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Ref.: Petiția nr. 0474/2010, adresată de A.S., de cetățenie română (?), privind 
asigurarea unor formalități uniforme mai bune în vederea emiterii unui card 
de asigurări sociale de sănătate în cadrul Uniunii Europene

1. Rezumatul petiției

Petiționara, rezidentă în Germania, susține că mama sa, care locuiește în România, o vizitează 
în fiecare an pentru o perioadă de trei luni. Înainte de plecare, mama petiționarei trebuie să 
solicite în România un card de asigurări sociale de sănătate, valabil timp de șase luni, iar în 
vederea obținerii acestui card, ea trebuie să furnizeze o documentație complexă și să 
călătorească 200 de kilometri. Atunci când mama petiționarei s-a deplasat în Germania de 
două ori într-un an, în mod excepțional, aceasta nu a putut obține anticipat un nou card, în 
ciuda faptului că cel pe care îl deținea la momentul respectiv urma să expire în timpul vizitei 
sale în Germania, din cauză că, în momentul în care a înaintat cererea în vederea emiterii unui 
nou card, aceasta se afla încă în posesia unui card valabil. Mama petiționarei a întâmpinat
probleme de sănătate în Germania la trei zile după expirarea cardului său. Dat fiind faptul că 
mama petiționarei nu mai deținea un card valabil, petiționara a fost nevoită să acopere 
cheltuielile medicale din Germania ale acesteia. Cererea în vederea obținerii unui nou card, 
transmisă prin poștă, nu a fost acceptată deoarece persoanele care solicită emiterea unui astfel 
de card trebuie să îl ridice personal. Totuși, petiționara susține că autoritățile române erau 
obligate prin lege să emită un nou card. Prin urmare, aceasta solicită elaborarea unor norme 
clare și uniforme cu privire la emiterea cardurilor de asigurări sociale de sănătate în întreaga 
UE, fără să fie necesară furnizarea unei documentații complexe în fiecare an. În plus, acest 
card ar trebui să aibă o valabilitate permanentă în cazul pensionarilor, iar emiterea acestuia ar 
trebui să devină descentralizată, astfel încât solicitanții să nu mai fie nevoiți să străbată 
distanțe lungi în vederea obținerii lui.

2. Admisibilitate
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Declarată admisibilă la 8 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) este un document portabil care 
atestă dreptul la îngrijiri medicale pe durata șederilor în străinătate pentru persoanele asigurate 
în cadrul sistemului de asigurări sociale al statului membru competent. Totuși, dreptul unei 
persoane, atunci când se deplasează în UE 27, SEE și Elveția, de a beneficia de asistență 
medicală în baza aceluiași regim de care beneficiază cetățenii statului respectiv există 
independent de card. 

Prin urmare, faptul că o persoană nu deține un CEASS valabil nu înseamnă că nu are dreptul 
la îngrijirile medicale necesare pe durata șederii în străinătate. La fel ca în cazul altor 
documente portabile, CEASS nu generează anumite drepturi, ci mai degrabă le atestă. Totuși, 
nu există nicio garanție că respectivele costuri vor fi rambursate în aceleași condiții ca în 
situația în care pacientul ar fi putut face dovada unui CEASS. Medical sau spitalul în cauză 
poate solicita pacientului să achite în avans, integral sau parțial, aceste costuri, ceea ce nu i s-
ar solicita unei persoane asigurate din același stat membru.

În situații excepționale, ar trebui emis un certificat provizoriu de înlocuire, cu durată de 
valabilitate limitată. „Situațiile excepționale” pot însemna furtul sau pierderea unui CEASS 
ori o deplasare cu un preaviz prea scurt pentru a se putea elibera CEASS. Certificatul 
provizoriu de înlocuire poate fi solicitat de orice persoană asigurată sau de către instituția din 
statul de ședere. 

În cazul în care pacientul asigurat a suportat pe cont propriu, integral sau parțial, costurile 
tratamentului medical, acesta poate trimite o cerere de rambursare instituției din statul de 
ședere. Dacă legislația aplicată de instituția în cauză permite rambursarea costurilor respective 
către persoana asigurată, instituția va rambursa contravaloarea costurilor aferente îngrijirii 
oferite direct persoanei asigurate, în conformitate cu ratele de rambursare stabilite prin 
legislația aplicabilă. În cazul în care persoana asigurată nu solicită o astfel de rambursare, 
instituția competentă îi va rambursa acesteia costurile în conformitate cu ratele de rambursare 
aplicate de instituția din statul de ședere (sau, alternativ, suma pe care ar fi rambursat-o 
instituției din statul de ședere, pe baza cheltuielilor efective suportate). 

În ceea ce privește procedurile de eliberare a CEASS, în acest stadiu, nu există o abordare 
comună la nivelul UE, astfel că statul membru emitent este cel care determină condițiile de 
eliberare a unui CEASS. În mod similar, instituțiile din statele membre stabilesc perioada de 
valabilitate a cardurilor eliberate de acestea. În România, CEASS eliberat are aceeași durată 
de valabilitate pentru toate persoanele asigurate, și anume 6 luni. 

Statele membre au convenit că perioada de valabilitate a CEASS trebuie să ia în considerare 
durata preconizată a dreptului persoanei asigurate, pentru a evita ca, în situația în care o 
persoană încetează să mai aibă dreptul la prestații în natură în caz de boală din partea unui stat 
membru și dobândește dreptul la prestații în natură din partea unui alt stat membru, aceasta să 
continue să utilizeze CEASS eliberat de instituția primului stat membru ulterior datei până la 
care persoana are dreptul la prestații în natură din partea statului respectiv. 
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De asemenea, statul membru competent se poate modifica în cazul pensionarilor care 
beneficiază de o pensie din partea mai multor state membre și care își schimbă țara de 
reședință. 

În prezent, nu există un mecanism pentru a verifica valabilitatea dreptului unei persoane. În 
consecință, unele state membre eliberează carduri cu o perioadă de valabilitate extrem de 
limitată. Comisia este conștientă de efectele unor perioade scurte de valabilitate a CEASS 
pentru persoanele în cauză. Sunt în derulare discuții cu Comisia administrativă pentru 
coordonarea sistemelor de securitate socială, iar posibilele scenarii de abordare a acestei 
limitări vor fi examinate în cadrul sistemului de Schimb electronic de informații privind 
securitatea socială (EESSI), aflat în prezent în curs de elaborare.  

În ceea ce privește procedura de eliberare a CEASS, Comisia a contactat autoritățile române, 
iar acestea au declarat că, în baza legislației naționale din România, o persoană care este 
asigurată în cadrul sistemului național de asigurări sociale de sănătate poate solicita fie 
personal un CEASS de la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparține, fie prin poștă sau 
e-mail. Cererea de eliberare a cardului de asigurare presupune completarea unui formular 
standard care poate fi luat de pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, de la casele 
județene de asigurări de sănătate sau din anexa I la Ordinul președintelui Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice aferente cardului 
european de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare. 

Concluzii

În conformitate cu normele UE referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială, 
persoana asigurată are dreptul de a solicita rambursarea costurilor medicale suportate în 
străinătate, chiar dacă aceasta nu deține un CEASS în momentul primirii îngrijirilor medicale. 
Cererea de rambursare poate fi depusă fie în statul membru de ședere, fie în statul membru 
competent în ceea ce privește persoana respectivă. Rambursarea se face în conformitate cu 
ratele de rambursare aplicate de instituția din statul de ședere (sau, alternativ, suma pe care ar 
fi rambursat-o instituția din statul competent instituției din statul de ședere, pe baza 
cheltuielilor efective suportate).

Conform informațiilor furnizate de autoritățile române, cererea de eliberare a unui CEASS se 
poate depune personal, prin poștă sau prin e-mail. Comisia nu cunoaște toate motivele care au 
stat la baza refuzului de a elibera un CEASS în cazul de față. Totuși, Comisia este dispusă să 
examineze în continuare acest refuz, dacă va primi informații suplimentare din partea 
petiționarei. 

În sfârșit, deoarece nu există un mecanism de verificare a valabilității dreptului unei persoane, 
instituțiile din statul membru stabilesc perioada de valabilitate a cardurilor eliberate de 
acestea. Chiar și în cazul pensionarilor, acest drept se poate modifica dacă persoana 
beneficiază de o pensie din partea mai multor state membre. În acest stadiu, nu există niciun 
temei legal care să permită Comisiei să solicite statelor membre să ofere un CEASS cu o 
durată de valabilitate permanentă.


