
CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NEAMŢ
ÎN ATEN IA ASIGURA ILORȚ Ț

Dovada calităţii de asigurat se realizează prin modalitatea electronică de verificare a calităţii
de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate -  prin introducerea de către furnizorii de
servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric
personal  al  persoanei  care  necesită  respectivele  servicii,  în  câmpul  “  CNP”  din  aplicaţia
instalată  pe  site-ul  CNAS  la  adresa  http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html şi
prezentarea de către asigurat a cardului naţional de sănătate .

În cazurile în care persoanele apar neasigurate, acestea au obligaţia de a obţine documentele
emise de către ANAF ( adeverinţe de venit, fişe de evidenţă, chitanţe de plată a contribuţiei de
asigurări  sociale  de  sănătate)  şi  a  se  prezenta  la  sediul  CAS Neamţ  cu  toate  documentele
justificative necesare actualizării bazei de date în sistemul informatic SIUI, în vederea obţinerii
calităţii de asigurat.

Contribuţia anuală de asigurări  sociale  de sănătate  este  obligatorie,   se  stabileşte  şi  se
încasează  de organul fiscal  teritorial : D.G.F.P. Neamţ, respectiv Oficiile locale Roman,
Tg.Neamţ, Bicaz conform prevederilor legale .

Menţionăm că plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este obligatorie, iar din
momentul  dobândirii  calităţii  de  asigurat,  contribuţia  trebuie  achitată  în  continuare,  fără
perioade de întrerupere, pentru a nu fi calculate accesorii şi a beneficia de pachetul de bază de
servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale prevăzut în actele
normative în vigoare .

Pentru  persoanele  fizice  cetăţeni  români  ,  cardul  naţional  de  sănătate  se  generează
automat de sistemul informatic de la nivelul CNAS la împlinirea vârstei de 18 ani sau la
dobândirea  calităţii  de  asigurat  (nu  este  necesară  depunerea  unei  cereri  în  vederea
obţinerii cardului naţional de sănătate).

În  cazul  pierderii,  furtului,  deteriorării  cardului  de  sănătate  primit  iniţial persoana
asigurată se va prezenta la CAS Neamţ cu cartea de identitate (în copie), dovada de asigurat
(cupon de pensie, adeverin ăț  de asigurat, copie chitan ă, respectiv documentele necesare înț
func ie de încadrarea în categoria de asigurat)ț , în vederea completării unui formular tipizat,
şi va achita suma de 15 lei pentru emiterea cardului duplicat  sau va achita suma de 15 lei
direct    prin  bancă     (oficiul  poştal),   precizând  pe  ordinul  de  plată  următoarele  date:  CNP,
nume, prenume şi mentiunea “ cv card duplicat”(Cont  : RO70TREZ4915005XXX000125 ,
Trezoreria P.Neamt , CUI : 2613087).

Notă: Documentul cu care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale de sănătate (chitanţa de la
Direcţia  de  Finanţe)  se  depune  în  copie  ori  de  câte  ori  s-a  efectuat  plata  acesteia  :  lunar,
trimestrial, la CAS Neamţ.

Adresă e-mail: adeverinte@casnt.ro
Fax: 0233226141/0233230513

1

mailto:adeverinte@casnt.ro
http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html

