
                                                     

Pentru  obţinerea 

CARDULUI  EUROPEAN  DE  SANATATE 
sunt necesare: 

I. Cererea-tip 
II. COPIE ACT IDENTITATE 
III. Declaratie pe propria raspundere privind venituri in ultimii 5 ani 

IV. DOVADA CALITĂŢII DE ASIGURAT PE ULTIMII 5 ANI 

 
III. DOVADA CALITĂŢII DE ASIGURAT  PE ULTIMII 5 ANI  
DOCUMENTE NECESARE, PE CATEGORII DE ASIGURAŢI: 

 

PENSIONARI  
- copie decizie de pensionare si cupon de pensie/talon de plata prin cont 

curent personal, deschis la o unitate bancara 
- declaratie pe proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 
SALARIAŢI 
- copie carte de muncă si adeverintă de salariat, dacă data angajării la 

ultimul angajator este mai mică de cinci ani sau adeverintă de salariat, în 
care se specifică data angajării si nr. ultimului ordin de plata cu care a fost 
achitat fondul de sănătate 

- declaratie pe proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 
SOMERI    
- copie carnet de şomaj sau adeverinţă de la A.J.O.F.M. 
- declaratie pe proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 
STUDENŢI     
- adeverintă  de  student  
- copie diploma bacalaureat 
- declaratie pe proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 
BENEFICIARI DE AJUTOR SOCIAL 
- adeverinţă de ajutor social eliberată de Agentia de Plati Sociale, cu 

perioada cât a beneficiat de  ajutor social, din care sa rezulte calitatea de 
beneficiar de ajutor social si la momentul eliberarii 

- declaratie pe proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 
PERSOANE CU HANDICAP 
- copie certificat de handicap; 
- adeverinta ca nu realizeaza venituri din munca, pensii sau alte surse, cu 

exceptia celor obtinute in baza Legii 448/2006  
- declaratie pe proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 



 
 
PERSOANE FĂRĂ VENITURI 
- copie chitanţă cu care a fost achitat fondul de sănătate pentru perioada 

pentru care solicita cardul de la Administraţia Finanţelor Publice   
- declaratie pe proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 
PERSOANE FIZICE INDEPENDENTE, PERSOANE CARE DESFĂSOARĂ 
PROFESII LIBERALE, ASOCIATII FAMILIALE, PROPRIETATE 
INTELECTUALA,  NORME DE VENITURI ŞI ASOCIAŢI UNICI 
- copie chitanţă cu care a fost achitat fondul de sănătate pentru perioada 

pentru care solicita cardul 
- Certificat fiscal pe CNP de la Administraţia Finanţelor Publice   
 
COASIGURAŢI 
- copie act de identitate coasigurat şi asigurator 
- acte doveditoare a gradului de rudenie ( certificat de căsătorie/ certificat 

naştere) 
- dovada calităţii de asigurat a asiguratorului pe ultimii 5 ani 
- declaratie pe proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 
COPII ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 18 ANI 
- copie act de identitate copil ( carte de identitate 14-18 ani, certificat de 

naştere  0-14 ani) şi  părinte 
  
PERSOANE  CU AFECŢIUNI  INCLUSE ÎN PROGRAME NAŢIONALE DE 
SĂNĂTATE 
- act justificativ de includere în program  
- declaratie pe proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 
FEMEI ÎNSĂRCINATE SAU LĂUZE 
- dacă nu realizează venituri sau realizează venituri  sub salariul minim pe 

economie, adeverintă medicală  sau certificat de naştere al copilului 
- adeverinţă de venit  de la Administraţia Finanţelor Publice /declaratie pe 

proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 
PERSOANE AFLATE ÎN CONCEDIU PENTRU ÎNGRIJIRE COPIL 2 ANI 
- talon plată indemnizaţie creştere copil 
- decizie emisă de Direcţia de muncă, Solidaritate Socială Dolj 
- declaratie pe proprie raspundere ca realizeaza venituri impozabile 
 

 
 
 
 
 
 


