
Situația plăților externe efectuate de CAS Tulcea în  anul 2020 detaliată pe fiecare stat membru 
UE/SEE/Confederatia Elvețiană  și pe tipul documentului care a deschis dreptul la prestații 
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1 Franta 31   euro 24.813,82 119.871,16 4 15.217,45 23 99.850,92             4 4.802,79 

2 Cehia 1   czk 416,64 78,74 1 78,74                     

3 Germania 160   euro 345.093,07 1.686.857,42 60 573.302,73 80 414.236,56 5 
600.870,4

6         15 98.447,67 

4 Belgia 9   euro 13.938,86 66.884,94 6 16.448,31 3 50.436,63                 

5 Italia 97   euro 109.391,21 529.794,53 14 185.184,78 75 322.120,43            8 22.489,32 

6 
Marea 
Britanie 13   gbp 6.230,33 33.732,91 13 33.732,91                     

7 Cipru 1   euro 1.516,60 7.438,92 1 7.438,92                     

8 Olanda 3   euro 2.621,80 12.816,16 3 12.816,16                     

9 Elvetia 4   chf 1.768,15 8.110,14 4 8.110,14                     

10 Danemarca 2   dkk 762,00 495,18 2 495,18                     

11 Grecia 4   euro 4.613,00 22.626,76 4 22.626,76                     

12 Austria 32   euro 28.743,07 138.237,18 18 111.281,40 14 26.955,78                 

13 Spania 87   euro 37.062,25 182.048,84 87 182.048,84                     

14 Irlanda 4   euro 163,76 785,28 4 785,28                     

15 Portugalia 2   euro 249,89 1.219,94 2 1.219,94                     

16 Bulgaria 1   bgn 700,00 1.758,26 1 1.758,26                     

  Total 451 0 x x 2.812.756,36 224 1.172.545,80 195 913.600,32 5 
600.870,4

6 0 0 0 0 27 
125.739,7

8 

 
*)La totalul sumei de 2.812.756,36 lei se adaugă 31.585,93 lei reprezentând plata contravalorii asistenței medicale transfrontaliere 
platită Germaniei, conducând la un total al plăților în an de 2.844.342,29 lei. 

 
În totalul numarului de formulare decontate, ponderea cea mai însemnată a fost înregistrată pentru Germania cu 160 formulare E 125 

din totalul de 451 formulare decontate, respectiv 35,48%, urmată de Italia cu 97 formulare E125 (21,51%) și Spania cu 87 formulare E125 
și o pondere de 19,29%. Plata efectuată în anul de referință se bazează pe prevederile bugetare alocate la solicitarea institutiei noastre pe 
seama formularelor europene emise de statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Confederația Elvețiana pentru 
asigurații CAS Tulcea. Aceste formulare reflecta costurile serviciilor medicale de care au beneficiat cetățenii români asigurați ai CAS Tulcea 
aflați pe teritoriul statelor respective.  



Și din punctul de vedere al valorilor decontate, clasamentul se menține cu cele trei țări și anume: Germania cu suma de 1.686.857,42 
lei(59,97% din total sumă), Italia  cu suma de 529.794,53 lei (18,84% din total sumă) și Spania cu suma de 182.048,84 lei (6,47% din total 
sumă).  

Față de datele anului 2019, în care am decontat în total 650 de formulare(522 -E125 si 128- E127) cu o valoare totală de 5.503.737,23 
lei, se constată o diminuare atât a numărului de formulare decontate, cu 69,38% (451/650*100), dar și a valorii lor cu 51,11% (în valoare 
absolută cu 2.690.980,87 lei mai putin: 2.812.756,36/5.503.737,23*100=51.11%).          

Analizând situația după tipul documentelor care au deschis dreptul la prestații, cea mai mare valoare se înregistrează pentru cardurile 
europene de asigurări de sănătate/certificate provizorii de înlocuire a cardului european de asigurari de sănătate (224 formulare) cu suma de 
1.172.545,80 lei și o pondere de 41.69%. Aceste documente sunt emise pentru cetățenii români asigurați ai CAS Tulcea aflați într-o perioadă 
de şedere temporară în unul dintre statele membre pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii pentru o perioadă de timp 
necesară deplasării de cel mult 12 luni. 

 Initial, valabilitatea cardurilor europene a fost stabilită la 6 luni, în intervalul martie 2016 -  martie 2020 valabilitatea a fost de 1 an, 
iar după aceasta dată, Legea nr. 45/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii a 
reglementat valabilitatea cardurilor europene la 2 ani de la data emiterii. 

Urmîtoarea valoare cu importanță prin prisma volumului este cea aferentă formularele S1 (195 formulare) cu suma de 913.600,32 
lei(32.48%) Emiterea acestor formulare permite deținatorului și/sau a familiei deținătorului să beneficieze de prestaţii de sănătate în natură 
în condițiile în care își are stabilită resedinţa pe teritoriul unui alt stat membru.  
 
           În ceea ce privește plățile pentru formularele E 112/S2, menționăm că acestea au fost efectuate pentru prestațiile medicale acordate 
pentru 5(cinci) formulare(față de 4 in anul precedent) aferente persoanelor care au obținut documentele respective potrivit legii. Valoarea 
totală decontată în anul de referință este de 600.870,46 lei, sumă ce înregistreaza o creștere semnificativă, 99.97% creștere față de anul 
2019 - an în care s-a decontat  suma de 300.487,06 lei. 
 


