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Nr. P  6724 din 04. 06. 2015                       
ÎN ATENŢIA

FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ
PRIMARĂ 

AFLAŢI ÎN RELAŢIE CONTRACTUALĂ CU CAS NEAMŢ

Casa de Asigurări de Sănătate Neamţ atrage atenţia cu privire la următoarele aspecte legate de utilizarea cardului
naţional de asigurări sociale de sănătate:

Potrivit dispoziţiilor HG nr. 49/ 2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 900/2012 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, începând cu data de 1 februarie 2015, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul
naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi, după caz, de
către furnizorii de dispozitive medicale în condiţiile actelor normative în vigoare.

Acelaşi act normativ prevede la pct. 2 următoarele:
“Cardurile naţionale nedistribuite şi predate de către operatorul de servicii poştale la casele de asigurări de sănătate

se distribuie asiguraţilor de către casele de asigurări de sănătate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurări de
sănătate la care sunt luaţi în evidenţă.  CARDURILE NAŢIONALE CARE NU AU AJUNS LA TITULARI PRIN
SERVICII  POŞTALE  SAU  PRIN  CASELE  DE  ASIGURĂRI  DE  SĂNĂTATE  POT  FI  REDISTRIBUITE
ACESTORA  PRIN  MEDICII  DE  FAMILIE  PE  A CĂROR  LISTĂ  DE  CAPITAŢIE  SUNT  ÎNSCRIŞI,  CU
OCAZIA PRIMEI PREZENTĂRI ÎN VEDEREA ACORDĂRII UNUI SERVICIU MEDICAL. Cardurile naţionale
nedistribuite de medicii de familie într-o perioadă de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurări de
sănătate, fiindu-le aplicabile prevederile alin. (6) şi (7) ale articolului 2 din hotărâre”.

Ţinând cont  de prevederile  art.  335 din Legea nr. 95/  2006 care  stipulează că  furnizorii  de  servicii  medicale,
medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi titularii
cardului naţional de asigurări sociale de sănătate au obligaţia de a solicita şi, respectiv, de a prezenta acest document, la
data acordării asistenţei medicale, în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a
acestuia,  RUGĂM  TOŢI  FURNIZORII  DE  SERVICII  MEDICALE  ÎN  ASISTENŢĂ  MEDICALĂ  PRIMARĂ
AFLAŢI  ÎN  RELAŢIE  CONTRACTUALĂ  CU  CAS  NEAMŢ  SĂ  CONTRIBUIE  LA  RESPECTAREA
PREVEDERILOR  ACTELOR  NORMATIVE  ÎN  VIGOARE  REFERITOARE  LA  SISTEMUL  ASIGURĂRILOR
SOCIALE  DE  SĂNĂTATE  ŞI  SĂ  PARTICIPE  LA  REDISTRIBUIREA  CARDURILOR  NAŢIONALE  DE
ASIGURĂRI  SOCIALE  DE  SĂNĂTATE  LA ASIGURAŢII  CARE  NU  LE-AU  PRIMIT, CU  OCAZIA PRIMEI
PREZENTĂRI  A  ACESTORA  LA  MEDICUL  DE  FAMILIE  ÎN  VEDEREA  ACORDĂRII  UNUI  SERVICIU
MEDICAL.

Vă rugăm să confirmaţi că sunteţi de acord să participaţi la redistribuirea cardurilor naţionale de asigurări sociale de
sănătate.

Vă mulţumim.

Cu stimă,
Preşedinte – director general,

jr. Radu Eugen Firăstrău


