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NOTĂ VERBALĂ nr. 001 / 13.01.2021 

 

Ambasada Marii Britanii la Bucureşti are onoarea de a informa despre progresele Marii 
Britanii în ceea ce privește emiterea de către UK  de noi documente de deschidere de 
drepturi pentru accesarea serviciilor medicale devenite necesare în temeiul Protocolului 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială parte din Acordul privind comerţul şi 
cooperarea UE -UK (Protocolul). 

Cardul global de asigur ări de s ănătate UK (GHIC) 

Cardul global de asigurări de sănătate (GHIC) din UK, care va înlocui actualul card european 
de asigurări de sănătate (EHIC) emis de UK pentru solicitările noi sau pentru reînnoire, a fost 
lansat pe 11 ianuarie 2021. Acesta trebuie acceptat de către furnizorii de servicii medicale 
din România ca dovadă a deschiderii de drepturi ale titularului la servicii medicale devenite 
necesare, conform Protocolului. 

Modelul noului card (a se vedea anexa A) va avea semne distinctive vizuale diferite de 
actualul EHIC emis de UK, pentru a permite furnizorilor de servicii medicale să distingă cu 
ușurință între persoanele asigurate în UK care accesează asistența medicală devenită 
necesară în temeiul Acordului de retragere și cei care accesează asistența medicală 
devenită necesară în conformitate cu Protocolul. Are un fundal roșu, alb și albastru bazat pe 
steagul Regatului Unit și o hologramă de securitate a steagului Regatului Unit în colțul din 
dreapta sus. 

Faţă de cele menţionate şi ţinând cont de sensibilitățile legate de utilizarea steagurilor de 
către Irlanda de Nord, locuitorilor din Irlanda de Nord li se va oferi opțiunea de a alege o 
versiune alternativă a GHIC care nu prezintă steagul Regatului Unit atât de proeminent. 
Acest card alternativ va putea fi solicitat începând cu sfârşitul anului, dar înainte de aceasta, 
UK va informa statele membre referitor la modelul cardului alternativ. 

Ambele carduri noi GHIC vor conține aceeași structură şi aceleaşi câmpuri de informaţii ca și 
actualul EHIC emis de UK, asigurându-se că furnizorii vor putea să le recunoască cu 
ușurință drept documente reciproce care deschid dreptul la servicii medicale devenite 
necesare. 

Aranjamente tranzitorii 

Cardurile EHIC emise de UK vor continua să fie valabile până la expirarea lor și trebuie, de 
asemenea, să fie recunoscute de furnizorii de servicii medicale ca document de deschidere 
de drepturi eligibil în temeiul Protocolului. Inclusiv cardurile EHIC emise după 11 ianuarie 
2021 pentru solicitările depuse înainte de această dată. 
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CIP-ul (certificatul provizoriu de înlocuire a cardului) emis de UK trebuie, de asemenea, să 
fie acceptat în continuare de către furnizorii de servicii medicale, cel puţin  pentru moment. 
Vom scrie Comitetului specializat pentru coordonarea sistemelor de securitate socială pe 
parcursul acestui an, cu detalii referitoare la actualizarea CIP-ului emis de UK. 

 

EHIC „Drepturile cet ățenilor” 

Emiterea unui GHIC nu aduce atingere drepturilor pe care le au unele persoane în temeiul 
Acordului de retragere. După cum am informat în nota verbală din 6.11.2020, UK emite un 
card EHIC „Drepturile cet ățenilor conform Acordului” (CRA) EHIC persoanelor cu drepturi 
în temeiul Acordului de retragere. 

CRA EHIC ar trebui să fie în continuare acceptat de furnizorii de servicii medicale din 
România ca document care deschide dreptul unei persoane la servicii medicale devenite 
necesare în temeiul Acordului de retragere. 

Noile carduri EHIC pentru studenți, se disting prin includerea codului de ţară  în numărul 
personal de identificare („PIN”). Cardul EHIC pentru studenţi marcat cu „RO” trebuie să fie în 
continuare acceptat de furnizorii de servicii medicale din România ca document care 
deschide dreptul unei persoane la servicii medicale devenite necesare în temeiul Acordului 
de retragere.  

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu dispozițiile tranzitorii, solicităm ca EHIC-urile 
pentru studenţi, marcate cu codul de țară al altui stat membru să fie acceptate de furnizorii 
de servicii medicale din România ca document care deschide dreptul unei persoane la 
servicii medicale devenite necesare în temeiul Protocolului. 

 

Ambasada Marii Britanii 
 Bucure ști 
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Anexa A: noul document de deschidere drepturi emis de UK 

 Cardurile GHIC standard . Acest card poate fi acceptat ca documentul care deschide 
dreptul la servicii medicale devenite necesare în temeiul Protocolului. Conţine holograma - 
steagul UK.  

Anexa B: documente de deschidere drepturi in circulaţie  

Cardurile CRA EHIC  standard  şi CRA EHIC student . Ambele conţin în partea de sus 
holograma - steagul UK şi textul ‘CRA’ în rubrica de culoare alba.  

 CRA EHIC standard poate fi acceptat ca document de deschidere drepturi eligibil în temeiul 
Acordului de retragere de către toate statele membre UE/SEE şi Confederaţia Elveţiană. 
CRA EHIC pentru student (se disting prin includerea codului de ţară în numărul personal de 
identificare „PIN”) poate fi acceptat de către toate statele membre UE în Protocolului. 

 

 

 

 

 

 

 

UK - card EHIC emis 

Cardurile EHIC emise de UK pot fi acceptate de 
către toate statele membre UE ca document de 
deschidere de drepturi eligibil în temeiul 
Protocolului. 

Nu conţine hologramă. Cardurile emise înainte de 
anul 2020 conţine stelele UE in colţul din dreapta, 
sus. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

NOTE VERBALE no 001/13.01.2021 

 

Her Britannic Majesty’s Embassy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs 
of Romania and has the honour to inform the Ministry of Foreign Affairs of UK’s progress in 
issuing new UK entitlement documents for accessing necessary healthcare under the 
Protocol on Social Security Coordination to the Trade and Cooperation Agreement (the 
Protocol).  

UK Global Health Insurance Card (GHIC) 

The UK Global Health Insurance Card (GHIC), which will replace the current UK-issued 
European Health Insurance Card (EHIC) for new applications or renewals, is being launched 
on 11 Jan 2021. It should be accepted by Romanian healthcare providers as evidence of 
eligibility for healthcare under the Protocol.  

The primary new card design (see Annex A) will be visually distinct from the current UK-
issued EHIC to allow healthcare providers to easily distinguish between UK insured people 
who are accessing necessary healthcare under the Withdrawal Agreement and those who 
are accessing necessary healthcare under the Protocol. It has a red, white and blue 
background based on the UK flag and a UK flag security hologram in the top right hand 
corner.  

In addition to this, in recognition of the sensitivities around the use of flags in Northern 
Ireland, residents of Northern Ireland will be provided with an option to choose an alternative 
version of the GHIC which does not feature the UK flag so prominently. Applications for this 
alternative card will open later in the year and we will share the alternative card design with 
Member States in advance of this.  

Both new cards will contain the same information structure and information fields as the 
current UK EHIC, ensuring providers will be able to easily recognise them as reciprocal 
healthcare entitlement documents. 

Transitional arrangements  

UK-issued EHICs will continue to be valid until they expire and should also be recognised by 
healthcare providers as evidence of eligibility under the Protocol. This includes EHICs issued 
after 11 January 2021 with respect to applications made before this date.  

The UK PRC should also continue to be accepted for the time being. We will write to the 
Specialised Committee on Social Security Coordination later this year with details of any 
updates to the UK PRC document. 



 

 “Citizens’ Rights” EHIC 

The issuing of a GHIC is without prejudice to the rights that some individuals have under the 
Withdrawal Agreement. As informed in a Note Verbale of 6/11/2020, the UK is issuing a new 
Citizens’ Rights Agreement (CRA) EHIC to individuals with rights under the Withdrawal 
Agreement.  

The CRA EHIC should continue to be accepted by Romanian healthcare providers as 
evidence of an individual’s rights under the Withdrawal Agreement. 

New student EHICs are distinguished by country-specific text in the personal identification 
number (‘PIN’). Student EHICs marked RO should continue to be accepted by Romanian 
healthcare providers as evidence of an individual’s rights under the Withdrawal Agreement. 
In addition, under the transitional arrangements, we ask that student EHICs marked with the 
country code of another Member State are accepted by Romanian healthcare providers as 
evidence of an individual’s rights under the Protocol. 

Next steps 

Her Britannic Majesty’s Embassy avails itself of the opportunity to renew to the Ministry of 
Foreign Affairs of Romania the assurances of its highest consideration. The Government of 
the United Kingdom asks that the Government of Romania notes this change and 
communicates it to local healthcare providers to ensure UK-insured persons be able to 
access necessary healthcare as provided in the Protocol. 

 

British Embassy  

Bucharest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex A: New UK entitlement document 

Standard GHIC . This card should be accepted as proof of eligibility under the Protocol by all 
EU Member States. It features a UK Flag security hologram.  

Annex B: UK entitlement documents currently in circulation 

Standard CRA EHIC  and CRA student EHIC . Both feature a UK Flag security hologram as 
above and the text ‘CRA’ in the white text box.  

The standard CRA EHIC should be accepted as proof of eligibility under the CRA by all EEA 
Member States and Switzerland. The student EHIC (distinguished by a two letter country 
code in the PIN) should be accepted as proof of eligibility under the Withdrawal Agreement 
by the country identified in the PIN and as proof of eligibility under the Protocol by all EU 
Member States. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UK-issued EHIC 

The UK EHIC should be accepted as proof of 
eligibility under the Protocol by all EU Member 
States. 

It does not feature a security hologram. Cards 
issued before 2020 will feature EU stars in the top 
right hand corner.  

 



 


