
S3 — Tratament medical pentru fostul 
lucrător transfrontalier în ţara în care a 
lucrat anterior

1. Formularul S3

Formularul S3 vi se poate elibera dumneavoastră (şi mem-
brilor familiei dumneavoastră) numai dacă sunteţi un fost 
lucrător transfrontalier rezident într-o ţară UE(1) care a lucrat 
ca lucrător transfrontalier într-o altă ţară. Acest formular face 
dovada dreptului dumneavoastră (sau al membrilor familiei 
dumneavoastră) la anumite tratamente medicale în ţara în 
care aţi lucrat. 

2. Unde şi când se obţine formularul S3? 

Pentru ca dumneavoastră (sau un membru al familiei) să vă 
înscrieţi la tratament în ţara în care aţi desfăşurat ultima acti-
vitate în calitate de lucrător transfrontalier, trebuie să obţi-
neţi formularul S3 de la instituţia competentă de asigurări 
de sănătate(2). Aceasta este instituţia care suportă costurile 
financiare ale asistenţei medicale de care beneficiaţi.

3. Utilizarea formularului S3

Dumneavoastră (sau un membru al familiei) trebuie să pre-
zentaţi formularul S3 instituţiei competente de asigurări de 
sănătate din ţara în care aţi desfăşurat ultima activitate în 
calitate de lucrător transfrontalier. 

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

4. Tratamentul acordat

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

(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. 
În Portugalia, formularul este eliberat de instituţia de securitate socială din 
localitatea de reședință.

5. În baza formularului S3, la ce tratamente 
aveţi dreptul dumneavoastră, ca fost 
lucrător transfrontalier, şi membrii familiei 
dumneavoastră, în ţara în care aţi fost 
angajat?

a. continuarea tratamentului

Aveţi dreptul să beneficiaţi de tratament în ţara în care aţi 
fost angajat, în măsura în care acest tratament reprezintă o 
continuare a tratamentului început în ţara respectivă.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru membrii familiei dumnea-
voastră, mai puţin atunci când ţara în care aţi fost ultima dată 
angajat este una dintre următoarele: Danemarca, Estonia*, 
Irlanda, Spania*, Italia*, Lituania*, Ungaria*, Țările de Jos* 
Finlanda, Suedia şi Regatul Unit (ţările marcate cu „*” vor 
ridica această restricţie începând cu 1 mai 2014).

b. un nou tratament

Dacă în ultimii cinci ani anteriori pensionării pentru limită 
de vârstă sau de invaliditate aţi fost angajat cel puţin doi ani 
ca lucrător transfrontalier, veţi avea dreptul la tratamente 
medicale în ţara în care v-aţi desfăşurat activitatea. Acest 
lucru este valabil doar atunci când atât ţara în care aţi fost 
ultima dată angajat, cât şi ţara în care locuiţi se numără 
printre următoarele: Belgia, Germania, Spania, Luxemburg, 
Austria şi Portugalia.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru membrii familiei dumnea-
voastră, mai puţin atunci când ţara în care aţi lucrat ultima 
dată este Spania (care va ridica această restricţie începând 
cu 1 mai 2014). Este recomandabil să vă interesaţi care sunt 
reglementările aplicabile membrilor familiei dumneavoas-
tră, adresându-vă instituţiei de asigurări de sănătate din ţara 
de reşedinţă. 
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