CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
CABINET PREŞEDINTE
ORDIN nr. .........../....................
privind completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.
98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a 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

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. DG ...... din ................................ al directorului general al
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
- art. 326 lit. b), art. 337 alin. (2) și art. 339 alin. (4) - (7) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
şi art. 6 alin. (3) şi (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 prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5)
din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
ART. I

După articolul 3 din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.
98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a 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, publicat în Monitorul Oficial
al României, partea I, nr. 207 din 30 martie 2015, se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu
următorul cuprins:
”Art. 3^1 (1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2) și (3), în situațiile în care nu a fost
derulată o procedura de achiziție în condițiile art. 5 alin. (2) 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 prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, CNAS poate încheia o convenţie cu Compania Naţională
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"Imprimeria Naţională" - S.A. în vederea producerii cardurilor duplicat, care cuprinde valoarea
cheltuielilor de producere, iar distribuția acestora se va efectua la sediul casei de asigurări de
sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul.
(2) Prin excepție de la prevederile art. 4 alin. (2) lit. b, art. 4 alin. (3) lit b) și art. 4 alin.
(4) lit. b), pentru situația prevăzută la alin. (1), nu se achită contravaloarea distribuției cardului
duplicat.”
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.PREŞEDINTE
Adela COJAN
VICEPREȘEDINTE
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Nr. DG

Aprob,
p.PREŞEDINTE,
Adela COJAN
Vicepreședinte

REFERAT DE APROBARE
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. 339 alin. (6) și (7) din Legea nr. 95/2006, republicată,
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 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. 339 alin. (7) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
În acest sens a fost aprobat Ordinul președintelui CNAS nr. 98/2015 pentru aprobarea
procedurii de eliberare, a 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.
Potrivit art. 3 alin. (2) și (3) din ordin, în vederea producerii, plăţii şi distribuţiei cardurilor
duplicat, CNAS încheie o convenţie cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. şi cu
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operatorul de servicii poştale desemnat câştigător ca urmare a procedurii derulate de CNAS pentru
distribuţia cardurilor naţionale, în condiţiile art. 5 alin. (2) 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 prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, cu modificările şi
completările ulterioare. În aceste cazuri, cheltuielile de producere a cardului duplicat suportate de
asigurat nu pot depăşi valoarea suportată de Ministerul Sănătăţii şi CNAS, în condiţiile art. 4 alin.
(5) din Normele metodologice menționate mai sus, pentru producerea cardului naţional.
Având în vedere faptul că în prezent la nivelul Ministerului Sănătății nu este încheiat un
contract cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. pentru emiterea cardului național,
este necesară reglementarea acestor situații, astfel încât CNAS să poată încheia o convenție cu
Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., nominalizată ca entitate pentru producerea
cardului naţional prin Legea nr. 95/2006, pentru emiterea în continuare a cardurilor duplicat, care să
cuprindă și valoarea cheltuielilor de producere, distribuția în aceste cazuri făcându-se la sediul
caselor de asigurări de sănătate, fără a se achita contravaloarea distribuției cardului duplicat.
În contextul celor mai sus menționate, a fost elaborat proiectul de ordin al președintelui
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind completarea Ordinului președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a
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.

DIRECTOR GENERAL,
Călin Gheorghe FECHETE
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