
 
 
 
 
 
 
 
           

 

CARDURILE NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE 
 
 

Incepand cu luna februarie se demareaza implementarea cardului national de asigurari 

de sanatate ca mijloc de identificare al asiguratilor in sistemul de asigurari sociale de sanatate, 

astfel: 

- Persoanele asigurate, posesoare ale cardului national de asigurari de sanatate, au 

obligatia prezentarii cardului la furnizorii de servicii medicale(medici, farmacii, laboratoare), ori 

de cate ori solicita un serviciu medical. Cardul de sanatate va fi initializat prin schimbarea pin-

ului de transport format din 3 cifre (000), cu un pin personalizat format din patru cifre. 

Initializarea se va face la prima vizita la un medic (medic de familie sau medic din ambulatoriul 

de specialitate), impusa de o boala sau accident. Rugam asiguratii sa nu aglomereze cabinetele 

medicale cu solicitarea activarii cardurilor, aceasta activitate realizandu-se esalonat, la prima 

vizita necesara la cabinetul medicului. 

- Persoanele care nu au primit cardul national de asigurari de sanatate, vor ridica aceste 

carduri de la sediul Casei de Asigurari personal sau prin imputernicit legal, dupa urmatorul 

program: Luni-Joi 8.00-16.00, Vineri 8.00-14.00. 

- Mai facem precizarea că doar asiguraţii cu vârsta peste 18 ani vor primi carduri de 

sănătate. Copiii sunt asigurati prin lege, aşadar vor beneficia ca şi până acum de serviciile 

medicale, fără să fie necesară prezentarea cardului personal sau al unuia dintre părinţi. În 

această categorie intră şi copiii instituţionalizaţi. De asemenea, serviciile medicale de urgenţă 

fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acordă atât persoanelor asigurate cât 

şi persoanelor neasigurate. La accesarea acestui tip de servicii nu este necesar ca pacientul să 

facă dovada calităţii de asigurat. 

- Pentru ca acest sistem să funcţioneze fără sincope pana în momentul în care va deveni 

obligatoriu prin lege, este necesară o perioadă de testare, în care sa fie identificate şi rezolvate 

eventualele probleme care pot apărea la utilizarea cardului de sănătate la nivel naţional. De 

asemenea, perioada de testare va fi în acelaşi timp şi o perioadă de acomodare a asiguraţilor si 

a furnizorilor de servicii medicale cu această soluţie informatică. 

Pentru lamuriri suplimentare asiguratii se pot adresa Casei de Asigurari de Sanatate 

Teleorman la numerele de telefon: 0800800958, 0247421123 
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