
  
            
                                
     
 

Atribuţiile postului IdPost 552929, consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul 
Serviciului Evidenta Asigurati si Carduri :    
 
     

1. Preia de la Imprimeria Nationala cardurile nationale de asigurari de sanatate; 
2. Preia cardurile duplicat primite de la Imprimeria Nationala in baza Procesului verbal de predare-

primire cantitativa si calitativa si a avizului de insotire a marfii; 
3. Distribuie asiguratilor cardurile nationale de asigurari de sanatate ajunse la CAS MM; 
4. Inregistreaza cererile pentru eliberarea cardului duplicat; 
5. Inregistreaza cererile de eliberare a adeverinţei de asigurat cu valabilitate de 3 luni pentru 

persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului 
naţional de asigurări sociale de sănătate; 

6. Modifica in sistemul informatic CEAS starea cardului in SUSPENDAT/ DATE INCORECTE/ 
BLOCAT in functie de cererea depusa de solicitant; 

7. Deblocheaza cardurile cu erorile (-5) si (-15); 
8. Repara cardurile cu ajutorul programului informatic pus la dispozitie de CNAS; 
9. Activeaza cardurile nationale de sanatate la cererea asiguratilor; 
10. Elibereaza adeverinta de inlocuire a cardului national pentru situatiile in care se solicita emiterea 

cardului duplicat. 
11. Elibereaza adeverinta de asigurat pentru persoanele care refuza in mod expres, din motive 

religioase sau de constiinta, primirea cardului national de asigurari sociale de sanatate; 
12. Arhiveaza cardurile duplicat returnate precum si cardurile neridicate urmand ca la expirarea 

perioadei de arhivare stabilita in conditiile legii sa demareze procedura de distrugere. 
13. Elibereaza adeverinte de asigurat cu semnatura proprie si stampila Casei de Asigurari de Sanatate 

Maramures conform adresei CNAS nr. P7253 / 31.07.2015. 
14. Raspunde de documentele pe care le intocmeste privind regularitatea, realitatea si legalitatea 

acestora; 
15. Se informeaza permanent asupra noutatilor legislative din domeniul asigurarilor sociale de 

sanatate; 
16. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Casei de Asigurări de Sănătate. 
17. Respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora; 
 

 


