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administrative asociate cardului de asigurări de sănătate în regiunea Emilia-
Romagna

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, cetățean italian care acum locuiește în Spania, prezintă pe scurt problemele 
întâmpinate cu emiterea unui card european de sănătate de către autoritățile regionale din 
Emilia-Romagna. Acestea i-au eliberat doar un certificat temporar în limba italiană, care se 
pare că nu îi este de niciun folos. Petiționarul consideră că are dreptul la un card european de 
sănătate, la fel ca orice alt cetățean european. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) certifică dreptul unei persoane 
asigurate în cadrul sistemului public de asigurări de sănătate dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene (UE) sau al Spațiului Economic European (SEE) de a beneficia de orice fel de 
asistență medicală care devine necesară din motive medicale pe durata unei șederi temporare 
într-un alt stat membru al UE/SEE, luând în considerare natura beneficiilor și durata 
preconizată a șederii. Cadrul dovedește că o persoană este o „persoană asigurată” în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și că 
titularul are dreptul să fie tratat în aceleași condiții ca și celelalte persoane asigurate în cadrul 
sistemului public de sănătate din statul de ședere temporară.
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Pentru a fi eligibilă pentru un card, persoana în cauză trebuie să fie acoperită de un sistem 
public de securitate socială din orice stat membru al Uniunii Europene, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia sau Elveția. Cetățenii pot obține CEASS prin contactarea instituției de asigurări de 
sănătate din statul membru în care sunt asigurați. Potrivit informațiilor pe care le deține 
Comisia, în Italia, în principiu, CEASS este eliberat automat tuturor celor care sunt asigurați 
acolo, astfel cum se menționează pe spatele cardului național de sănătate1. Cu toate acestea, 
având în vedere că petiționarul își are reședința în Spania, el trebuie să clarifice, în primul 
rând, care este țara responsabilă pentru securitatea sa socială, deoarece, în funcție de statutul 
său economic, există o posibilitate ca Spania să fie responsabilă cu prestațiile sale de boală și 
cu eliberarea către acesta a CEASS. Instituțiile de securitate socială evaluează legislația cărei 
țări vizează cetățeanul, această evaluare fiind realizată în conformitate cu normele UE 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 883/20042. 

O altă problemă ridicată de petiționar este faptul că el crede că certificatul înlocuitor 
provizoriu în limba italiană nu îi este de nici un folos și consideră că acesta nu este recunoscut 
în alte țări UE. Trebuie subliniat că, în conformitate cu normele UE, certificatul înlocuitor 
provizoriu este un document care este echivalent și are aceeași valoare cu CEASS. El are rol 
de înlocuitor în cazul în care titularul cardului european de asigurări sociale de sănătate și-a 
pierdut sau și-a uitat cardul sau dacă instituția de asigurări de sănătate nu poate emite 
solicitantului un CEASS înainte de plecarea lui din țară. În lipsa unor precizări suplimentare, 
faptul că autoritățile italiene au emis un certificat înlocuitor provizoriu în limba italiană nu 
indică o încălcare a legislației UE. 

Concluzie

În contextul celor menționate mai sus, Comisia consideră că informația furnizată de petiționar 
nu indică nicio încălcare a legislației UE și, în special, a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 
privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 

Petiționarul are dreptul să obțină un card european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) 
de la instituțiile din statul membru de al cărui sistem public de securitate socială aparține. 
Poate fi recomandabil ca petiționarul să clarifice cu autoritățile dacă este încă acoperit de 
asigurarea de sănătate italiană sau dacă ține de sistemul din țara sa de reședință, Spania. În 
plus, având în vedere că certificatul înlocuitor provizoriu este echivalentul CEASS, faptul că 
autoritățile emit un astfel de document în limba lor națională nu indică o încălcare a legislației 
UE. 

                                               
1 A se consulta site-ul DG EMPL pe tema „Cum putem recunoaște CEASS”?: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=ro&albumId=32
2 Pentru o prezentare generală, a se consulta site-ul DG EMPL 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=851&langId=ro și portalul „Europa ta”: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/health/when-living-abroad/health-insurance-cover/index_ro.htm


