
CARDUL EUROPEAN DUPLICAT  

Asiguratul care solicita înlocuirea cardului european de asigurari sociale de sanatate, denumit în 
continuare card european, va putea beneficia, contra cost, de un card european duplicat a carui perioada 
de valabilitate nu va putea depasi perioada de valabilitate a cardului initial.  
     În sistemul de asigurari sociale de sanatate se elibereaza cardul european duplicat ca urmare a 
solicitarii persoanei asigurate, dupa cum urmeaza:  
   a) în cazul pierderii, furtului sau deteriorarii cardului european emis initial;  
   b) în cazul modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis 
initial;  
   c) alte situatii justificate.  
    

În situatiile prevazute mai sus, persoana asigurata solicita eliberarea cardului european duplicat 
pe baza unei cereri adresate casei de asigurari de sanatate în a carei evidenta se afla persoana 
respectiva.  
 

Modelul de cerere privind eliberarea cardului duplicat este prevazut în anexa.  
    

Cheltuielile aferente producerii si distributiei cardului duplicat se suporta de catre asigurat. Suma 
care urmeaza sa fie suportata de catre asigurat pentru producerea si distributia cardului duplicat este 
aceeasi cu cea platita de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate furnizorului conform contractului de 
furnizare a serviciilor de personalizare, productie si distributie a cardului european de asigurari sociale de 
sanatate si este de 8.33 lei/card.  
    

Emiterea cardului duplicat se face în termen de 7 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii în 
sistemul informatic unic national care gestioneaza aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind 
drepturile asiguratilor aflati în sedere temporara într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului 
Economic European sau în Confederatia Elvetiana.  
 

Cererea de eliberare a cardului european duplicat, completata si semnata de catre persoana 
asigurata, se depune la sediul casei de asigurari de sanatate unde este luat în evidenta asiguratul si este 
însotita de urmatoarele documente:  
      a) dovada platii contravalorii cardului european duplicat si a distributiei acestuia. Plata contravalorii 
cardului european duplicat se realizeaza în contul deschis pe seama casei de asigurari de sanatate unde 
este luat în evidenta asiguratul sau la sediul casei de asigurari de sanatate.  
      b) cardul european emis initial în cazul modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de 
emitere a cardului european emis initial; 
 
    
 


