
Fără permis 
de sedere 

Declarație de nume, prenume,
sex, data nașterii și
naționalitate
Declarație de indigență (adica
de a nu dispune de mijloace
economice pentru a sustine
tratamentul) 

Persoana fără permis de ședere și
fără condițiile care permit
regularizarea situației juridice,
poate avea acces la serviciile de
sănătate mergând la
Ambulatoarele Dedicate STP/ENI.

Acest lucru este posibil pentru
cetățenii prezenți în Italia pe o
perioadă mai mare de trei luni prin
activarea cardului STP (Străini
Prezenți Temporar)

Documentele de care ai
nevoie sunt:

Permis de 
sedere valabil

Înregistrarea la Sistemul
Regional de Sănătate
Alegerea și anularea medicului
generalist și a medicului
pediatru
Informare și eliberare de scutire
de taxe
Duplicarea cardului de sănătate
Activarea cardului de sănătate

Persoana străină cu un permis de
ședere valabil, sau care așteaptă
reînnoirea permisului sau care a
depus o cerere online pentru
amnistia 2020, poate accesa la
serviciile regionale de sănătate
deplasându-se la Biroul Registrul
sanatații 

La acest birou se poate face:

 

SERVICIUL REGISTRUL
SĂNĂTĂȚII

 



 

 

STP/ENI

STP

examene și controale în timpul sarcinii și a maternității
întreruperea voluntară a sarcinii – IVG
protecția sanatații copilului
vaccinări obligatorii și recomandate
profilaxia, diagnosticul și tratamentul bolilor infecțioase
prevenirea, diagnosticarea și tratarea dependențelor

Cu cardul de sănătate provizoriu STP persoana are drept la vizite in regim de
ambulatoriu și de urgență sau absolut necesare și alte vizite de medicină
preventivă spre exemplu:

ENI

act de identitate valabil
declarația substitutivă de atestare a domiciliului și lipsa cerințelor de
înregistrare la SSN.

Acest lucru este posibil pentru cetățenii UE fără contract de muncă (care nu
au TEAM și nu au asigurare privată de sănătate) prin activarea cardului ENI

Documentele de care ai nevoie sunt: 

Cu cardul ENI, străinii au dreptul la:

• protecția sănătății minorilor
• protecţia maternităţii
• întreruperea voluntară a sarcinii IVG
• campanii de vaccinare
• profilaxia, diagnosticul și tratamentul bolilor infecțioase
• prevenirea, diagnosticarea și tratarea dependențelor

Nu se are dreptul la scutire de taxe, cu excepția patologiei și a sarcinii.

Cardul de sănătate ENI este valabil 6 luni și poate fi întotdeauna reînnoit.

 

Cu cardul STP ai drept la scutire de taxe cu codul X01 (nu
este valabil pentru medicamente) si la scutiri prevazute
pentru patologie si maternitate.

Cardul de sănătate provizoriu STP este valabil 6 luni   
 și poate fi reînnoit de fiecare data.


