
 

PRECIZĂRI PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A SERVICIILOR 
MEDICALE  

Cardul national este parte componenta a sistemului national al cardului de 

asigurari sociale de sanatate din cadrul platformei informatice din asigurarile de 

sanatate. 

In sistemul de asigurari sociale de sanatate se utilizeaza cardul national de asigurari 

sociale de sanatate, denumit in continuare card national, de catre asigurati si furnizorii 

de servicii medicale, medicamente si, dupa caz, de furnizorii de dispozitive medicale. 

Pana la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat se poate 

utiliza: 

- cardul national; 

- adeverinta de asigurat eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris 

asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii 
contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la 
dispozitie de CNAS pentru asiguraţii care nu prezinta cardul national, 

Dupa data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calitatii de asigurat se poate utiliza 

după caz, unul din următoarele documente: 

- cardul national; 

- adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberata la solicitarea asiguratului de 

catre casa de asigurări de sanatate la care este luat in evidenta pentru persoanele care 

refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta, primirea cardului 

national; 

- documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii 
contractuale cu casele de asigurari de sanatate a instrumentului electronic pus la 
dispozitie de CNAS pana la data la care asiguratul intra in posesia cardului 
national; 
- adeverinţă de înlocuire a cardului naţional pentru situaţiile în care se solicită emiterea 

cardului duplicat. 

                                          CARD DUPLICAT 

In sistemul de asigurari sociale de sanatate se elibereaza cardul duplicat ca 

urmare a solicitarii persoanei asigurate, dupa cum urmeaza: 

�in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii cardului national emis initial, in cazul 

modificarii datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului 
naţional emis iniţial si in alte situaţii justificate - caz in care cheltuielile aferente 

producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către asigurat, 

�în cazul în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale 
informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de 



funcţionare, confirmate de casa de asigurări de sănătate – caz in care cheltuielile 

aferente producerii şi distribuţiei cardului duplicat se suportă de către Compania 

Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., 

�în situaţii justificate rezultate din derularea procesului de distribuţie a cardului 
naţional emis iniţial – caz in care cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei cardului 

duplicat se suportă de către operatorul de servicii poştale care a realizat distribuţia. 

 

CEREREA DE ELIBERARE A CARDULUI DUPLICAT (anexata) se depune/trimite 

la casa de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul si va fi insotita de 

urmatoarele documente: 

� în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului sau in alte situatii justificate 

– copie act identitate si dovada platii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei 

acestuia, 

� în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a 
cardului naţional emis iniţial - copie act identitate, cardul national emis initial si 

dovada platii contravalorii cardului duplicat şi a distribuţiei acestuia, 

� în cazul în care cardul naţional emis iniţial prezintă defecţiuni tehnice, erori ale 
informaţiilor înscrise sau care nu poate fi utilizat din motive tehnice de 
funcţionare - copie act identitate, cardul national emis initial. 

Plata contravalorii cardului duplicat se realizează in contul deschis pe seama 

casei de asigurari de sanatate unde este luat in evidenta asiguratul sau la sediul casei 

de asigurari de sanatate. 

 

cost emitere și distributie card : 15,50 lei (TVA inclus). 

contul in care se face plata: RO28TREZ7005005XXX000145, deschis la ATCPMB, 
beneficiar CASAOPSNAJ, CUI  11445659. 

 

REFUZ CARD 

 

Incepand cu data de 1 mai 2015, persoanelor care refuza in mod expres, din 

motive religioase sau de constiinta, primirea cardului national, li se elibereaza de catre 

casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta adeverinta de asigurat cu o 

valabilitate de 3 luni. 

Adeverinta de asigurat cu o valabilitate de 3 luni de la data emiterii se elibereaza 

la solicitarea asiguratului pe baza unei CERERI adresate casei de asigurari de sanatate 

(model anexat) la care acesta este luat în evidenta. 

Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverintei, va fi insotita de cardul 

national, in situatia in care acesta a fost distribuit. In situatia in care cardul national a 

fost returnat casei de asigurari de sanatate/CNAS anterior depunerii cererii de eliberare 



a adeverintei de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, asiguratul va face menţiunea acestui 

fapt in declaraţia pe propria raspundere. 

 

Pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani nu se tipăresc carduri naționale de 
asigurări de sănătate. 

CARDURI EMISE INIŢIAL CARE PREZINTĂ DEFECŢUNI TEHNICE, 
ERORI ALE INFORMAŢIILOR ÎNSCRISE SAU CARE NU POT FI 

UTILIZATE DIN MOTIVE TEHNICE DE FUNCŢIONARE 
 

 
 Persoanele care au primit cardul naţional de sănătate şi au constatat că acesta 

prezintă defecţiuni tehnice, erori ale informaţiilor înscrise sau care nu pot fi utilizate din 

motive tehnice de funcţionare, vor solicita eliberarea unui nou card naţional in baza 

următoarelor documente : 

- Cerere de eliberare card; 

- Copie Carte de Identitate; 

- Cardul de sănătate care prezintă defecțiuni tehnice, erori ale informațiilor inscrise sau 

care nu pot fi utilizate din motive tehnice de funcţionare. 
 

CARD NEPRIMIT 

Informaţiile privind emiterea cardului naţional se verifică prin intermediul 
serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi 
accesat pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) la adresa 
 http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. 

Persoanele care nu au primit cardul national vor depune/trimite la casa de 

asigurari CERERE (model anexat) însotiţă de copia actului de identitate. 

  Adresa CASAOPSNAJ :  Str. Popa Savu nr. 45, Sector 1 Bucuresti. 

Fax: 021/2024699, e-mail : cardnational@aopsnaj.ro 

Model cerere eliberare card duplicat. 

Model cerere eliberare card național de asigurari sociale de sănătate (neprimit sau care 

prezinta erori). 

Model cerere eliberare adeverinţă de asigurat pentru persoanele care refuza card. 


