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COMUNICAT 

CAS Harghita a primit peste 4 mii de carduri naționale de sănătate 

 

Începând cu data de 1 septembrie 2015, cardul național de sănătate a devenit unicul instrument de 
decontare și validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asigurații cu 
vârsta de peste 18 ani.   

CNAS a emis în acest an peste o jumătate de milion de carduri naţionale de sănătate. 

CNAS a început distribuirea unui lot de 386 mii de carduri care au fost tipărite şi personalizate în 
săptămânile precedente, beneficiari fiind asiguraţii care nu au dispus de acest document electronic 
până în prezent. 

Casa de Asigurări de Sănătate Harghita a primit un număr de 4161 carduri naționale de sănătate 
pentru a fi distribuite asiguraților prin C.N. Poșta Română. Acest proces de distribuire a cardurilor 
prin C.N. Poșta Română se află în derulare. 

Noul lot  de carduri se adaugă altor 215.337 carduri care au fost emise în anii precedenți. Din 
acestea circa 2185 de carduri  nu au fost ridicate de asigurați de la Casa de Asigurări de Sănătate 
Harghita. În cazul în care asiguratul are cardul emis, dar nu a intrat încă în posesia acestuia, lista 
cardurilor returnate de Compania Națională Poșta Româna, neridicate de la Casa de Asigurări de 
Sănătate Harghita sau ridicate de către medicul de familie pot fi vizualizate în fisierul atașat pe 
site-ul instituției (http://www.cnas.ro/cashr/page/lista-cardurilor-returnate-de-catre-compania-
nationala-po-ta-romana.html ). 

Până în prezent la Casa de Asigurări de Sănătate Harghita au fost depuse 4959 de solicitări de 
eliberare a cardului duplicat, din care în cursul lunii septembrie 481 de carduri au fost emise şi 
transmise către beneficiari pentru înlocuirea documentelor similare pierdute, deteriorate, furate etc 

Procesul de tipărire şi de distribuire a cardurilor de sănătate este continuu iar cardurile de sănătate 
vor fi expediate la domiciliu prin Poșta Română. Nu este necesară solicitarea în scris a asiguratului 
pentru eliberarea cardului. 

CNAS efectuează toate demersurile necesare pentru continuarea emiterii cardurilor pentru 
persoanele asigurate care nu au dispus de acest document până în prezent, precum şi pentru 
pregătirea emiterii unor noi carduri în locul celor care vor depăşi durata de valabilitate de cinci ani, 
începând din anul 2018. 
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