CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CNAS
_________________________________________________________________
Compartiment Planificare şi Prognoză
Nr. 45.780 / 23.11.2007
Referitor,
Efectuare Servicii Medicale la Cerere in Tari ale Uniunii Europene
Clarificare Formular European E112
CATRE,
Toti Managerii de Spitale
Toti Sefii de Sectie
Stimati manageri, stimati sefi de sectie,
Va rugam sa comunicati urmatoarele informatii cu privire la efectuarea de servicii
medicale la cerere in strainantate tutoror medicilor din subordinea dumneavoastra.
Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a crescut numarul bolnavilor care solicita efectuarea
de servicii medicale la cerere in strainatate. Prin Regulamentul European se reglementeaza acordarea
de servicii medicale de urgenta prin intermediul Cardului European de Asigurari de Sanatate
pentru persoanlele care se afla temporar pe teritoriul altui stat membru EU.
Pentru a beneficia de servicii medicale la cerere este nevoie insa de acceptul Casei de
Asigurari de Sanatate. Acceptul se concretizeaza prin eliberarea formularului E112 in conformitate
cu Regulamentul European.
Formularul E 112 – Atestat privind mentinerea prestatiilor în curs
pentru asigurarea de boala sau maternitate
Formularul E112 se emite în baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr 1408/71
privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii
independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul C omunitatii precum si
a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71.
Servicii medicale altele decit pentru urgenta, programabile, conform art. 22 din Regulamentul
European 1408/1071, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi acordate in doua situatii:
I. pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobândit dreptul la asigurarea
de sanatate într-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din
acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE în care îsi au resedinta sau sa-si transfere
resedinta pe teritoriul unui alt stat membru; (acestea reprezinta situatii exceptionale).
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II. pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie, care au calirtate de co-asigurati,
care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui alt
stat membru UE, pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate.
Conditii de emitere prevazute de regulamente:
1. Pentru situatia transferului de resedinta, atestata de eliberarea in prealabil a unuia din
formularele: E 106, E 109, sau E 121, in conditiile stabilite de Comisia Administrativa a
Comisiei Europene – Eliberarea E 112 poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate
numai daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sanatatii
sale sau primirea de tratament medical.
2. Pentru situatia trimiterii la tratament medical trebuie îndeplinite doua conditii
cumulative:
A) tratamentul respectiv se regaseste printre serviciile medicale prevazute în pachetul de
servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de
sanatate din România.
B) acest tratament nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal
pentru obtinerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea
curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.
Daca cele doua conditii sunt îndeplinite casa de asigurari de sanatate nu poate refuza
eliberarea acestui formular.
Prin urmare, formularul E112 poate acoperi strict servicii medicale care exista in Romania
si care fac parte din pachetul de baza, decontate din Fondul National de Asigurari Sociale de
Sanatate.
Serviciile medicale care nu exista in pachetul de baza, in Romania, nu pot fi decontate
prin E 112. In acest caz, serviciile medicale pot fi decontate din fondurile MSP, si intra in competenta
directa a Minsiterului Sanatatii Publice. Pacientii trebuie sa se adreseze Autoritatii de Sanatate
Publica, din judetul de resedinta, respectiv comisiilor medicale asociate ASP in baza Ordinului
MS nr 50/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Regula generala este ca formularul E112, se solicita si se elibereaza înainte de plecarea
persoanei la tratamentul planificat.
Decizia de eliberare a formularului E 112 se face in baza raportului medical care sa ateste
starea de sanatate a solicitantului.
Precizam ca eliberarea formularului E112 se face doar daca serviciul medical solicitat nu
se poate efectua in timp util in nici una din unitatile sanitare din Romania. Motivul pentru care
acest serviciu medical nu poate fi efectuat in timp util trebui precizat explicit si argumentat in
raportul medical.
Raportul Medical
Raportul medical este eliberat de institutia medicala competenta, respectiv Spitalul Clinic
Universitar / Institutul Clinic, si respectiv Clinica Universitara de Specialitate. Raportul medical
poarta semnatura medicului curant, a medicului sef de sectie si a managerului spitalului.
Medicul curant trebuie sa expliciteze motivele medicale pentru care indica tratamentul in
alt stat membru EU.
Medicul sef de sectie, sef de clinica contrasemneaza si isi asuma responsabilitatea pentru
acest raport medical. Prin semnatura sa, confirma motivele medicale, si certifica ca pacientul este
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inscris pe lista de asteptare. De asemenea certifica, explicit si argumentat, ca timpul de asteptare
este mai lung decat intervalul de timp necesar în mod normal pentru obtinerea tratamentului
respectiv în România.
Dovada inscrierii pacientului pe lista de astepare
Medicul sef de sectie si managerul spitalului certifica faptul ca spitalul/institutul, respectiv
clinica de specialitate nu dispune de resursele bugetare necesare pentru tratamentul recomandat,
in conditiile de mai sus.
Atasam in anexa cererea tip ce trebuie completata pentru eliberarea acestui formular cu
detalierea documentelor ce trebuie anexate cererii.
Acest formular se poate elibera si dupa plecarea persoanei, dar numai daca din motive de
forta majora nu a putut fi eliberat anticipat.
Cu deosebită consideraţie,

PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL
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