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                                                                                                     Se aprobă, 
                                                                                          PREŞEDINTE, 
 
                                                                                                 Vasile CIURCHEA  

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 

 Prin OG nr. 11/2015 au fost modificate și completate dispozițiile Titlului IX - ”Cardul 

european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, astfel încât a fost instituit cadrul legal pentru ca persoanele care refuză în mod 

expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului naţional de asigurări sociale de 

sănătate să poată beneficia de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate în baza unei adeverințe de asigurat cu o valabilitate de 3 luni. 

În acest sens s-a prevăzut că modelul adeverinței se stabilește prin ordin al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. 

Astfel, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 mai 2015, 

dovedirea calității de asigurat se realizează prin prezentarea de către persoanele asigurate a cardului 

naţional de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, a adeverinţei de asigurat cu o valabilitate de 3 

luni. Neprezentarea unuia dintre cele două documente conduce la acordarea acestor servicii numai 

contra cost, cu excepţia serviciilor din cadrul pachetului minimal de servicii medicale. 

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 332 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările 

și completările ulterioare, în situaţia solicitării de eliberare a unui card duplicat de către asigurat, cu 

excepţia faptului în care aceasta se face din motive tehnice de funcţionare, cheltuielile aferente 

producerii şi distribuţiei se suportă de către asigurat. Metodologia de eliberare a cardului duplicat se 

aprobă prin ordin al preşedintelui CNAS. 

 Potrivit art. 6 alin. (3) și (4) din Normele 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, aprobate 
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prin HG nr. 900/2012, cu modificările și completările ulterioare, asiguratul suportă contravaloarea 

cardului naţional, precum şi cheltuielile aferente distribuţiei acestuia în situaţia solicitării eliberării 

unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, în situaţia modificării datelor 

personale de identificare, precum şi în alte situaţii justificate la solicitarea asiguratului. Procedura de 

eliberare şi distribuire, modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei 

cardului naţional duplicat de către asigurat, precum şi modalitatea de acordare a serviciilor medicale, 

medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberare sau în cazul refuzului acestuia se stabilesc 

prin metodologia de eliberare a cardului duplicat prevăzută la art. 332 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

În contextul celor mai sus menționate, a fost elaborat proiectul de ordin al președintelui Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea procedurii de eliberare, modalităţii de suportare a 

cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii 

de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în 

cazul refuzului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, pe care îl supunem spre aprobare. 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Radu ȚIBICHI 
 




















