
S2 — Document de deschidere de  
drepturi la tratament planificat 

1. Formularul S2

Formularul S2 oferă unei persoane asigurate într-o ţară UE(1) 
posibilitatea de a face dovada dreptului la un tratament 
medical planificat (sau „programat”) într-o altă ţară UE. 
Atunci când vă deplasaţi într-o altă ţară pentru a beneficia 
de un tratament medical, costurile acestuia vor fi acoperite 
exclusiv de instituţia dumneavoastră de asigurări de sănă-
tate, cu condiţia să fi solicitat în prealabil acordul acesteia 
(autorizare prealabilă). Acest acord nu vi se poate, însă, 
refuza în situaţia în care, deşi tratamentul solicitat poate fi 
asigurat în ţara dumneavoastră, acesta nu este disponibil 
în termenul necesar, raportat la starea dumneavoastră de 
sănătate la momentul respectiv.  

2. Unde şi când se obţine formularul S2?

Trebuie să depuneţi o cerere pentru eliberarea formularului 
S2 la instituţia de asigurări de sănătate din localitatea de 
reşedinţă(2).

Formularul S2 trebuie obţinut înainte de a vă deplasa în ţara 
în care urmează să beneficiaţi de tratamentul planificat.  

3. Utilizarea formularului S2

Formularul S2 trebuie prezentat la instituţia competentă de 
asigurări de sănătate din ţara în care veţi beneficia de trata-
mentul planificat.

(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 Spania, formularul este eliberat de Direcția Provincială a Institutului 
Național de Securitate Socială sau, după caz, de Institutul Social al Marinei.

Lista completă a instituţiilor din ţările emitente, precum 
şi din ţările gazdă, este disponibilă la http://ec.europa.eu/
social-security-directory . 

În numeroase cazuri de tratamente planificate, instituţia 
gazdă va fi cunoscută în prealabil, iar instituţia emitentă vă 
va indica unde trebuie să prezentaţi formularul S2.  

4. Tratamentul acordat

Tratamentul va fi acordat în aceleaşi condiţii de îngrijire şi 
plată în care este acordat şi cetăţenilor ţării respective. Acest 
lucru ar putea să însemne că trebuie să achitaţi o parte din 
costuri în avans.

Exemplu de utilizare a formularului S2
•   Instituţia dumneavoastră de asigurări de sănătate v-ar 
putea acorda tratamentul de care aveţi nevoie, acesta fiind 
acoperit de legislaţia naţională, dar nu într-un termen justifi-
cat din punct de vedere medical. Vi se eliberează un formular 
S2 pentru a beneficia de acest tratament într-o altă ţară.

5. Plăţi suplimentare

De asemenea, în unele situaţii, puteţi solicita o rambursare 
suplimentară în ţara în care sunteţi asigurat. Instituţia dum-
neavoastră de asigurări de sănătate vă va acorda, în acest 
sens, asistenţa necesară.

Informaţii privind formularul  
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