
Întrebări Frecvente  

 

I: „De ce sunt audiat/ă și mi se adresează aceste întrebări?”  
R: În caz de neclarități privind statutul unei persoane, ori când o persoană 
se stabilește în Marea Britanie, indiferent de naționalitate, persoana va 
trebui să confirme că are reședința în Marea Britanie. 
Vi se vor pune câteva înrebări și vi se vor cere căteva documente. 
 
I: „Eu plătesc taxe și Contribuții de Securitate Națională în MB, de ce atunci 
ruda mea trebuie să achite tratamentul?”  
R. Contribuțiile plătite de dvs. a stat vor acoperi doar serviciile medicale 
necesare dvs., dar nu și pe cele necesare rudelor care vă vizitează din 
străinătate, care nu se califică pentru aceste beneficii.   
 
I: „De ce trebuie să îmi achit tratamentuil, din moment ce dețin proprietate 
imobiliară în Marea Britanie” 
R. Sistemul de servicii de sănătate NHS este disponibil doar rezidenților din MB, dacă 
nu aveți domiciliul stabil în această țară, nu vă calificați pentru aceste îngrijiri. 
 
I: „Doresc să revin în MB. Va trebui să achit tratamentele medicale?” 
R. Dacă reveniți în Marea Britanie în scopul restabilirii permanente, veți avea dreptul la 
servicii medicale, însă va trebui să furnizați documentele solicitate. 
 
I: „De ce trebuie să plătesc, din moment ce am locuit aici mai toată viața și mi-
am achitat toate taxele și contribuțiile de Asigurare Națională?"  
R. Dacă ați părăsit țara definitiv (de exemplu, ați emigrat), v-ați pierdut 
toate drepturile la tratament gratuit din partea NHS. 

 
I: „Cât va costa tratamentul meu?"  
R. Conform sistemului de prețuri al NHS, nu putem oferi mereu prețuri 
exacte pacienților decât după ce au fost externați, deoarece durata și orice 
schimbări ale condițiilor vor afecta costurile finale. Vă putem, însă, oferi 
tarifele pentru programări în ambulator. 

 
I: „De ce trebuie să plătesc, din moment ce dețin pașaport britanic?"  
R. Deținerea unui pașaport britanic nu vă conferă automat dreptul de a 
utiliza servicii medicale gratuite. Pentru aceasta, trebuie să aveți reședința 
permanentă în această țară.  
 
I: „De ce trebuie să plătesc, din moment ce dețin o Carte de Sănătate NHS?” 
R. Cartea de sănătate NHS confirmă doar numărul dumneavoastră NHS, și nu 
oferă deținătorului dreptul la tratamente gratuite.  
 
I: „Nu doresc să semnez  formularul Angajament de Plată (Undertaking to Pay).”  
R. Nu este necesară semnătura dumneavoastră pentru ca achitarea costurilor să fie o 
obligație legală. 
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Vă aflați în vizită în Marea Britanie? 

Știați că serviciile oferite de NHS nu sunt gratuite? Este posibil să 
trebuiasca să achitați tratamentele primite în spital pe durata șederii 
dumneavoastră aici. 

În cazul în care nu aveți domiciliul legal stabilit în Marea Britanie, nu veți 
avea automat dreptul să utilizați serviciile NHS fără a achita costul 
acestora. 

Serviciile NHS sunt disponibile în funcție de țara de rședință a 
pacientului și sunt finanțate din taxele contribuabililor. Tratamentele 
spitalicești sunt disponibile gratuit doar celor care    s-au stabilit și 
locuiesc în Marea Britanie. Contribuțiile către Sistemul Național de 
Sănătate Britanic echivalează, în medie, cu un procent  de 20% plătit de 
contribuabili. din veniturile și asigurările naționale. 

Dacă nu îndepliniți condițiile de scutire de plată, va trebui să achitați 
tratamentul. Nu se va lua in considerare dacă sunteți cetățean britanic 
sau nu, dacă aveți deja un număr în sistemul NHS ori dacă ați locuit și 
lucrat în Marea Britanie anterior. 

Orice tratamente furnizate într-o unitate medicală, cu excepția Unității 
de Primiri Urgențe  (A&E) vor trebui achitate în funcție de tarifele 
naționale, inclusiv admiterea într-o altă unitate, programări ulterioare în 
ambulator pentru urmărirea rezultatelor, sau orice alte tratamente 
oferite în afara acestui departament. 

Vă recomandăm să vă procurați asigurarea medicală necesară pentru 
toată durata șederii dumneavoastră în Marea Britanie. 

Sistemul de Servicii de Sănătate din Marea Britanie (NHS) își rezervă 
dreptul de a utiliza serviciile unor agenții independente de colectare 
debite pentru  recuperarea datoriile restante, și de a transmite aceste 
informații Ministerului de Interne (Home Office). Aceasta vă poate afecta 
în cazul unei cereri  de imigrare sau stabilire în Marea Britanie. 

Î. Cine nu trebuie să plătească?  



Întrebări Frecvente  

 

Persoanele care au dreptul la tratamente gratuite în cadrul NHS sunt:  

 Orice persoană care are reședința stabilă, care lucrează și 
plătește taxe și contribuții de asigurare națională în Marea Britanie 
(inclusiv persoanele fizice autorizate). Nu sunt incluse persoanele 
care sunt în căutarea unui loc de muncă.  

 Persoanele din afara Uniunii Europene care au achitat 
Suprataxa pentru sănătate (Health Surcharge) (nu sunt incluse aici 
tratamentele din sarcină pentru studentele gravide). 

 Studenții din Uniunea Europeană care urmează cursuri cu 
program complet și durata de cel puțin 6 luni ( nu sunt incluse aici 
tratamentele din sarcină pentru studentele gravide). 

 Persoanele refugiate și solicitanții de azil ale căror cereri 
sunt înca analizate de către Ministerul de Interne (Home Office). 

 Personalul diplomatic din cadrul ambasadelor ori Înalții 
Comisari din Commonwealth aflați în Marea Britanie. 

 Funcționarii de stat din Marea Britannie care lucrează în 
străinătate pentru Consiliile Britanice (British Council) sau Comisia 
de Morminte de Război a Commonwealth-ului (Commonwealth War 
Graves Commission).  

 Toți cetățenii care provin dintr-un stat membru al Zonei 
Economice Europene (ZEE), persoanele refugiate, apatrizii, 
supraviețuitorii sau copiii aflați în îngrijirea acestora având reședința 
într-un stat membru al ZEE, care sunt trimiși pentru tratamente 
specifice în Marea Britanie, cu completarea formularului S2. 

 Orice persoană aflată în arest în închisoare ori care este 
reținută de către Autoritățile de Imigrare din Marea Britanie.  

 Pensionarii de stat din Marea Britanie care au locuit într-o formă 
legală timp de 10 ani în Marea Britanie, fără întrerupere, și au 
transferat pensia într-un alt stat din Zona Economică Europeană, unde 
își au reședința stabilă (vi se va cere să prezentați un formular tip S1).   

 Pacienții din Zona Economică Europeană/Uniunea Europeană 
care accesează tratamente prin intermediul programului Directive 
Route. 

 

 

  

 Pacienții provenind din orice alt stat a ZEE/UE și care pot 
prezenta un Card European de Asigurări Sociale de Sănătate (formular 
E111) și care nu necesită asistență medicală de urgență. Dacă nu 
puteți prezenta un formular CEASS, puteți solicita, ca substitut, 
eliberarea unui Certificat de Înlocuire Provizoriu (CIP) din țara de 
reședință în care sunteți asigurat/ă. 

 Soțul, soția sau orice copil aflat în îngrijirea unei persoane 
exceptate conform uneia din condițiile de mai sus, trebuie să locuiască 
în permanență cu persoana respectivă și să dețină un permis de 
ședere valid. 

 Orice orice persoană care locuiește într-un stat cu care Marea 
Britanie a încheiat un acord reciproc de asistență medicală 
transfrontalieră (anumite contracte de asistență medicală bilaterală sunt 
limitate la resortisanții acestor state), și accesează serviciile medicale 
în baza înțelegerilor cu acel stat membru.  

Statele ce alcătuiesc Zona Eonomică Europeană (UE/ZEE)  
 
Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru (sud), Republica Cehă, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, 
Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, 
Polonia, Portugalia, România, Republica 
Irlanda, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia 
și Islanda, Liechtenstein și Norvegia.  
Elveția numai prin acord special. 
 
Țările cu care avem un acord de asistență medicală reciprocă: 
 
Cetățeni ai țărilor de mai jos și cetățeni britanici provenind din 
aceste țări:  
Bosnia și Herzegovina, Gibraltar, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, 
Serbia, Turcmenistan, Ucraina,  
 
Peroanele care au reședința, indiferent de naționalitate, în una 
din următoarele țări:  
Anguilla, Australia, Barbados, Insulele Britanice Virgine, Insulele 
Canalului, Insulele Falkland, Insula Man,  Jersey, Noua Zeelandă, 
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