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Înregistrarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate a persoanelor care provin din zona
conflictului armat din Ucraina se face de către furnizorul public de servicii medicale de la
care persoanele mai sus amintite solicită pentru prima dată servicii medicale în România. 

Cu ocazia acestei prime solicitări de asistență medicală, furnizorul de servicii medicale
respectiv, va înregistra persoana în aplicația informatică pusă la dispoziție de Casa
Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), aplicația informatică urmând a atribui persoanei
un număr de identificare in sistemul de asigurări sociale de sănătate din România

Ulterior înregistrării și atribuirii numărului de identificare se eliberează persoanei un
document (printat de furnizorul de servicii medicale direct din aplicația informatică) ce poate fi
utilizat ulterior de către persoana respectivă la orice unitate medicală din România. 

Serviciile medicale furnizate astfel persoanelor care provin din zona conflictul armat din
Ucraina sunt gratuite pentru pacient iar furnizorii din sistemul public de servicii medicale nu
pot cere achitarea acestora de către pacient. 

Conform procedurilor aplicabile între instituții, furnizorii publici de servicii medicale vor
transmite la casele de asigurări de sănătate cu care sunt în relație contractuală facturile
aferente serviciilor medicale, materialelor sanitare, medicamentelor sau dispozitivelor
medicale acordate persoanelor care provin din zona conflictul armat din Ucraina în vederea
decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate. Casele de asigurări de sănătate
sunt obligate să deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea facturilor
respective.

Înregistrarea în sistemul de asigurări sociale de
sănătate 

ASIGURARE DE
SĂNĂTATE
Persoanele care provin din zona conflictului armat din
Ucraina (care solicită sau nu o formă de protecție
internațională potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în
România ori beneficiază de protecție temporară în
România) beneficiază de pachetul de servicii de bază
prevăzut în Contractul cadru privind condiţiile acordării
asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de
sănătate[1] precum şi de medicamentele, materialele
sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile medicale
cuprinse în programele naţionale de sănătate
curative, la fel ca şi asiguraţii români[2].

fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
fără plata contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu;
cu scutire de la coplată; 
fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

Persoanele mai sus menționate beneficiază de drepturile respective:



Accesarea serviciilor medicale (cele
mai importante servicii):
1) Medicul de familie 
Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina primesc, la cerere, de la
medicul de familie (pe care îl aleg) orice serviciu medical cuprins în pachetul de servicii
medicale de bază ce intră în competența medicului de familie.

servicii medicale curative, de prevenție și profilactice, 
servicii medicale la domiciliu,
consultații medicale la distanță,
administrare de medicamente,
servicii medicale adiționale.

prescripție medicală;
bilet de trimitere (consultații de specialitate/investigații);
adeverințe medicale pentru copii;
certificat de concediu medical;
recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu;
recomandare pentru dispozitive medicale de protezare.

Serviciile medicale de bază ce pot fi accesate prin Medicii de familie sunt: 

Medicul de familie poate elibera următoarele documente medicale:

2) Asistenţă medicală acordată în spitale
Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina pot beneficia de servicii
medicale gratuite doar în spitalele publice care au încheiat contracte de furnizare pentru
servicii de spitalizare cu casele de asigurări de sănătate. 

Solicitați confirmarea acestui detaliu înainte de accesarea serviciilor medicale precum
și confirmarea faptului că serviciile pe care le solicitați și urmează să le primiți sunt
gratuite!

Spitalele publice care decontează serviciile medicale de la casele de asigurări de
sănătate nu mai pot încasa o altă plată de la pacient pentru serviciile medicale
acordate. 

În situația în care vă adresați unui spital care nu se află în contract cu casa de asigurări de
sănătate, veți suporta contravaloarea serviciilor medicale de care ați beneficiat fără a le
putea solicita și recupera de la casa de asigurări de sănătate. La momentula accesării
acestor servicii va trebui să prezentați documentele de identitate (Pașaport, Permis de
ședere, documentul printat de furnizorul de servicii medicale direct din aplicația
informatică cu ocazia primei consultații - dacă v-a fost eliberat).



Accesarea serviciilor medicale (cele
mai importante servicii):

Medicamente și materialele sanitare,
Investigații de laborator și imagistice, 
Serviciile hoteliere standard pentru însoțitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani
și pentru cei ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. 

Spitalele publice care au încheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate sunt
obligate să acorde serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa și să
suporte toate cheltuielile necesare pentru tratarea pacienților, incluzând aici: 

3) Asistență medicală acordată de Medici Specialiști
- Asistență medicală ambulatorie de specialitate

servicii medicale pentru situații de urgență,
servicii medicale curative pentru afecțiuni acute, 
consultații pentru boli cronice, 
depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic, 
consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială, 
servicii de îngrijiri paliative, 
servicii de diagnostice și terapeutice,
servicii de supraveghere a sarcinii și lăuziei, 
servicii medicale în scop de diagnostic.

Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina pot beneficia de servicii
medicale gratuite de asistență medicală ambulatorie de specialitate acordate de
medicul specialist în unități sanitare aflate în contract cu casa de asigurări de
sănătate. 

Solicitați confirmarea acestui detaliu înainte de accesarea serviciilor medicale precum și
confirmarea faptului că serviciile pe care le solicitați și urmează să le primiți sunt gratuite!

Pachetul de bază cuprinde următoarele servicii acordate gratuit de medici specialiști: 

Serviciile de mai sus pot fi accesate fără a fi necesar un bilet de trimitere. 
Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina sunt exceptate de la plata
contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu.

În cazul în care, pe perioada internării, medicul recomandă, în baza unor documente
medicale, anumite medicamente, materiale sanitare sau investigații, și, din anumite
motive (de exemplu nu există în stoc, sistemul public nu practică acele investigații, etc.),
cheltuielile pentru acestea sunt suportate de către pacient, deși ar fi trebuit să
beneficieze de ele gratuit, pacientul poate solicita rambursarea de către Spitalul
public.



pot fi prescrise și decontate doar acele medicamente incluse în Lista
medicamentelor compensate,
medicamentele decontate din FNUASS pot fi eliberate doar de către farmaciile
comunitare care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate,
medicamentele compensate pot fi prescrise de către medicul de familie sau medicul
specialist din ambulatoriul/spital aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate,
pot fi prescrise și decontate doar medicamente pentru afecțiunile care se regăsesc
în Lista aprobată de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
din România.

Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina pot beneficia de
medicamente compensate suportate din FNUASS (cu diferite grade de compensare,
de la caz la caz), medicamente care sunt eliberate pe baza unei prescripții medicale, în
cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

Limitări:

Pacientul va putea ridica medicamentele compensate prescrise din orice farmacie din
România care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Accesarea serviciilor medicale (cele
mai importante servicii):
4) Accesare analize şi investigaţii 

să dețină un bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, aflați în
contract cu casa de asigurări de sănătate;
să solicite efectuarea analizelor/investigațiilor imagistice de la un laborator aflat în
contract cu casa de asigurări de sănătate. Solicitați confirmarea acestui detaliu
înainte de accesarea serviciilor precum și confirmarea faptului că
analizele/investigațiile pe care le solicitați și urmează să le primiți sunt gratuite!

Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina pot beneficia de analize de
laborator și investigații imagistice gratuite. 

Pentru a beneficia de această gratuitate pacientul trebuie să îndeplinească
următoarele condiții: 

5) Accesul la medicamente compensate



Asistenţa medicală primară, la medicul de familie (luare în evidență, supraveghere,
urmărirea lăuziei, promovarea alimentației la sân, testare și investigații);
Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile
paraclinice/clinice; 
Supravegherea sarcinilor normale/cu risc crescut;
Screening prenatal.

Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina pot beneficia de serviciile
medicale acordate femeii însărcinate la următoarele niveluri:

Asistența medicală efectivă în acest caz se acordă de medici specialiști conform pct. 3
de mai sus cu respectarea condițiilor acolo descrise.

Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina pot beneficia în cadrul
PNSC, în mod gratuit, în funcţie de afecţiunea tratată, de: medicamente, materiale
sanitare, dispozitive medicale, servicii specifice, investigații specifice.
 
Înrolarea în PNSC se face în urma deciziei unui medic specialist în funcție de eligibilitatea
și starea de sănătate a pacientului. Asistența medicală efectivă în acest caz se acordă de
medici specialiști conform pct. 3 de mai sus cu respectarea condițiilor acolo descrise.

Pentru a putea beneficia de tratamentul oferit prin PNSC, pacienţii trebuie să se adreseze
unui medic specialist care își desfășoară activitatea într-o unitate sanitară publică prin
care se derulează programul curativ respectiv și care se află în relații contractuale cu o
casă de asigurări de sănătate.  Solicitați confirmarea acestui detaliu înainte de
accesarea serviciilor medicale!

Accesarea serviciilor medicale (cele
mai importante servicii):
6) Accesarea Programelor naționale de sănătate
curative (PNSC)

7) Accesarea serviciilor medicale acordate femeilor
însărcinate



C.Situația persoanelor care provin din zona conflictului
armat din Ucraina și care au calitatea de angajat cu
Contract Individual de Muncă
În cazul în care aveți un Contract Individual de Muncă (CIM) valabil încheiat cu un
angajator român și acesta v-a înregistrat CIM în REVISAL, a notificat Ministerul Afacerilor
Interne – IGI cu privire la încheierea acestui CIM și a achitat contribuțiile datorate
bugetului de stat în legătură cu CIM al dumneavoastră, aveți calitatea de asigurat în
sistemul public de asigurări sociale de sănătate și dreptul la pachetul de servicii de
bază, începând cu data începerii raporturilor de muncă conform CIM.

După ce au fost primite de la angajatorul dumneavoastră, toate datele necesare pentru
confirmarea calității dumneavoastră de asigurat și pentru înregistrarea dumneavoastră în
sistemul național de asigurări de sănătate vor fi transmise de către instituțiile competente
(ANAF, ITM, MAI - IGI) către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Cu toate acestea, înainte de a accesa un serviciu medical este foarte important să
verificați dacă sunteți înregistrat în sistem ca asigurat (deși aveți calitatea de asigurat
este posibil ca înregistrarea acestei calități să nu se fi făcut încă în sistemul informatic
de evidență al CNAS din varii motive). 

Înainte de a proceda la confirmarea calității de asigurat în sistem și/sau completarea
cererii de validare este indicat să verificați cu anagajatorul dumneavoastră dacă a
înregistrat CIM în REVISAL, dacă a notificat CIM la IGI și dacă a plătit la zi contribuțiile de
asigurări de sănătate aferente CIM al dumneavoastră.

Verificarea calității dumneavoastră de asigurat se poate face
gratuit și on-line prin introducerea Codului Numeric Personal din
Permisul de ședere aici: http://cnas.ro/verificare-asigurati/. În
cazul în care sistemul vă confirmă calitatea de asigurat vă
recomandăm să printați confirmarea respectivă și să o păstrați ca
dovadă.

D. Verificarea calității de asigurat

http://cnas.ro/verificare-asigurati/


În cazul în care sistemul nu vă confirmă calitatea de asigurat în
sistem, va trebui să procedați la confirmarea calității
dumneavoastră de asigurat. Aceasta se poate face gratuit și on-
line prin completarea de către dumneavoastră a Cererii de
validare/reglare a calitatii de asigurat. 

Aceasta se face gratuit și on-line prin completarea datelor și
parcurgerea pașilor de aici:
https://www.casmb.ro/atl_uploads_pf_validare_asigurare.php. 

În urma validării calității de asigurat ar trebui ca sistemul să vă
confirme calitatea de asigurat conform pasului anterior. 

În cazul în care, nici după completarea cererii de validare, sistemul nu vă confirmă
calitatea de asigurat (în condițiile în care aveți totuși confirmarea de la angajatorul
dumneavoastră a faptului că a înregistrat/raportat/achitat contribuții CIM în mod corect)
mai aveți posibilitatea de a vă dovedi calitatea de asigurat cu ajutorul unei Adeverințe de
asigurat emisă de Casa de sănătate de care aparțineți.

Pentru obţinerea Adeverinţei de asigurat trebuie să vă adresați cu o cerere casei de
asigurări de sănătate de care aparțineți, prezentând documentele necesare dovedirii
calităţii de asigurat, respectiv: actele de identitate valabile la data solicitării (Pașaport și
Permis de ședere) precum și adeverinţa de salariat eliberată de angajator (model tip).

Casele de asigurări de sănătate nu vă pot solicita alte documente decât cele mai sus
enumerate. În urma verificărilor derulate, Casa de sănătate de care aparțineți va emite
o Adeverință de asigurat valabilă 3 luni de la data emiterii.

Casa de asigurări de sănătate sesizată are obligaţia de a îndeplini orice demers legal
potrivit domeniului ei de competenţă, astfel încât accesul dumneavoastră la pachetul de
servicii medicale de bază să nu fie împiedicat de procesul de eliberare a adeverinţei de
asigurat.

După ce aveți confirmarea și dovada calității de asigurat conform uneia din metodele de
mai sus puteți accesa gratuit serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de
bază în același mod ca și asiguraţii români, conform celor de mai sus (Lit. C, pct. 1 - 7). 

Întotdeauna, înainte de a accesa serviciile medicale ale unui furnizor de servicii
medicale din România (medic de familie, spital, medic specialist, laborator
analize/imagistică, etc.) verificați dacă acesta are calitatea de furnizor public de
servicii medicale și dacă are încheiat un contract de furnizare pentru servicii medicale
cu casele de asigurări de sănătate.

De asemenea, este foarte important să vă confirme dacă vă poate efectiv oferi gratuit
serviciile medicale solicitate de dumneavoastră în baza calității de asigurat pe care o
aveți. 
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