
S1 — Înregistrare pentru asigurare medicală

1. Formularul S1 

Formularul S1 permite înscrierea dumneavoastră (şi/sau a 
membrilor familiei dumneavoastră) pentru asistenţă medi-
cală, în cazul în care locuiţi într-o ţară UE(1), dar sunteţi asi-
gurat în altă ţară. Formularul se eliberează pentru o singură 
persoană (nu pentru întreaga familie).

2. Unde şi când se obţine formularul S1?

Formularul S1 se obţine de la instituţia de asistenţă 
medicală(2) la care sunteţi asigurat. În situaţia în care trebuie 
să primiţi, de drept, formularul S1 în urma schimbării domi-
ciliului, trebuie să solicitaţi eliberarea acestuia înainte de a 
părăsi ţara în care sunteţi asigurat. Solicitarea formularului S1 
după plecarea din ţară poate duce la întârzierea înscrierii în 
noua ţară de reşedinţă. Atunci când aveţi dreptul să solicitaţi 
formularul S1 în numele membrilor familiei dumneavoastră, 
trebuie să depuneţi cererea respectivă imediat după ce aţi 
devenit asigurat într-o altă ţară.   

3. Utilizarea formularului S1

Formularul S1 trebuie prezentat instituţiei de asigurări de 
sănătate din noua ţară de reşedinţă sau din ţara de reşedinţă 
a membrilor familiei dumneavoastră(3). Acest lucru trebuie 
făcut fără nicio întârziere. Lista completă a instituţiilor din 
ţările emitente, precum şi din ţările gazdă, este disponibilă la 
http://ec.europa.eu/social-security-directory.  

(1) În continuare, termenii „țară UE” sau „stat membru UE” se referă inclusiv 
la Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, imediat ce Regulamentele nr. 
883/2004 și 987/2009 devin aplicabile acestora.

(2) În Gibraltar, formularul este eliberat de Administrația financiară. În Spania, 
formularul este eliberat de Direcția Provincială a Institutului Național de 
Securitate Socială sau, după caz, de Institutul Social al Marinei. În Portugalia, 
formularul este eliberat de instituţia de securitate socială din localitatea 
de reședință. 

(3) Vă rugăm să rețineți că denumirea/tipul instituției relevante poate diferi 
de la un stat membru la altul. În Spania, Suedia și Portugalia, formularul 
trebuie depus la direcțiile provinciale ale Institutului Național de Securitate 
Socială (Spania), la instituția de asigurări sociale (Suedia) și, respectiv, la 
instituţia de securitate socială din localitatea de reședință (Portugalia). 

4. Ce prestaţii include formularul S1?

Atunci când dumneavoastră (şi/sau membrii familiei dum-
neavoastră) locuiţi în altă ţară decât cea în care sunteţi asigu-
rat, aveţi dreptul, atât dumneavoastră cât şi membrii familiei, 
la toate prestaţiile în natură (de exemplu, asistenţă medicală, 
tratament medical, spitalizare) prevăzute de legislaţia ţării 
dumneavoastră de reşedinţă, ca şi cum aţi fi asigurat acolo. 
Instituţia din ţara de reşedinţă este despăgubită de instituţia 
la care sunteţi asigurat.

5. Cine are dreptul la un formular S1?

Acest formular este utilizat atunci când o persoană (şi mem-
brii familiei acesteia) are reşedinţa într-o altă ţară decât ţara 
în care lucrează. De asemenea, poate fi utilizat de membrii 
familiilor lucrătorilor migranţi care au rămas în ţara de ori-
gine, dar beneficiază de asigurarea de sănătate din ţara în 
care persoana asigurată lucrează în prezent (cu condiţia ca 
membrii familiei să nu fie salariaţi sau lucrători independenţi 
în ţara de origine). De asemenea, formularul S1 este utilizat 
în cazul lucrătorilor care se pensionează în străinătate sau 
pensionarilor care îşi mută reşedinţa într-un alt stat membru, 
precum şi al membrilor familiei acestora.

Exemple:
•   Un lucrător olandez se pensionează în Franţa. Instituţia 
olandeză de asigurări de sănătate îi eliberează formularul 
S1, care îi oferă posibilitatea de a se înscrie pentru asistenţă 
medicală în Franţa. Formularul S1 trebuie depus la instituţia 
de asigurări de sănătate din Franţa.
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•   Un lucrător polonez pleacă la lucru în Irlanda. Soţia, care 
nu este salariată, şi copiii acestuia rămân în Polonia. Instituţia 
competentă de asigurări de sănătate din Irlanda eliberează 
un formular S1, pe care soţia lucrătorului îl prezintă instituţiei 
de asigurări de sănătate din Polonia în numele său şi al copii-
lor. Dreptul la tratament al membrilor familiei lucrătorului pe 
cheltuiala instituţiei de asigurări de sănătate din Irlanda se 
va stabili în temeiul legislaţiei poloneze.

•   Un lucrător este detaşat din Malta în Italia, rămânând 
asigurat în Malta. Acesta devine rezident în Italia şi doreşte 
să se înscrie pentru asistenţă medicală în Italia. Instituţia de 
asigurări de sănătate din Malta eliberează un formular S1, pe 
care lucrătorul îl prezintă instituţiei de asigurări de sănătate 
din Italia, după care această ţară îi va oferi o asigurare de 
sănătate.

6. Informaţii privind prestaţiile în numerar 
pentru îngrijire pe termen lung

De asemenea, formularul S1 informează instituţia de asigurări 
de sănătate din ţara de reşedinţă dacă beneficiaţi de prestaţii 
în numerar pentru îngrijire pe termen lung. Aceste prestaţii 
ar putea afecta drepturile dumneavoastră, întrucât valoarea 
prestaţiilor în natură primite în ţara de reşedinţă sau de şedere 
ar putea fi dedusă din aceste prestaţii în numerar. Acest lucru 
este necesar pentru a evita situaţia în care ţara care eliberează 
formularul S1 (adică ţara care suportă toate costurile asistenţei 
medicale) ar efectua de două ori această plată. 
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