
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea 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, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art. II din  Ordonanţa 
de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.___/2010  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Cardul naţional  de asigurări  sociale de sănătate,  denumit  în continuare card 
naţional, este documentul care dovedeşte că titularul acestuia este asigurat în sistemul de 
asigurări sociale de sănătate din România, pentru furnizarea unor servicii medicale.

Art.2. – (1) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite individual pentru 
fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani.

 (2)  Calitatea  de asigurat,  pentru persoanele  cu vârsta  de  până la  18 ani,  se 
dovedeşte în baza documentelor prevăzute de Ordinul preşedintelui CNAS nr. 617/2006, 
care atestă, după caz, că acestea se încadrează în categoria de asiguraţi, prevăzută la art. 
213 alin.(1)  lit.  a)  din  Legea  nr.  95/2006 privind  reforma în  domeniul  sănătăţii,  cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Art.3.  -  Cardul  naţional  este  un  instrument  electronic  care  prezintă  elemente  de 
securitate speciale împotriva falsificării sau contrafacerii şi este realizat de Compania 
Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. conform caracteristicilor tehnice aprobate prin 
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 753/2010.

Art.4.  –  (1)  Contravaloarea cardului  naţional  se  suporta  atât  de  Casa  Naţională  de 
Asigurări de Sănătate, cât şi de asigurat.



(2) Asiguratul suportă cheltuielile reprezentând contravaloarea cardului naţional 
de asigurări sociale de sănătate respectiv a documentului propriu-zis prin care se atestă 
calitatea de asigurat precum şi costurile aferente distribuţiei acestuia.

(3) Din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă 
costurile aferente implementării sistemului naţional al cardului.

Art.5. – (1) Cardul naţional realizat de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - 
S.A., se distribuie asiguraţilor prin intermediul Companiei Naţionale „Poşta Română” 
S.A.

 (2) În cazul în care asiguratul sau reprezentantul legal al  acestuia se află în 
imposibilitatea de a primi cardul, Compania Naţională „Poşta Română” S.A. îl va preda 
casei de asigurări de sănătate unde figurează acesta, urmând ca ulterior să poată fi ridicat 
personal  de către asigurat sau de către reprezentantul  legal  al  acestuia  de la casa de 
asigurări de sănătate.

(3) În momentul primirii cardului de la factorul poştal sau, după caz, de la casa 
de asigurări de sănătate, asiguratul plăteşte contravaloarea acestuia. 

Art.6. – (1) Informaţiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul naţional, precum 
şi informaţiile înscrise pe cipul cardului sunt următoarele:

a) numele,  prenumele,  precum  şi  codul  numeric  personal  ale 
asiguratului;
b) cod unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
c) numărul  de identificare al cardului naţional  de asigurări  sociale de 
sănătate;
d) diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;
e) grupa sanguină şi Rh;
f) acceptul  exprimat,  în  timpul  vieţii,  pentru  prelevarea  de  organe, 
ţesuturi şi  celule, după deces, în condiţiile art. 331 alin. (5) din Legea nr. 
95/2006; 
g)  medic de familie: nume, prenume, date contact.

(2) Personalizarea cardului naţional se realizează de către Centrul Naţional Unic 
de  Personalizare  a  Paşapoartelor  Electronice  din  cadrul  Direcţiei  Generale  de 
Paşapoarte, structură componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(3) Informaţiile medicale minime stocate în format electronic, vor fi editate de 
medicul de familie pe listele căruia figurează asiguratul. 
Art.7. – (1) Entităţile care au acces la informaţiile înscrise pe cardul naţional sunt:

a) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prin unitatea de management a cardului 
naţional, în calitate de administrator unic al sistemului informatic;

b) medicul de familie la care este înscris asiguratul;
c) medicii  specialişti  care au sub observaţie şi acordă servicii medicale titularului 

cardului,  precum şi  furnizorii  de servicii  medicale,  medicamente şi  dispozitive 
medicale;



d) farmaciile cu privire la medicamentele şi datele de identificare ale asiguratului – 
titularul cardului, înscrise pe prescripţia medicală.

(2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări, furnizorii de 
servicii  medicale,  precum  şi  instituţiile  implicate  în  implementarea  şi  distribuirea 
cardului  naţional,  au  obligaţia  de  a  respecta  prevederile  Legii  nr.  677/2001  pentru 
protecţia  persoanelor  cu  privire  la  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  şi  libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.8. – (1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în 
relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a acorda asistenţa 
medicală  titularilor  de card naţional  în condiţiile  prevăzute  de contractul-cadru şi  de 
normele metodologice de aplicare a acestuia.

(2)  În  vederea  introducerii  şi  implementării  cardului  naţional,  furnizorii  de 
servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu 
casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a-şi achiziţiona din bugetele de venituri şi 
cheltuieli proprii sau, după caz, din veniturile proprii dispozitivele de citire a cardului 
electronic pe baza specificaţiilor tehnice aprobate, în condiţiile legii de Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate.

Art.9. – (1) În cursul anului 2011, dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări 
sociale de sănătate din România, se face cu cardul naţional sau, după caz, cu adeverinţă 
eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul, sau alte documete 
potrivit  prevederilor  Ordinului  preşedintelui  CNAS  nr.  617/2007  pentru  aprobarea 
Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea 
calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea 
măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Termenul  de  la  care  folosirea  exclusivă  a  cardului  naţional  în  scopul 
dovedirii calităţii de asigurat este obligatorie, se stabileşte prin hotărâre de Guvern.

(3) După data prevăzută la alin. (2), neprezentarea cardului naţional conduce la 
acordarea serviciilor medicale contra-cost, cu excepţia serviciilor medicale acordate în 
cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi celor 
prevăzute  în  Programul  naţional  de  imunizări,  monitorizarea  evoluţiei  sarcinii  şi  a 
lăuzei,  servicii  de  planificare  familială  în  condiţiile  art.  223  din  Legea  nr.  95/2006 
privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  în 
cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.
Art.  10.  –  (1)  Unitatea  de  procesare  a  cardului  naţional  eliberează  un  nou  card  în 
următoarele cazuri:

a) dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului;
b) în cazul deteriorării, pierderii, furtului sau distrugerii cardului.



     (2) În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), 
titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite unităţii de procesare a 
cardului naţional, eliberarea unui nou card naţional. 
     (4) Eliberarea unui nou card naţional se face în termen de 30 de zile de la depunerea 
unei cereri la casa de asigurări în a cărei evidenţă se află persoana respectivă. 
Art. 11. – (1) În cazul în care apar neconformităţi ale cardurilor la persoanele asigurate 
care  nu  sunt  determinate  de condiţii  improprii  de  păstrare/utilizare,  fiind  cauzate  de 
condiţiile de fabricaţie, se va proceda la înlocuirea acestora. 
        (2)  În cazul  în care neconformitatea se  datorează unor condiţii  improprii  de 
păstrare/utilizare sau în cazul pierderii cardului, contravaloarea eliberării unui nou card 
se suportă de titular. 

    

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC



NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE

SECŢIUNEA 1
TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV
Hotărârea Guvernului pentru aprobarea normelor  metodologice de aplicarea prevederilor  referitoare la cardul 
naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul  IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de 
sănătate la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

SECŢIUNEA A 2-A
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)
Reglementarea 

1. Descrierea situaţiei actuale    Potrivit dispoziţiilor art. 212 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătăţii,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  calitatea  de 
asigurat  se  dovedeşte  cu  un  document  justificativ  - 
adeverinţă  sau carnet  de asigurat  -  eliberat  prin grija 
casei de asigurări la care este înscris asiguratul. După 
implementarea  dispoziţiilor  titlului  IX  din  actul 
normativ  mai  sus  enunţat,  aceste  documente 
justificative  vor  fi  înlocuite  cu  cardul  electronic  de 
asigurat. Termenul de utilizare a  cardului naţional de 
asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin hotărâre 
de Guvern

De asemenea,  potrivit  art.  330 din  actul  normativ 
mai sus enunţat, cardul naţional este un card distinct de 
cardul european de asigurări de sănătate şi va fi emis 
prin  intermediul  sistemului  informatic  unic  integrat, 
pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea 
unor servicii medicale

Astfel,  potrivit  dispoziţiilor  Legii  nr.95/2006,  cu 
modificările şi completările ulterioare (art.212 şi Titlul 
IX),  în  sistemul  de asigurări  sociale  de sănătate  este 
necesară implementarea cardului naţional de asigurări 
sociale  de  sănătate,  deoarece  acesta  reprezintă 
documentul justificativ care atestă calitatea de asigurat 
în  sistemul  de  asigurări  sociale  de  sănătate  din 
România.

Totodată, precizăm co potrivit dispoziţiilor art. II din 
O.U.G.  nr.___/2010  pentru  modificarea  şi  completarea 
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
în  termen  de  15  zile  de  la  data  intrării  în  vigoare  a 
ordonanţei  de  urgenţă  enunţată,  Ministerul  Sănătăţii  şi 
Casa  Naţională  de  Asigurări  de  Sănătate  vor  supune 
aprobării prin hotărâre a Guvernului, norme 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 la Legea 
nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Schimbări preconizate               Prin acest act normativ care priveşte implementarea 
si distribuţia  cardului  naţional  de asigurări  sociale de 
sănătate,  care va fi efectuată prin sistemul informatic 
unic integrat, se rglemetează:
-  mecanismul prin care asiguratul participă cu o cotă 
parte la suportarea costurilor de  introducere a cardului 
naţional de asigurări sociale de sănătate;
-  modalitatea  de  distribuţie  a  cardului  naţional  de 
asigurări sociale de sănătate.

De  asemenea,  precizăm  că  furnizorii  de  servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în 
relaţii  contractuale  cu casele  de asigurări  de sănătate 
vor  avea  obligaţia  de  a  utiliza  cardul  national  de 
asigurari sociale de sanatate prin intermediul caruia va 
certifica  acordarea  serviciului  de  asistenţa  medicală 
titularilor  de  card  naţional  de  asigurari  sociale  de 
sanatate în condiţiile  prevăzute de contractul-cadru şi 
de normele metodologice de aplicare a acestuia si isi 
vor procura dispozitivul de citire a cardului din resurse 
proprii.

În  contextul  celor  mai  sus  menţionate  este  de 
precizat că implementarea cardului naţional de asigurat 
va îmbunătăţii mecanismul de control al costurilor din 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin:
- introducerea  unui  mecanism  suplimentar  de 
control  pentru  evidenţele,  raportările  şi  decontările 
serviciilor medicale;
- asigurarea  accesului  rapid  al  furnizorilor  de 
servicii  medicale  la  un  minim  de  date  medicale 
necesare deciziei medicale, în special în caz de urgenţe 
medicale;
- valorificarea tehnologiilor actuale privind accesul 
şi schimbul de date în condiţii de deplina siguranţă si 
protecţie  a  datelor  cu  caracter  personal  conform 
legislaţiei  în  vigoare  şi  recomandărilor  Uniunii 
Europene. 

3. Alte informaţii (**)              

SECŢIUNEA A 3-A
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                        

1. Impactul macroeconomic    Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul



3. Impactul social                     Acordarea  serviciilor  medicale  numai  persoanelor 
îndreptăţite la astfel  de servicii,  respectiv asiguraţi  în 
sistemul  de asigurări  sociale  de sănătate  in  conditiile 
participarii  active  la  constructia  acestui  proiect 
national. 

4. Impactul asupra mediului (***)      Nu este cazul

5. Alte informaţii                     

SECŢIUNEA A 4-A
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN 
SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)
                                                                                                            - mil lei -                          

Indicatori Anul 
curent

Media pe 5 ani

1 2 3 4 5 6 7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 
din care:

a) buget de stat, din acesta:

  (i) impozit pe profit

  (ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

  (i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

  (i) contribuţii de asigurări          

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din 
care:

a) buget de stat, din acesta:

  (i) cheltuieli de personal

  (ii) bunuri şi servicii

b) venituri proprii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

  (i) cheltuieli de personal

  (ii) bunuri şi servicii               

3. Impact financiar, plus/minus, din care:



a) buget de stat

b) bugete locale                         

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 
bugetare 

- disponibilităţi din venituri proprii ale anului 
precedent               

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor 
bugetare                  

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

7. Alte informaţii                       

SECŢIUNEA A 5-A
EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE           

1. Proiecte de acte normative suplimentare Ordin 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în materie            

Nu este cazul

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte 
documente       

Nu este cazul

4. Evaluarea conformităţii:         Nu este cazul

Denumirea actului sau documentului comunitar, 
numărul, data adoptării si data publicării

Gradul de conformitate 
(se conformează/nu se 
conformează)

Comentarii

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente          

Nu este cazul

6. Alte informaţii                  

SECŢIUNEA A 6-A
CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate                        

Nu este cazul

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul 

Nu este cazul



proiectului de act normativ                         

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative    

Nu este cazul

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Nu este cazul

5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi             

Nu este cazul

6. Alte informaţii                  Nu este cazul

SECŢIUNEA A 7-A
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                                                  

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ      

Prezentul  act  normativ  a  respectat  prevederile  Legii  nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică   fiind  afişat  pe  site-ul  Ministerului  Sănătăţii 
Publice şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I-a.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi efectele 
asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice                        

Nu este cazul

3. Alte informaţii                  Nu este cazul

SECŢIUNEA A 8-A
MĂSURI DE IMPLEMENTARE                                                       

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 
de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

Nu este cazul



competenţelor instituţiilor existente          

2. Alte informaţii                  

Faţă  de  cele  menţionate  s-a  elaborat  prezentul  proiect  de  Hotărâre  a  Guvernului  pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări 
sociale de sănătate din titlul  IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate la 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe 
care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

Ministrul sănătăţii,

CSEKE Attila

Avizăm favorabil:

Ministrul  Finanţelor Publice Ministrul Justiţiei
Gheorghe IALOMIŢIANU                                                    Cătălin Marian PREDOIU      
                  

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Nicolae Lucian DUŢĂ

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Georgeta BASARABESCU


