
Activităţi şi operaţiuni specifice structurii Acorduri/Regulamente europene/Formulare europene 

 

1. Întocmeşte, completează, confirmă, anulează şi organizează evidenţa  formularelor europene E 

si a documentelor portabile S sau SED echivalent emise de Casa de Asigurări de Sănătate 

Suceava, precum şi cele emise de statele membre  ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European şi Confederaţia Elveţiană în baza regulamentelor europene privind 

coordonare sistemelor de securitate socială; 

2. Întocmeşte, completează şi organizează evidenţa documentelor justificative emise pentru 

acordarea asistenţei medicale cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, 

înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, 

precum şi cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul acestor state, în contra partidă; 

3. Asigură utilizarea corectă a documentelor specifice emise în aplicarea Regulamentelor 

Europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de 

securitate socială, precum si a altor acorduri înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale 

cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte; 

4. Asigură redirecţionarea către casele de asigurări de sănătate competente a formularelor 

europene E, a documentelor portabile S sau SED echivalent, a solicitărilor de certificate 

provizorii de înlocuire a cardului european sau a altor documente primite eronat de la statele 

membre  ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, 

precum şi de la statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale 

internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii; 

5. Asigură evidenţa, verifică cererile impreuna cu intreaga documentaţie anexată  şi întocmeşte 

notele de calcul in vederea rambursării cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală devenită 

necesară acordată în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi 

Confederaţia Elveţiană, conform Ordinului CNAS nr. 729/2009 şi rambursării contravalorii 

asistenţei medicale transfrontaliere acordată în statele membre ale Uniunii Europene, conform 

Hotărârii Guvernului nr. 304/2014; 

6. Asigură evidenţa şi verifică, în termenele şi  condiţiile prevazute de regulamentele europene 

privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cererile de rambursare a cheltuielilor 

ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraţilor Casei de Asigurări de Sănătate 

Suceava (E125 UE/SEE/CH sau SED echivalent ), întocmite de statelor membre ale Uniunii 

Europene, ale Spaţiului Economic European si Confederaţia Elvetiană, transmise de Casa 

Naţionala de Asigurări de Sănătate;  

7. Remite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cererile de rambursare (E125 UE/SEE/CH 

sau SED echivalent ) introduse de statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului 

Economic European si Confederaţia Elveţiană, refuzate la plată sau a căror beneficiari sunt în 

evidenta altei case de asigurări de sănătate, în termenele si  condiţiile prevazute de 

regulamentele europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială; 

8. Asigură evidenţa, întocmeşte şi transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cererile de 

rambursare a cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale asiguraţilor statelor 

membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European si Confederaţia Elvetiană de 

către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de 

Sănătate Suceava (E125 RO), în termenele si condiţiile prevazute de regulamentele europene 

privind coordonarea sistemelor de securitate socială; 

9. Răspunde - în termenele prevăzute de Regulamentele europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) 

nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială precum si de acordurile, 

înţelegerile, convenţiile sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care 

România este parte -   la contestaţiile  formulate de statele membre ale Uniunii Europene, ale 

Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, respectiv de statele cu care s-au 

încheiat  acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul 

sănătăţii, la cererile de rambursare emise de casele de asigurări de sănătate (E125 RO sau 

echivalent) prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 



10. Transmite Direcţiei Economice din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Suceava documentele 

specifice necesare întocmirii solicitărilor pentru acordare de prevedere bugetară conform 

prevederilor Ordinului CNAS nr. 729/2009 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014; 

11. Soluţioneaza petiţiile, acorda asistenţă activă şi informaţii  referitoare la dispoziţiile 

Regulamentelor Europene (CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea 

sistemelor de securitate socială, ale Ordinului CNAS nr. 729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 

304/2014,  precum şi ale înţelegerilor, acordurilor, convenţiilor, protocoalelor cu prevederi în 

domeniul sănătăţii la care România este parte, în condiţii de maxima eficientă, rapiditate şi 

accesibilitate;  

12. Certifică în privinţa realitătii, regularitătii si legalitătii, Notele de fundamentare privind 

lichidarea cheltuielilor cu serviciile medicale, conform prevederilor Ordinului CNAS nr. 

729/2009  si Hotararea Guvernului nr. 304/2014; 

13. Asigură procesarea cererilor depuse de beneficiarii de pensie din România conform 

prevederilor  Ordinului  CNPB/CNAS nr.1285/437/2011 privind reţinerea contribuţiilor la 

Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate în cazul pensionarilor sistemului public de 

pensii din Romania avand resedinta sau domiciliu declarat pe teritoriul altui stat; 

14. Colaborează cu direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul Casei de Asigurări 

de Sănătate Suceava pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din Regulamentelor Europene 

(CEE) nr. 883/2004 şi (CEE) nr. 987/2009 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, 

ale Ordinului CNAS nr. 729/2009, ale Hotărârii Guvernului nr. 304/2014,  precum şi ale 

înţelegerilor, acordurilor, convenţiilor, protocoalelor cu prevederi în domeniul sănătăţii la care 

România este parte, pentru domeniile aflate în competenţa sa; 

15. Asigură întocmirea şi transmiterea rapoartelor şi a situaţiilor specifice solicitate de Casa 

Natională de Asigurari de Sănătate; 

 


