asistenta ar fi fost furnizata pe teritoriul 
propriu. Aceasta suma nu poate depasi costul real al asistentei medicale primite.  
Statul membru de afiliere are posibilitatea de a rambursa si cheltuielile conexe 
(cheltuielile cu cazarea sau deplasarea), daca acestea sunt prevazute de legislatia pe 
care o aplica.  
 
SERVICII MEDICALE ACORDATE PERSOANELOR ASIGURATE PE TERITORIUL 
STATELOR TERTE  
(DIN AFARA UE/SEE):  
 
Persoanele asigurate pot beneficia de servicii medicale pe teritoriul statelor terte, numai 
in situatia in care exista acorduri bilaterale incheiate intre Romania si aceste state.  
In prezent, exista 5 acorduri incheiate in domeniul securitatii sociale, acorduri ce au in 
domeniul material de aplicare si legislatia privind prestatiile in natura in caz de boala si 
maternitate.  
Acorduri bilaterale incheiate de Romania sunt dupa cum urmeaza:  
 
1. Romania – Turcia  
 
- Legea nr. 551/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Turcia in 
domeniul asigurarilor sociale, semnat la Ankara la 06 iulie 1999;  
- Decizia nr. 119/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Acordului 
dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale;  
- H.G. nr. 1311/2003 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la 
Bucuresti la 30 mai 2003, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Republica 
Turcia in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999.  
 
Serviciile medicale care se acorda in baza acordului incheiat in Romania si 
Republica Turcia sunt:  
 
- Servicii medicale de urgenta in sedere temporara (Formular R/TR 3 – privind dreptul la 
prestatii pe durata sederii temporare);  
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- Servicii medicale acordate pensionarilor care au domiciliul pe teritoriul celeilate parti 
contractante (Formular R/TR 4) si a pensionarilor care primesc pensie conform 
legislatiei ambelor parti (Formular R/TR 5);  
- Servicii medicale acordate membrilor de familie pe teritoriul partii contractante unde isi 
au domiciliul (Formular R/TR 6);  
 
In baza acordului nu se acorda tratament planificat.  
 
 
2. Romania – Moldova 
  
- Legea nr. 130/2011 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova 
in domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010;  
- H.G. nr. 752/2012 – privind aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Iasi la 3 
martie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Republica Moldova in 
domeniul securitatii sociale, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010;  
In prezent formularele utilizate in aplicarea Acordului si Aranjamentului administrativ, fac 
obiectul unei corespondente electronice in vederea agrearii formei finale de catre 
ambele parti.  
 
Servicii medicale acordate in baza acordului incheiat intre Romania si Republica 
Moldova, sunt:  
- Servicii medicale de urgenta in sedere temporara – se acorda pana cand a fost 
inlaturat pericolul pentru viata persoanei si este posibila transportarea;  

- Servicii medicale acordate pensionarilor in caz de sedere temporara sau domiciliu.  

In baza acordului nu se acorda tratament planificat.  
 
 
3. Romania – Macedonia  
 
- Legea nr. 326/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Republica 
Mecedonia in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Bucuresti la 27 februarie 2006; 
Acordul a intrat in vigoare incepand cu 01 martie 2008;  
- Aranjamentul administrativ de punere in aplicare a prevederilor Acordului a fost 
negociat, dar nu s-a semnat pana in prezent.  
Servicii medicale care se pot acorda in baza acordului incheiat intre Romania si 
Republica Macedonia:  
- Servicii medicale de urgenta in sedere temporara;  
- Servicii medicale acordate persoanelor asigurate si membrilor de familie care au 
resedinta pe teritoriul celeilalte parti contractante;  
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- Servicii medicale acordate pensionarilor si membrilor de familie.  
 
In baza acordului nu se acorda tratament planificat.  
 
 
4. Romania – Quebec  
 
- Legea nr. 5/2015 pentru ratificarea Intelegerii in domeniul securitatii sociale dintre 
Guvernul Romaniei si Guvernul Quebecului, semnata la Quebec la 19 noiembrie 2013;  
- H.G. nr. 346/2015 pentru aprobarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea 
Intelegerii in domeniul securitatii sociale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul 
Quebecului si a Protocolului la Aranjamentul administrativ, semnate la Quebec la 19 
noiembrie 2013;  
Acordul reglementeaza conditiile acordarii serviciilor medicale pentru persoanele 
asigurate, in situatia stabilirii resedintei pe teritoriul celuilalt stat.  
 
 
5. Romania – Serbia, Bosnia, Hertegovina si Muntenegru  
 
- Decretul nr. 217/1976 de ratificare a Acordului intre Guvernul Republicii Socialiste 
Romania si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pentru colaborarea in 
domeniul asistentei medicale a asigurarilor, incheiat la 20 martie 1976;  
- Notele verbale nr. 240 din 14 mai 1958, respectiv nr. 61441 din 19 mai 1958 – cu 
prevederi aplicabile in cazul personalului diplomatic;  
- La 01.04.2018 a intrat in vigoare Acordul dintre Romania si Republica Serbia in 
domeniul securitatii sociale, precum si Aranjamentul administrativ de punere in aplicare 
a acestuia, iar in prezent formularele ce se vor utiliza in aplicarea documentelor juridice 
susmentionate fac obiectul unei corespondente electronice intre Casa Nationala de 
Asigurari de Sanatate si Institutia de Asigurari Sociale din Serbia. 
  
 CONCLUZII  
 

Unul dintre obiectivele urmarite in prezent de Romania, ca stat membru UE, 
consta in dezvoltarea unui sistem de finantare a sanatatii care sa garanteze tuturor 
cetatenilor accesul la servicii de sanatate in mod universal si echitabil si, totodata, sa ii 
protejeze pe acestia de dificultatile financiare care se asociaza platii serviciilor 
medicale.  
Astfel, procedurile administrative asociate acordarii asistentei medicale in strainatate si 
rambursarea costurilor acestora, sunt bazate pe criterii obiective si nediscriminatorii 
care sunt necesare si proportionale cu obiectivul urmarit. 
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SITUAŢIA PRIVIND FORMULARELE EUROPENE EMISE DE C.A.S.M.B. 2018 

               

               
Nr. Tip form 

E 
Ian Febr. Mart. Apr. Mai  Iunie  Iulie Aug Sept Oct Nov Dec Total 

Form. 
E 

Crt 

1. E 001 25 37 18 46 44 55 33 18 67 36 23 36 438 

2. E 104 47 37 52 44 60 29 46 49 44 39 37 50 534 

3. E 106 12 10 7 11 20 10 35 37 23 17 12 11 205 

4. E 107 0 0 1 0 39 0 1 1 3 1 2 2 50 

5. E 108 2 1 7 3 2 1 6 8 2 9 9 3 53 

6. E 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. E 112 5 9 5 5 11 4 6 7 7 9 7 4 79 

8. E 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. E 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. E 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. E 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. E 121 11 7 15 12 16 11 28 17 21 30 32 12 212 

13. E 125 0 0 36 0 240 0 35 0 0 222 67 0 600 

14. E 126 3 6 5 4 5 1 0 3 2 5 5 3 42 

15 E127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2,213 
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SITUAŢIA PRIVIND FORMULARELE EUROPENE EMISE DE C.A.S.M.B. 2018 

438 20%

534 24%

205 9%

50 2%

53 2%

0 0%

79 4%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

212 10%

600 27%

42 2%
0 0%

E 001

E 104

E 106

E 107

E 108

E 109

E 112

E 115

E 116
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E 118
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SITUAŢIA PRIVIND CEASS / CIP EMISE DE C.A.S.M.B. 2018 
Nr. Tip 

form  
Ian. Febr. Mart. Apr. Mai  Iunie  Iulie Aug Sept Oct Nov Dec Total 

Form 

Crt 

1 CEASS 

1143 946 1530 1459 3003 2988 3490 2836 1583 1341 1351 800 22470 
2 CIP 

39 48 41 55 44 186 87 112 102 70 52 401 1237 

CEASS 22470 
95%

CIP 1237 5%

CEASS

CIP
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SITUAŢIA PRIVIND FORMULARELE EMISE DE C.A.S.M.B. ÎN BAZA ACORDURILOR INTERNATIONALE 2018 
Nr. Tip form 

E 
Ian. Febr. Mart. Apr. Mai  Iunie  Iulie Aug Sept Oct Nov Dec Total 

Form. 
E  

Crt 

1 RTR3 1 6 7 0 7 4 15 2 2 7 3 5 59 

2 RTR4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 RTR6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

4 RY11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 RTR9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 TRR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

7 QUE104 0 4 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 9 

8 QUE106 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

TOTAL 76 
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SITUAŢIA PRIVIND FORMULARELE EMISE DE C.A.S.M.B. ÎN BAZA ACORDURILOR INTERNATIONALE 2018 

59, 77%

0, 0%

3, 4%

1, 1%

0, 0%

2, 3%

9, 12% 2, 3%
RTR3

RTR4

RTR6

RY11

RTR9

TRR3

QUE104

QUE106
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SITUAŢIA PRIVIND FORMULARELE EUROPENE PRIMITE ŞI VALIDATE DE C.A.S.M.B. 2018 

               

               
Nr. Tip 

form E 
Ian. Febr. Mart. Apr. Mai  Iunie  Iulie Aug Sept Oct Nov Dec Total 

Form. 
E  

Crt 

1. E 001 8 10 4 14 19 9 4 3 14 8 3 11 107 

2. E 104 8 3 3 2 2 4 4 0 4 4 5 6 45 

3. E 106 30 24 22 18 33 43 40 6 20 54 18 13 321 

4. E 107 47 38 29 45 39 24 45 27 86 44 34 41 499 

5. E 108 28 21 24 29 29 7 25 5 10 32 7 9 226 

6 E 109 0 1 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 13 

7. E 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. E 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. E 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. E 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. E 121 3 4 5 4 2 1 2 3 2 2 1 5 34 

12. E 125 537 0 1095 580 119 23 600 14 1068 222 482 774 5514 

13. E 126 4 7 7 8 14 6 0 9 3 15 15 14 102 

14 E127 8 0 0 1 0 19 0 17 0 2 10 0 57 



 18

TOTAL 6,918 

 

SITUAŢIA PRIVIND FORMULARELE EUROPENE PRIMITE ŞI VALIDATE DE C.A.S.M.B. 2018 

107 2%

45 1%

321 5%

499 7%

226 3%

13 0%

0 0%

0 0%

0 0%

0 0%

34 0%

5514 80%

102 1%

57 1%

E 001

E 104
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E 115

E 116
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E 125
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SITUAŢIA PRIVIND DOSARELE DE PENSIONARI CONFORM ORDINULUI CMPB 1285/437/2011  - 189 



 19

 


