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COMISIA ADMINISTRATIVĂ  
E 123

(1)

PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ 
A LUCRĂTORILOR  MIGRANŢI 
 

ATESTAT PRIVIND DREPTUL LA PRESTAŢIILE ÎN NATURĂ PENTRU ASIGURAREA  
ÎMPOTRIVA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI BOLILOR PROFESIONALE 

 
Regulamentul (CEE) Nr. 1408/71: articolul 52(a); articolul 55(1)(a)(i); (b)(i) şi (c)(i) 

Regulamentul (CEE) Nr. 574/72 : articolul 60(1); articolul 62(4) şi (6); articolul 63(1) şi (3) 
 
 
Atunci când formularul a fost solicitat de instituţia de la locul de rezidenţă sau de şedere al persoanei interesate prin intermediul unui 
formular E 107, acesta trebuie să fie adresat instituţiei respective; în celelalte cazuri, el trebuie să fie înmânat persoanei asigurate.  
 

Vă rugăm să completaţi formularul cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 3 pagini. 
 
 
1.  Instituţia de la locul de rezidenţă sau de şedere (2)

1.1 Denumire:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 Număr de cod:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.3 Adresa:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.4 Referinţă: formularul  dvs. E 107 din data de   …………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
2.   Lucrător salariat   Lucrător independent 

2.1 Nume (3 bis)    

2.2 Nume anterioare  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3 Prenume Data naşterii 

 ………………………………………………….. ………………………………………………………………..……………………….. 

2.4 Număr de identificare:  ……………………………………..………………… 

2.5 Persoana asigurată este: 

                                            Lucrător salariat 

                                            Lucrător independent 

                                            Lucrător frontalier (salariat) 

                                            Lucrător frontalier (independent) 

                                            Lucrător în şomaj 

 
 
3.  Ca urmare 

3.1  a elementelor indicate în formularul dumneavoastră E 107 din data de   …………………………………………………………………… 

3.2  a accidentului de muncă produs la data de   ……………………………………………………………………………………………………. 

      Si care a antrenat următoarele consecinţe : 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3  a bolii profesionale constatate la data de   ……………………………………………………………………………………………………… 

      şi care a antrenat următoarele consecinţe: 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4  a autorizaţiei pe care am acordat-o persoanei interesate de a păstra beneficiul prestaţiilor 

      în natură în   …………………………………………………………………. (ţara), unde se deplasează 

  pentru a-şi stabili acolo rezidenţa  pentru a primi acolo îngrijiri 
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Lucrătorul menţionat mai sus poate beneficia de prestaţii în natură 4.  

 pentru accident de muncă  pentru boală profesională 

4.1  pe durata prevăzută de dispoziţiile legislaţiei din ţara de rezidenţă 

4.2  din data de……………………………………………………………….. .până la data de    …………………………………………… 

4.3  timp de maxim trei  luni 

4.4  fără restricţie de timp 
 
 

5.  Raportul medicului nostru controlor 

5.1  este anexat în plic închis 

5.2  a fost trimis la data de   …………………………………………… către (4)   
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

5.3  ne poate fi solicitat 

5.4  nu a fost întocmit 
 
 
6.  Instituţia competentă 

6.1 Denumire:   ……………………………………………………………………………..……………………………. 

6.2 Număr de cod ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.3 Adresa:  …..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.4 Ştampila 6.5 Data:  ……………………………………………………… 

  6.6 Semnătura: 

   ……………………………………………………………… 
 
 
 
Indicaţii pentru asigurat 
 
Trebuie să prezentaţi cât mai curând acest atestat instituţiei de asigurare din ţara în care v-aţi deplasat, adică:  

în Belgia, 

(a) în cazul prestaţiilor în natură acordate pentru accidente sau boli  în viaţa privată : casa de asigurare (sistem mutualist) aleasă ;  

(b) în cazul prestaţiilor în natură acordate pentru boli profesionale : «le fonds de maladies professionnelles» la Brussels 1210 ; 
în Cipru, «Yπouρyείo Yyείας» (Ministerul Sănătăţii,1448 Lefkosia),instituţii de boală si maternitate. Din momentul inscrierii, persoana 
interesata va primi un card medical, fara de care nu poate beneficia de prestatii in natura in cadrul institutiilor Medicale Guvernamentale 

 
în Danemarca, asistenţa din partea unui dentist sau doctor poate fi obţinută prin contactarea unui practician sau dentist din serviciului public 
general de sănătate. Persoanele care necesită serviciu medical de urgenţă pot merge direct la un spital public. 
în Germania, instituţia de asigurare împotriva accidentelor, competentă pentru locul de rezidenţă sau de şedere ; 
în Grecia, ca regulă generală, oficiul regional sau local al Institututului de asigurări sociale (IKA) care îi înmânează persoanei interesate un livret 
de sănătate fără de care prestaţiile în natură nu sunt acordate ; 
în Spania, serviciile medicale şi spitaliceşti din sistemul de sănătate acoperit de asigurările sociale. A se anexa o copie la formular;  

în Estonia, «Eesti Haigekassa» (casa de asigurare de sănătate)  
în Franţa, «Caisse primaire d'assurance-maladie» (Casa primară de asigurări de boală); 
în Irlanda, «Health Board» (serviciul de sănătate) în raza căruia prestaţia este solicitată;  
în  Italia,  
a) Pentru prestaţiile în natură, (USL) (unitatea locală de administrare a sănătăţii) competente în funcţie de teritoriu: pentru marinari şi 

personalul navigant din aviaţia civilă, Ministerul sănătăţii – Oficiul de sănătate al marinei sau aviaţiei civile), competent în funcţie de teritoriu;  
b) Pentru proteze, materiale destinate să compenseze un handicap grav, prestaţiile medico-legale şi examenele şi certificatele medicale, 

sediul provincial al «Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli inforluni» (Institutul naţional de asigurare împotriva accidentelor de 
muncă - INAIL) ;  

în Letonia, «Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra» (Agenţia de Stat de Asigurare de Sănătate Obligatorie) 
în Lituania, «"Teritoriné ligoniu kasa" (Casa de pacienţi teritorială) ». Serviciul medical de asistenţă poate fi obţinut fără a contacta instituţia  în 
prealabil. 
în Luxemburg, « Caisse de maladie des ouvriers» (Casa de boală a muncitorilor); 
în Ungaria, «Megyei Egészséígbiztosítási Pénztár» (oficiul local de asigurare de sănătate) ; 
în Malta,  
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în Ţările de Jos, o casă de asigurare de boală competentă pentru locul de rezidenţă ; sau, în caz de şedere temporară, «ANOZ 
Verzekeringen» (Casa de asigurare mutuală generală de boală din Ţările de Jos), la Utrecht. Asistenţa medicului, dentistului şi farmacistului 
poate fi solicitată fără un contact prealabil cu «Agis  zorgverzekeringen» ;  
în Austria, «Gebietskrankenkasse» (Casa regională de asigurări de boală) competentă pentru locul de rezidenţă sau de şedere, sau 
«Allgemeine Unfallversicherungsanstalt» (instituţia generală de asigurări pentru accidente), la Viena;  
în Polonia,  filiala locală a «Narodowy Fundusz Zdrowia» (Casa naţională de sănătate) competentă de la locul 
în Portugalia, «Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais» (casa naţională de asigurări pentru boli profesionale), la Lisabona; 
în Slovenia, «Zavod za zdravstvenozavarovanje Slovenije (ZZZS)» (Institul de asigurare de sănătate din Slovenia) 
în Slovacia, «Zdravotná poisťovňa» (companie de asigurari de sănătate) la alegerea persoanei asigurate 
în Finlanda, «Tapaturmavakuustuslaitosten Liitto» (Federaţia instituţiilor de asigurare împotriva accidentelor) ;  
în Suedia, «försäkringskassan» (Oficiul asigurărilor sociale). Asistenţa serviciului medical (spital, medic, dentist, etc.) poate fi solicitată fără un 
contact prealabil cu instituţia respectivă 
în Regatul Unit, serviciul medical (medic, dentist, spital, etc.) căruia îi este solicitat tratamentul;  
în Islanda, «Tryggingastofnun rikisins» (Institutul naţional al securităţii sociale a statului), la Reykjavik ;  
în Liechtenstein, «Amt für Volkswirtschaft» (Oficiul de economie naţională);  
în  Norvegia, «lokale Trygdekontor» (Oficiul local de asigurare). O asistenţă poate fi solicitată fără un contact prealabil cu instituţia respectivă;  
în Elveţia, «Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents ― Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ― Cassa nazionale svizzera di 
assicurazione in caso di infortunio» (Casa naţională de asigurare de accidente suedeză), la Lucerne. Serviciul de asistenţă medical (spital, 
doctor, farmacist)  poate fi solicitată fără un contact prealabil cu instituţia respectivă.   
 
 

NOTES 
 
 
(1) Sigla ţării căreia aparţine instituţia care completează formularul: BE = Belgia; CZ = Cehia ; DK = Danemarca ; DE = Germania ; EE  = 

Estonia ; GR = Grecia ; ES = Spania ; FR = Franţa ; IE = Irlanda ; IT = Italia ; CY  = Cipru ; LV  = Letonia; LT  = Lituania ; LU = 
Luxemburg ; HU  =Ungaria ; MT  = Malta ; NL = Ţările de Jos ; AT = Austria ; PL = Polonia ; PT = Portugalia ; SI = Slovenia ; SK = 
Slovacia ; FI = FInlanda ; SE = Suedia ; UK = Regatul Unit al Marii Britanii ; LI = Liechtenstein ; NO = Norvegia ; CH = Elveţia. 

 
 (2)  A se completa numai atunci când formularul este emis la cererea instituţiei de la locul de rezidenţă. Dacă solicitantul pensiei sau 

rentei este rezident în Regatul Unit, ambele copii ale formularului trebuie trimise direct Departamentului de munca şi pensie, serviciul 
de Pensie, Centrul internaţional de pensie, Tyneview Park, Newcastle upon Tyne. 

(3) A se indica numele în ordinea statutului civil ; 
Pentru resortisanţii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile aşa cum apar pe cartea de 
identitate sau în paşaport. 

(4) Denumirea şi adresa instituţiei căreia îi este adresat raportul medical. 
 
 
 

_____________________________ 
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