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CASA	NAŢIONALĂ	DE	ASIGURĂRI	DE	SĂNĂTATE	
CABINET PREȘEDINTE 
 

 
 

ORDIN nr.______/___________ 
privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 

559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi 
utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea 

modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de 
sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi 

utilizare ale acestuia 
 
 
 
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei Acorduri Internaţionale nr.  
______/_______/____________, 
 
    În temeiul dispoziţiilor: 
- art. 247, art. 291 alin. (2), ale art. 327 - 336 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
-  art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 30 alin. (1) lit.(b) şi art. 32 alin. (1) lit. (c) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice; 
- art. SSC.17, art. SSCI.22 şi art. SSCI.75 din Protocolul privind sistemele de securitate socială, 
parte din Acordul comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord, pe de altă parte (Protocolul), aplicat provizoriu începând cu data de 1 ianuarie 2021; 
 
 
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul 
 

ORDIN 
 
     
 ART. I – Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru 
aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european 
de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de 
înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de 
completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 992 din 12 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. În Anexa nr. 1, punctele 2.61 şi 2.62 se abrogă. 

 
2. La Anexa nr. 1 titlul Anexei la caracteristicile tehnice se modifică şi va avea următorul 

conţinut: 
 

“CERERE-TIP 
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pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate” 
3. În Anexa nr. 2, punctul 29 se abrogă. 

 
4. În Anexa nr. 2, litera d) a punctului 3.1, se abrogă. 

 
5. În Anexa nr. 2, punctul 3.2.21 se abrogă. 

 
 

ART. II – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I . 
 
 
 

  PREŞEDINTE, 
 

Adrian GHEORGHE 
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AC1151/02.02.2021 

              APROBAT 
                                                                                                             PREŞEDINTE, 
  

                                                                     Adrian GHEORGHE 
                      
 
 
 

REFERAT APROBARE 
 
 

Referitor: completarea şi modificarea Ordinului preşedintelui 
CNAS nr. 559/2006, în contextul BREXIT  

În temeiul prevederilor: 
- Art. 19 şi art. 27 din Regulamnetul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate 

socială; 
- Art. 25 din Regulamnetul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a 

Regulamnetului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială; 
- Art. 30 alin. (1) lit.(b) şi art. 32 alin. (1) lit. (c) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei 
Atomice (Acord de retragere); 

- Art. SSC.17, art. SSCI.22 şi art. SSCI.75 din Protocolul privind sistemele de securitate socială, parte 
din Acordul comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte 
(Protocolul); 

 
Având în vedere următoarele: 
 

Notificarea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (UK) referitoare la intenţia de a se 
retrage din Uniunea Europeană (UE), în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, înaintată la data de 29 martie 2017. 

Recunoaşterea faptului că este necesar să se prevadă o protecție reciprocă a cetățenilor UE și a 
resortisanților UK, precum și pentru membrii de familie ai acestora, asigurând drepturile care le revin în 
temeiul Acordului de retragere şi a Protocolului, drepturi executorii, bazate pe principiul nediscriminării. 

Dispoziţiile părţi a doua, Titlul III - Coordonarea sistemelor de securitatea socială, din Acordul de 
retragere, a cărui perioadă de tranziţie a expirat la data de 31 decembrie 2020. 

Introducerea în legislaţia naţională, începând cu data de 1 ianuarie 2021, a  unui certificatul 
provizoriu de înlocuire a Cardului European de Asigurări de Sănătate special pentru a fi utilizat în UK, emis 
pentru asiguraţii români beneficiari Acordului de retragere, în contextul posibil „BREXIT - no deal”, urmare 
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recomandării Comisiei Administrative privind coordonarea sistemelor de securitate socială, transmisă 
statelor membre UE în cadrul şedinţei din 10 decembrie 2020. 

Emiterea Ordinului de Preşedinte CNAS nr. 1212 la data de 22.12.2020, avizat de Ministerul 
Sănătăţii la data de 23.12.2020 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 1304 din data de 29.12.2020 pentru 
introducerea certificatul provizoriu de înlocuire a Cardului European de Asigurări de Sănătate special pentru 
a fi utilizat în UK; 

Ulterior emiterii Ordinului CNAS nr. 1212/22.12.2020, UE şi UK au agreat şi semnat proiectul de 
Acord comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, 
pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, act normativ care în 
prezent se află în procedură de ratificare la nivel UE şi care se aplică provizoriu începând cu data de 1 
ianuarie 2021. 

 Protocolul conţine aceleaşi prevederi referitoare la Cardul European de Asigurări de Sănătate şi 
certificatul provizoriu de înlocuire a acestuia, ca şi prevederile Regulamentelor europene de coordonarea a 
sistemelor de securitate socială (CE) nr. 883/2004 şi (CE) nr. 987/2009. 

O dată cu intrarea în vigoare a Protocolului, nu există diferenţe referitoare la deschiderea dreptului 
asiguratului român de a accesa serviciile medicale devenite necesare pe teritoriul UK, indiferent de calitatea 
acestora de beneficiari ai Acordului de retragere, sau beneficiari ai Protocolului.  

Urmare celor menţionate anterior, rezultă necesitatea abrogării prevederile introduse prin Ordinul 
CNAS nr. 1212/22.12.2020, exceptând art. I, pct. 6, deoarece acestea nu mai sunt de actualitate.  

 Supunem, astfel, aprobării proiectul de ordin pentru completarea şi modificarea Ordinului 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559 din 5 decembrie 2006, pentru aprobarea 
caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de 
sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări 
sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale 
acestuia.  

                  
 


