
Unde aș putea să găsesc mai multe informații?

I. Cum îți poți deconta
tratamentul în străinătate?

 Un lucru important pe trebuie sa îl știi e că, dacă ești 
asigurat, ai dreptul la tratament medical în alt stat membru 
al UE iar România trebuie să acopere parțial sau integral 
costurile. În acest caz, este dreptul tău să fii informat asupra 
opțiunilor terapeutice care îți stau la dispoziție și asupra calității și 
siguranței asistenței medicale.
 În cazul în care îți planifici un astfel de tratament într-un stat 
care nu face parte din Uniunea Europeană, dacă ești asigurat
beneficiezi de servicii medicale pe teritoriul acelor state, numai în 
situații în care există acorduri bileterale încheiate între România și 
aceste state.
 Pe site-ul cnas.ro* poți verifica dacă România are încheiat 

*http://bit.ly/cnas-lista-acorduri

un acord cu  statul unde vrei să te tratezi. Mai mult, trebuie să fii 
atent dacă în baza acordului se acordă tratament planificat.

Legislație aplicabilă

Directiva 24 din 9 martie 2011 
privind aplicarea drepturilor 
pacienților în cadrul asistenței 
medicale transfrontaliere 

ORDIN Nr. 50 din 23 ianuarie 
2004 privind metodologia de 
trimitere a unor categorii de 
bolnavi pentru tratament în 
străinătate

Broșură Comisia Europeană - http://bit.ly/brosura-CE-p
Site-ul CNAS (Punctul Național de Contact) - http://www.cnas-pnc.ro



I. Cum îți poți deconta
tratamentul în străinătate?

Pe cine sun?
La ce ușă bat?
Contactează Casa Națională 
de Asigurări de Sănătate 
pentru eliberarea
formularului E112.

Unde mergi?
a. Contactează casa ta de 
asigurări de sănătate.

b. Adresează-te punctului 
național de contact pentru 
îngrijiri medicale planificate 
din țara ta sau din cea în care 
vrei să primești îngrijiri.

c. Găsește unitatea medicală 
care te interesează.
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Ce pași să urmez dacă vreau să apelez
la tratament medical în altă țară din UE?

 Verifică dacă serviciul medical 
de care vrei beneficiezi face 
parte din prestațiile la care ai 
dreptul în țara ta
de origine;

Verifică dacă ai nevoie de 
autorizație prealabilă din 
partea asiguratorului de 
sănătate.

Verifică dacă îți sunt 
rambursate costurile 
îngrijirilor de care vei 
beneficia.

Caută un furnizor de servicii de 
sănătate (spital, unitate 
medicală. etc) din altă țară din 
UE care să îți poată oferi 
îngrijirile de care ai nevoie.
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