
DECIZIA NR. S4 

din 2 octombrie 2009 

privind procedurile de rambursare pentru punerea în aplicare a articolelor 35 și 41 din 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 

(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția) 

(2010/C 106/17) 

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR 
DE SECURITATE SOCIALĂ, 

având în vedere articolul 72 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială ( 1 ), în conformitate cu care Comisia administrativă este 
responsabilă de tratarea tuturor chestiunilor administrative sau 
de interpretare care decurg din dispozițiile Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004 si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parla
mentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de 
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 
socială ( 2 ), 

având în vedere articolele 35 și 41 din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004, 

având în vedere articolele 66-68 din Regulamentul (CE) nr. 
987/2009, 

întrucât: 

(1) Costul prestațiilor în natură furnizate de către o instituție 
dintr-un stat membru în numele unei instituții dintr-un 
alt stat membru se rambursează în întregime. 

(2) Rambursările între instituții, dacă nu se convine altfel, 
trebuie să se desfășoare cu rapiditate și eficiență pentru 
a se preveni acumularea de creanțe care să rămână 
neonorate pentru perioade mai lungi de timp. 

(3) O acumulare de creanțe ar putea pune în pericol func 
ționarea eficientă a sistemului comunitar și ar putea 
periclita drepturile persoanelor. 

(4) Prin Decizia nr. S1 ( 3 ), Comisia administrativă a decis că 
institutia de la locul de ședere rambursează costul îngri
jirilor medicale furnizate pe baza unui card european de 
asigurări sociale de sănătate valabil. 

(5) Cele mai bune practici, stabilite de comun acord, ar 
trebui sa contribuie la o soluționare rapidă si eficientă 
a rambursărilor între instituții. 

Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la 
articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004, 

DECIDE: 

A. Rambursarea pe baza cheltuielilor reale [articolul 62 din 
Regulamentul (CE) nr. 987/2009] 

1. Instituția care solicită o rambursare pe baza cheltuielilor 
reale introduce cererea cel târziu înainte de termenul 
limită prevăzut la articolul 67 alineatul (1) din Regula
mentul (CE) nr. 987/2009 (denumit în continuare „regula
mentul de punere în aplicare”). Instituția care primește o 
cerere de rambursare asigură plata acesteia în termenul 
prevăzut la articolul 67 alineatul (5) din regulamentul de 
punere în aplicare, dar înainte de acest termen, de îndată ce 
există posibilitatea să facă acest lucru. 

2. Cererile de rambursare a prestațiilor care au fost furnizate 
pe baza unui card european de asigurări sociale de sănătate 
(CEASS), a unui certificat de înlocuire a CEASS sau a 
oricărui alt document care atestă dreptul la prestații pot fi 
respinse și returnate instituției creditoare, în cazul în care, 
de exemplu, cererea respectivă: 

— este completată incorect și/sau incomplet, 

— vizează prestații care nu au fost acordate în perioada de 
valabilitate a CEASS sau documentul n-a fost utilizat de 
către beneficiarul prestațiilor. 

O cerere nu poate fi respinsă pe motiv că persoana nu mai 
este asigurată la instituția care a emis CEASS sau docu
mentul care îi atestă drepturile, cu condiția ca prestațiile 
să fi fost acordate beneficiarului în perioada de valabilitate 
a documentului utilizat. 

O instituție care este obligată să ramburseze costul presta 
țiilor acordate pe baza unui CEASS poate solicita ca 
instituția la care persoana asigurată a fost înregistrată în 
mod corect în momentul acordării prestațiilor să 
ramburseze costul acestor prestații primei instituții sau, 
dacă persoana asigurată nu avea dreptul să utilizeze 
CEASS, să soluționeze această problemă cu persoana în 
cauză.
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3. Instituția debitoare nu poate verifica o cerere în ceea ce 
priveste conformitatea sa cu articolul 19 și cu 
articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
883/2004 decât dacă există motive întemeiate de a 
suspecta un abuz, astfel cum Curtea Europeană de Justiție 
a stabilit în jurisprudența sa ( 1 ). În consecință, instituția 
debitoare este obligată să accepte informațiile pe care se 
bazează cererea și să efectueze rambursarea. În cazul în 
care există suspiciuni de abuz, instituția debitoare poate 
respinge cererea din motive justificate, astfel cum prevede 
articolul 67 alineatul (5) din regulamentul de punere în 
aplicare. 

4. În scopul aplicării punctelor 2 si 3, dacă instituția debitoare 
exprimă îndoieli cu privire la corectitudinea faptelor pe care 
se bazează o cerere de rambursare, revine institutiei 
creditoare să stabilească dacă cererea a fost emisă cores
punzător și, dacă este cazul, să retragă cererea de 
rambursare sau să recalculeze suma. 

5. O cerere introdusă după expirarea termenului limită 
prevăzut la articolul 67 alineatul (1) din regulamentul de 
punere în aplicare nu va fi luată în considerare. 

B. Rambursarea pe baza unor sume fixe (articolul 63 din 
regulamentul de punere în aplicare) 

6. Inventarul prevăzut la articolul 64 alineatul (4) din regula
mentul de punere în aplicare este prezentat organismului de 
legătură al statului membru debitor înainte de sfârșitul 
anului imediat următor anului de referință, iar cererile de 
rambursare bazate pe acest inventar sunt prezentate 
aceluiași organism cât mai curând posibil, după publicarea 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a sumelor fixe anuale 
pe persoană, dar în termenul prevăzut la articolul 67 
alineatul (2) din regulamentul de punere în aplicare. 

7. În măsura posibilului, instituția creditoare va prezenta, cu 
aceeași ocazie, instituției debitoare solicitarile referitoare la 
un anumit an calendaristic. 

8. Instituița debitoare care primește o cerere de rambursare 
determinată pe baza unor sume fixe asigură plata acesteia 
în termenul limită prevăzut la articolul 67 alineatul (5) din 
regulamentul de punere în aplicare, dar înainte de acest 
termen, de îndată ce există posibilitatea să facă acest lucru. 

9. O cerere introdusă după expirarea termenului limită 
prevăzut la articolul 67 alineatul (2) din regulamentul de 
punere în aplicare nu va fi luată în considerare. 

10. O cerere de rambursare determinată pe baza unor sume 
fixe poate fi respinsă și returnată institutiei creditoare, în 
cazul în care, de exemplu, cererea respectivă: 

— este completată incorect și/sau incomplet, 

— se referă la o perioadă care nu este acoperită de un 
document valabil de atestare a dreptului la prestații. 

11. Dacă instituția debitoare exprimă îndoieli cu privire la 
corectitudinea faptelor pe care se bazează o cerere de 
rambursare, revine instituției creditoare să stabilească dacă 
factura a fost emisă corespunzător și, dacă este cazul, să 
retragă cererea de rambursare sau să recalculeze suma. 

C. Plățile anticipate în temeiul articolului 68 din regulamentul 
de punere în aplicare 

12. În cazul efectuării unei plăți anticipate în temeiul articolului 
68 din regulamentul de punere în aplicare, suma care 
trebuie plătită este determinată separat pentru cererile de 
rambursare bazate pe cheltuielile reale [articolul 67 
alineatul (1) din regulamentul de punere în aplicare] și 
pentru cele bazate pe sume fixe [articolul 67 alineatul (2) 
din regulamentul de punere în aplicare]. 

D. Cooperarea și schimbul de informații 

13. Instituțiile ar trebui să stabilească între ele o bună cooperare 
și să asigure punerea în aplicare a propriei lor legislații. 

E. Intrarea în vigoare 

14. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. Se aplică de la data intrării în vigoare a Regula
mentului (CE) nr. 987/2009. 

Președintele Comisiei administrative 

Lena MALMBERG
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( 1 ) Hotărârea din 12 aprilie 2005 în cauza C-145/03 „Moștenitorii 
Annettei Keller/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) și 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa)”, Rec. 2005, p. 
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