
 

 

Informare privind cardul european de asigurări sociale de sănătate 

 
 Cardul european de asigurări sociale de sănătate   dă dreptul la asistenta medicala devenită necesară în 

timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei 
Elveţiene sau Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 

 Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii 
Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de 
cel mult 6 luni. 

 Cardul  se eliberează la cerere în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în 
sistemul informatic unic naţional. În situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai 
puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a 
cardului . 

 Perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de 2 ani de la data emiterii. 
 Cardul nu poate fi utilizat pe teritoriul României. 

 Cardul deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării într-un 
stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. 

 Serviciile medicale acordate nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical 
în timpul şederii temporare în statul membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord. 

 Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului membru UE/SEE/Confederaţia 
Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în care se deplasează titularul cardului. 

 Pentru anumite servicii medicale este posibil sa fie necesară coplată,care va fi suportată de asigurat, 
chiar dacă în România aceleași servicii sunt decontate integral. 

 Cardul poate fi refuzat de către furnizorii de servicii medicale din spațiul comunitar dacă furnizorul de 
servicii medicale nu-și desfășoară activitatea în cadrul sistemului public de sănătate din țara respectivă, 
dacă serviciile medicale respective nu sunt decontate în sistemul public de sănătate din acea țară sau 
dacă documentul s-a utilizat în alte situații decât cele pentru care a fost emis (serviciile medicale 
acordate nu se încadrau în categoria celor devenite necesare pe timpul șederii temporare). 

 Cardul nu acoperă situaţia în care deplasarea persoanei asigurate are drept scop beneficierea de 
tratament medical. 

 În situaţia în care persoana care a obţinut un card nu îndeplineşte toate condiţiile în baza cărora s-a 
eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate) şi în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat 
membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, persoana în 
cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situaţie, casa de asigurări de sănătate 
emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituţiei din statul membru care a 
acordat serviciile şi ulterior va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză. 
 


