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────────── 
 

    Înătemeiulăart.ă108ădinăConstituţiaăRomâniei,ărepublicat ,ăală art.ăIIădinăOrdonanţaă
deăurgenţ ăaăGuvernuluiănr.ă133/2010 pentruămodificareaăşiăcompletareaăLegii nr. 95/2006 
privindă reformaă înă domeniulă s n t ţii,ă înă vedereaă eficientiz riiă unoră instituţiiă şiă
activit ţiă înă acestă domeniu,ă şiă ală art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind 

reformaăînădomeniulăs n t ţii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
 

    GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăhot râre. 
 

    ART. 1 

    Seă aprob ă Normeleă metodologiceă deă aplicareă aă prevederiloră referitoareă laă cardulă
naţională deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină titlulă IXă "Cardulă europeană şiă cardulă
naţională deă asigur riă socialeă deă s n tate"ă dină Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniulăs n t ţii,ăprev zuteăînăanexaăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre. 
    ART. 2 

    Utilizareaăcarduluiănaţionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădeăc treăasiguraţiăşiă
furnizoriiădeăserviciiămedicale,ămedicamenteăşiădispozitiveămedicaleăseăfaceăîncepândăcuă
1 ianuarie 2013. 

 

                                 PRIM-MINISTRU 

                              VICTOR-VIOREL PONTA 

 

                                Contrasemneaz : 
                                --------------- 

                              Ministrulăs n t ţii, 
                                  Vasile Cepoi 

 

                    Ministrulăadministraţieiăşiăinternelor, 
                                  MirceaăDuşa 
 

                Viceprim-ministru,ăministrulăfinanţelorăpublice, 
                                Florin Georgescu 



 

    Bucureşti,ă1ăseptembrieă2012. 
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    ANEX  

 

                               NORME METODOLOGICE 

           deăaplicareăaăprevederilorăreferitoareălaăcardulănaţional 
                  deăasigur riăsocialeădeăs n tateădinătitlul 
         IXă"Cardulăeuropeanăşiăcardulănaţionalădeăasigur riăsocialeăde 
     s n tate"ădinăLegea nr. 95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ţii 
 

 

    ART. 1 

    Cardulă naţională deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă denumită înă continuareă cardă
naţional,ăseăemiteăpentruădovedireaăcalit ţiiădeăasiguratăpentruăfurnizareaăunorăserviciiă
medicale. 

    ART. 2 

    (1)ă Începândă cuă dataă deă 1ă februarieă 2015,ă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă seă utilizeaz ă cardulă naţională deă asigur riă socialeă deă s n tateă deă c treă
asiguraţiăşiăfurnizoriiădeăserviciiămedicale,ămedicamenteăşi,ădup ăcaz,ădeăfurnizoriiăde 
dispozitiveămedicaleăînăcondiţiileăactelorănormativeăînăvigoare. 
    (2)ă Pân ă laă dataă deă 1ă maiă 2015,ă pentruă dovedireaă calit ţiiă deă asigurată potă fiă
utilizateă şiă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind 
reformaăînădomeniulăs n t ţii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (3)ăPersoaneleăprev zuteălaăart. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ăcuămodific rileă
şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă careă nuă aă fostă emisă cardulă naţională facă dovadaă
calit ţiiă deă asigurată peă bazaă documenteloră prev zuteă laă art.ă 212ă alin.ă (1)ă dină aceeaşiă
lege,ăpân ălaădataălaăcareăasiguratulăintr ăînăposesiaăcardului,ădarănuămaiătârziuădeă30ă
de zile de la data emiterii acestuia. 

    (4) Informaţiileă privindă emitereaă carduluiă naţională seă verific ă prină intermediulă
serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe 

site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. 

    (5)ăDup ăexpirareaăperioadeiăprev zuteălaăalin.ă(2),ăpersoaneleăprev zuteălaăart. 336 
alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcareărefuz ă
înămodăexpres,ădinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiinţ ,ăprimireaăcarduluiănaţional,ăfacă
dovadaăcalit ţiiădeăasiguratăpeăbazaăadeverinţeiădeăasiguratăcuăoăvalabilitateădeă3ăluni,ă
eliberat ălaăsolicitareaăasiguratuluiădeăc treăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăesteă
luată înă evidenţ .ă Adeverinţaă deă asigurată cuă oă valabilitateă deă 3ă luniă seă elibereaz ă
asiguratuluiăpeăbazaăuneiăcereriăadresateăcaseiădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăacestaă
esteăluatăînăevidenţ .ăCererea,ăpentruăprimaăsolicitareădeăeliberareăaăadeverinţei,ăvaăfiă
însoţit ă deă declaraţiaă peă propriaă r spundere privindă refuzulă cardului,ă precumă şiă deă
cardulănaţional,ăînăsituaţiaăînăcareăacestaăaăfostădistribuit. 
    (6)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră eliberaă cardurileă naţionaleă oricândă înă
perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor,ăinclusivă
celorăcareăauărefuzatăiniţialăprimireaăcarduluiănaţional. 
    (7)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăasigur ,ăpotrivită LegiiăArhivelorăNaţionaleănr.ă
16/1996,ărepublicat ,ăp strareaăşiăarhivareaăcardurilorănaţionale refuzate, urmând ca la 
expirareaă perioadeiă deă arhivareă stabiliteă înă condiţiileă legiiă s ă seă procedezeă laă
distrugerea acestora. 

---------- 

    Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă49ădină28ăianuarie 
2015,ăpublicat ăînămonitorulăOFICIALănr.ă86ădină2ăfebruarieă2015. 
 



    (3)ă Testareaă funcţionalit ţiloră carduluiă naţională - componenţaă informatic ă seă
realizeaz ăîncepândăcuădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentelorănorme,ălaănivelulăjudeţuluiă
Arad, judeţăpilot. 
    ART. 3 

    Cardulănaţionalăesteăparteăcomponent ăaăsistemuluiănaţionalăalăcarduluiădeăasigur riă
socialeă deă s n tateă dină cadrulă platformeiă informaticeă dină asigur rileă deă s n tate,ă
reprezint ă ună instrumentă electronică cuă elementeă deă securitateă speciale împotriva 

falsific riiă şiă contrafaceriiă şiă seă realizeaz ă deă c treă Companiaă Naţional ă "Imprimeriaă
Naţional "ă- S.A. conform caracteristicilor tehnice aprobate, potrivit art. 337 din Legea 
nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă prină ordină ală preşedinteluiă
CaseiăNaţionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
    ART. 4 

    (1)ăCardulănaţionalăprodusădeăc treăCompaniaăNaţional ă"ImprimeriaăNaţional "ă- S.A. 
seă transmiteă pentruă personalizareă Centruluiă Naţională Unică de Personalizare a 

Paşapoarteloră Electroniceă (Centrulă Naţională Unic)ă dină cadrulă Direcţieiă Generaleă deă
Paşapoarte,ăcareăinscripţioneaz ăpeăacestaăinformaţiileăprev zuteălaă art. 331 alin. (1) 
din Legea nr. 95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (2)ă Informaţiileă minimeă necesareă personaliz riiă carduluiă naţională deă s n tate,ă înă
condiţiileălegii,ăseăpunălaădispoziţiaăCentruluiăNaţionalăUnic,ădeăc treăCasaăNaţional ă
deăAsigur riădeăS n tate. 
    (3)ăDup ăpersonalizareaăcardurilorănaţionaleădeăc treăCentrulăNaţionalăUnic,ăCompaniaă
Naţional ă«ImprimeriaăNaţional »ă- S.A.ărealizeaz ăsortareaăcardurilorănaţionaleăpeăcaseă
deă asigur riă deă s n tateă şiă mediciă deă familie,ă peă bazaă dateloră puseă laă dispoziţieă deă
c treăCasaăNaţional ădeăAsigur riădeăS n tate.ăCompaniaăNaţional ă«ImprimeriaăNaţional »ă
- S.A.ăpred ăcardurileănaţionaleăMinisteruluiăS n t ţiiăpeăbaz ădeăproces-verbal, care le 
transfer ă Caseiă Naţionaleă deă Asigur riă deă S n tateă cuă titluă gratuit.ă Casaă Naţional ă deă
Asigur riă deă S n tateă puneă laă dispoziţiaă Companieiă Naţionaleă «Imprimeriaă Naţional »ă - 

S.A.ă peă baz ă deă proces-verbală cardurileă naţionaleă înă vedereaă depozit rii,ă peă
responsabilitateaă acesteia,ă înă vedereaă distribuţieiă acestora,ă potrivită legii.ă Pentruă
distribuţiaăcardurilorănaţionale,ăCasaăNaţional ădeăAsigur riădeăS n tateăpreiaăcardurileă
deă laă Companiaă Naţional ă «Imprimeriaă Naţional »ă - S.A.ă şiă leă pred ă peă baz ă deă proces-
verbală deă transfer,ă cuă titluă gratuit,ă caseloră deă asigur riă deă s n tateă judeţene,ă aă
municipiuluiă Bucureştiă şiă Caseiă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă
SiguranţeiăNaţionaleăşiăAutorit ţiiăJudec toreştiă(C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.),ăcare,ădup ăcaz,ă
voră predaă operatoruluiă deă serviciiă poştaleă cardurileă înă vedereaă distribuţieiă c treă
asiguraţi, în baza contractelor subsecvente încheiate de acestea. 
------------ 

    Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă366ădină
30 aprilie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă346ădină12ămai 2014. 
 

    (4)ă Ministerulă S n t ţiiă efectueaz ă plataă carduriloră naţionaleă c treă Companiaă
Naţional ă"ImprimeriaăNaţional "ă- S.A.,ăpeăbazaădocumentelorădeărecepţie,ăîntocmiteădeăoă
comisieă deă recepţie.ă Componenţa,ă atribuţiileă şiă responsabilit ţileă comisieiă deă recepţieă
seă stabilescă prină ordină comună ală ministruluiă s n t ţiiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă
NaţionaleădeăAsigur riădeăS n tate. 
    (5)ă Contravaloareaă carduluiă naţional,ă respectivă cheltuielileă pentruă producereaă
documentului propriu-zisăseăsuport ,ăpotrivit art. 332 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, 
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ădinăbugetulăMinisteruluiăS n t ţii. 
    (6)ă Pentruă plataă carduluiă naţională realizată potrivită prevederiloră art.ă 3ă şiă
distribuirea acestuiaă seă încheieă ună contractă deă c treă Ministerulă S n t ţiiă şiă Casaă
Naţional ădeăAsigur riădeăS n tateăcuăCompaniaăNaţional ă"ImprimeriaăNaţional "ă - S.A., 
conform art. 332 alin. (3) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 

    ART. 5 

    (1)ă Distribuţiaă carduriloră naţionaleă seă realizeaz ă prină serviciiă poştaleă deă c treă
operatorulădeăastfelădeăserviciiădesemnatăcâştig torăcaăurmareăaăproceduriiădeăachiziţieă
derulate în acest sens. 



    (2) Procedura de achiziţieă pentruă contractareaă serviciiloră poştaleă înă vedereaă
distribuţieiă carduriloră naţionaleă seă deruleaz ă deă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă
S n tate,ă careă seă desemneaz ă caă unitateă deă achiziţiiă centralizat ă pentruă achiziţiaă
acestoră servicii,ă înă numeleă şiă pentruă caseleă deă asigur riă deă s n tateă judeţeneă şiă aă
municipiuluiă Bucureşti,ă urmândă caă operatorulă deă serviciiă poştaleă desemnată câştig toră deă
Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă S n tateă s ă încheieă contracteă subsecventeă cuă caseleă deă
asigur riădeăs n tate,ăcuăexcepţiaăC.A.S.A.O.P.S.N.A.J.,ăpotrivitălegii. 
    (3)ăPentruădesemnareaăoperatoruluiădeăserviciiăpoştale,ăînăcondiţiileăalin.ă(2),ăvaă
fiă avută înă vedereă caracterulă deă proiectă deă utilitateă public ă deă interesă naţională ală
realiz riiă şiă implement riiă carduluiă naţional, potrivit prevederilor art. 330 alin. (2) 
din Legea nr. 95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (4)ăCardurileănaţionaleăpersonalizateăşiăambalateăvorăfiătransportateăînăcondiţiiădeă
siguranţ ă deă operatorulă deă serviciiă poştaleă desemnată deă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă
S n tate,ăpotrivităprevederilorăalin.ă(2). 
    (5)ă Operatorulă deă serviciiă poştaleă prină careă seă realizeaz ă distribuţiaă carduriloră
naţionaleă trebuieă s ă asigureă minimumă dou ă prezent riă laă adresaă deă domiciliuă aă
asiguratuluiăpentruăpredareaăacestoraătitularilor.ăOperatorulădeăserviciiăpoştaleăvaăfaceă
dovadaă pred riiă carduriloră naţionaleă c treă asiguraţiă peă baz ă deă borderou,ă careă vaă
cuprindeăsemn turileădeăprimire aleăacestora.ăBorderoulăvaăfiăîntocmităpeăfiecareăcas ădeă
asigur riă deă s n tateă şiă vaă fiă predată lunară acesteiaă împreun ă cuă eventualeleă carduriă
naţionaleă nedistribuiteă asiguraţilor.ă Pentruă asiguraţiiă aflaţiă înă evidenţaă
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.,ă Companiaă Naţional ă «Imprimeriaă Naţional »ă - S.A., ca urmare a 

procesului-verbală încheiată cuă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă S n tateă şiă ulterioră deă
c treă aceastaă cuă C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.,ă potrivită prevederiloră art.ă 4ă alin.ă (3),ă asigur ă
transmitereaă carduriloră naţionaleă laă C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.,ă careă realizeaz ă distribuţiaă
acestoraăc treăasiguraţiiăproprii. 
    (6)ăÎnăsituaţiaăînăcare,ădup ădou ăprezent riălaădomiciliulăasiguratului,ădovediteăpeă
baz ă deă documentă justificativ,ă cardulă naţională nuă aă putută fiă predată titularului,ă
operatorulă deă serviciiă poştaleă vaă asiguraă transportulă şiă vaă predaă cardulă naţională
nedistribuită caseiă deă asigur riă deă s n tateă înă razaă c reiaă seă afl ă domiciliulă
asiguratului,ă peă baz ă deă borderouă centralizator,ă careă vaă cuprindeă numeleă şiă prenumeleă
persoanei asigurate,ă adresaă şiă num rulă deă identificareă ală carduluiă naţional.ă Pentruă
situaţiileăînăcareăasiguraţiiăsuntăînăevidenţaăuneiăalteăcaseădeăasigur riădeăs n tate,ă
casaă deă asigur riă deă s n tateă c reiaă iă s-auă returnată cardurileă naţionaleă asigur ă
distribuţiaă înă condiţiiă deă siguranţ ă aă carduriloră naţionale,ă însoţiteă deă ună borderouă
centralizator,ă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă înă evidenţaă c roraă seă afl ă
asiguraţiiărespectivi. 
    (7)ă Cardurileă naţionaleă nedistribuiteă şiă predateă deă c treă operatorulă deă servicii 
poştaleălaăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseădistribuieăasiguraţilorădeăc treăcaseleădeă
asigur riădeăs n tateăprinăprezentareaăacestoraălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateă
laă careă suntă luaţiă înă evidenţ .ă Cardurileă naţionaleă careă nuă auă ajunsă laă titulari prin 
serviciiăpoştaleăsauăprinăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotăfiăredistribuiteăacestoraă
prină mediciiă deă familieă peă aă c roră list ă deă capitaţieă suntă înscrişi,ă cuă ocaziaă primeiă
prezent riăînăvedereaăacord riiăunuiăserviciuămedical.ăCardurileănaţionale nedistribuite 
de medicii de familie într-oăperioad ădeă12ăluniădeălaăprimireaăacestoraăvorăfiăreturnateă
caselorădeăasigur riădeăs n tate,ăfiindu-leăaplicabileăprevederileăalin.ă(6)ăşiă(7)ăaleă
articoluluiă2ădinăhot râre. 
---------- 

    Alin. (7) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă49ădină
28 ianuarie 2015,ăpublicat ăînămonitorulăOFICIALănr.ă86ădină2ăfebruarieă2015. 
 

    (8)ăCardurileănaţionaleăpredateăcaselorădeăasigur riădeăs n tateădeăc treăasiguraţi,ă
caăurmareăaăunorădefecţiuniătehnice,ăeroriăaleăinformaţiilorăînscriseăsauăcareănuăpotăfiă
utilizateă dină motiveă tehniceă deă funcţionare,ă voră fiă returnateă Companieiă Naţionaleă
«ImprimeriaăNaţional »ă- S.A.ăpeăbaz ădeăborderouăcentralizator,ăiarăaceasta, în termen 
deă30ădeăzileălucr toareădeălaăreturnare,ăretip reşteăcardurileănaţionaleărespectiveăşiă
leă transmiteă operatoruluiă deă serviciiă poştaleă prev zută laă alin.ă (4)ă sau,ă dup ă caz,ă



C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.,ă pentruă distribuţiaă acestoraă c treă asiguraţi,ă în condiţiileă alin.ă
(5)-(7). 

    (9)ăPlataăserviciilorădeădistribuţieăseăsuport ădinăbugetulăFonduluiănaţionalăunicădeă
asigur riăsocialeădeăs n tateăşiăseărealizeaz ăpeăbazaăacordului-cadru încheiat de Casa 
Naţional ă deă Asigur riă deă S n tateă cuă operatorulă de serviciiă poştaleă desemnată înă
condiţiileă legiiă şiă aă contracteloră subsecventeă încheiateă deă caseleă deă asigur riă deă
s n tate,ăcuăexcepţiaăC.A.S.A.O.P.S.N.A.J. 
------------ 

    Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOT RÂREAănr.ă366ădină30ăaprilieă
2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă346ădină12ămaiă2014. 
 

    ART. 6 

    (1)ăTermenulădeăvalabilitateăaăcarduluiănaţionalăesteădeă5ăaniădeălaădataăemiterii.ă
Pentruăcardurileăemiseăpân ălaădataădeă31ădecembrieă2012,ătermenul de valabilitate începe 
de la data de 1 ianuarie 2013. 

    (2)ă Lunar,ă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă S n tateă transmiteă Companieiă Naţionaleă
"Imprimeriaă Naţional "ă - S.A. date privind persoanele înscrise pe listele medicilor de 
familie, care în luna urm toareă împlinescă 18ă ani,ă înă vedereaă produceriiă carduluiă
naţional. 
    (3)ă Asiguratulă suport ă contravaloareaă carduluiă naţional,ă precumă şiă cheltuielileă
aferenteădistribuţieiăacestuiaăînăsituaţiaăsolicit riiăeliber riiăunuiăduplicatăcaăurmareă
a pierderii, furtuluiă sauă deterior riiă acestuia,ă înă situaţiaă modific riiă dateloră
personaleă deă identificare,ă precumă şiă înă alteă situaţiiă justificateă laă solicitareaă
asiguratului. 

---------- 

    Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă49ădină
28 ianuarie 2015,ăpublicat ăînămonitorulăOFICIALănr.ă86ădină2ăfebruarieă2015. 
 

    (4)ă Proceduraă deă eliberareă şiă distribuire,ă modalitateaă deă suportareă aă cheltuieliloră
aferenteăproduceriiăşiădistribuţieiăcarduluiănaţionalăduplicatădeăc treăasigurat,ăprecumă
şiă modalitateaă deă acordareă aă serviciiloră medicale,ă medicamenteloră şiă dispozitiveloră
medicaleăpân ălaăeliberareăsauăînăcazulărefuzuluiăacestuiaăseăstabilescăprinămetodologiaă
deăeliberareăaăcarduluiăduplicatăprev zut ălaăart. 332 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, 
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
---------- 

    Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă49ădină
28 ianuarie 2015,ăpublicat ăînămonitorulăOFICIALănr.ă86ădină2ăfebruarieă2015. 
 

    (5) Abrogat. 

---------- 

    Alin. (5) al art. 6 a fost abrogat de pct. 4 al art.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă49ădină28ă
ianuarie 2015,ăpublicat ăînămonitorul OFICIAL nr. 86 din 2 februarie 2015. 
 

    ART. 7 

    Obligaţiileăreprezentantuluiălegalăalăfurnizoruluiădeăserviciiămedicaleăînăasistenţaă
medical ăprimar ăşiăaleămedicilorădeăfamilieăpeăcareăîiăreprezint ăsuntăurm toarele: 
    a)ăabrogat ; 
------------ 

    Lit.ăa)ăaăart.ă7ăaăfostăabrogat ădeăpct.ă4ăalăart.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă366ădină30ă
aprilie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă346ădină12ămaiă2014. 
 

    b)ăabrogat ; 
------------ 

    Lit. b) a art. 7 a fost abrogat ădeăpct.ă4ăalăart.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă366ădină30ă
aprilie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă346ădină12ămaiă2014. 
 



    c)ăs ăinformezeăasiguraţiiăcuăprivireălaădateleăcuăcaracterămedicalăceăseăpotăeditaă
pe cardulănaţional; 
    d)ăpoateăs ăediteze,ălaăsolicitareaăasiguratului,ăinformaţiiăcuăcaracterămedical,ăînă
condiţiileălegii; 
---------- 

    Lit.ăd)ăaăart.ă7ăaăfostămodificat ădeăpct.ă5ăalăart.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă49ădină28ă
ianuarie 2015,ăpublicat ăînămonitorulăOFICIALănr.ă86ădină2ăfebruarieă2015. 
 

    e)ăs ăactualizeze,ădup ăcaz,ădateleămedicaleăînscriseăpeăcipulăacestuia,ăînăsituaţiaă
apariţieiăunorămodific riăaăacestorădate. 
    ART. 8 

    (1)ăEntit ţileăcareăauăaccesălaăinformaţiileăînscriseăpeăcardulănaţionalăsunt: 
    a)ăCasaăNaţional ădeăAsigur riădeăS n tateăşiăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăprină
personalulăautorizatăînăacestăscop,ăauăaccesălaădateleămenţionateălaăart. 331 alin. (1) 
şiă (2)ă din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă cuă excepţiaă
edit riiădatelorămedicaleăpeăcipulăcarduluiănaţional; 
    b) medicul de familie la care este înscris asiguratul are acces la editarea datelor 

medicale înscrise pe cipul cardului naţional,ăprecumăşiălaăcitireaădatelorăînscriseăatâtă
peăcardulănaţional,ăcâtăşiăpeăcipulăacestuia; 
    c)ă mediciiă specialişti,ă alţiiă decâtă mediciiă deă familieă menţionaţiă laă lit.ă b),ă auă
accesănumaiălaăcitireaădatelorăînscriseăpeăcardulănaţional,ărespectivăcipul acestuia; 
    d)ăfurnizoriiădeădispozitiveămedicaleăşiăfurnizoriiădeămedicamente,ăprinăintermediulă
carduluiă naţional,ă voră realizaă doară identificareaă titularuluiă carduluiă naţională înă
vedereaăeliber riiăprescripţiilorămedicaleăsauăaădispozitivelorămedicale. 
    (2)ă Pentruă exercitareaă drepturiloră prev zuteă deă Legea nr. 677/2001 pentruă protecţiaă
persoanelorăcuăprivireălaăprelucrareaădatelorăcuăcaracterăpersonalăşiăliberaăcirculaţieăaă
acestoră date,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă asiguraţii,ă titulariă aiă
carduluiă naţional,ă adreseaz ă oă cerereă scris ă entit ţiloră menţionateă laă alin.ă (1),ă careă
vorătransmite,ăînămodăgratuit,ăinformaţiileăsolicitate,ăînăcondiţiileălegii. 
    (3)ă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă
furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă medicamenteă şiă dispozitiveă medicale,ă precumă şiă
instituţiileă implicateă înă implementareaă carduluiă naţională auă obligaţiaă deă aă respectaă
prevederile Legii nr. 677/2001,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (4)ăInformaţiileăminimeăcareăvorăfiăvizualizateăpeăcardulănaţionalăsuntăurm toarele: 
    a)ănumeleăşiăprenumeleăasiguratului; 
    b)ăcodulăunicădeăidentificareăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate; 
    c)ănum rulădeăidentificareăalăcarduluiănaţional; 
    d)ădataăexpir riiăcarduluiănaţional. 
    (5)ăPeăcipulăcarduluiănaţionalăseăînregistreaz ăşiăpotăfiăaccesateădateleămenţionateă
la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
---------- 

    Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă49ădină
28 ianuarie 2015,ăpublicat ăînămonitorulăOFICIALănr.ă86ădină2ăfebruarieă2015. 
 

    ART. 9 

    (1)ă Furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă medicamenteă şiă dispozitiveă medicaleă aflaţiă înă
relaţiiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tateă auă obligaţiaă deă aă acordaă
asistenţ ă medical ă peă bazaă carduluiă naţională sauă aă adeverinţeiă deă asigurat cu o 

valabilitateă deă 3ă luni,ă dup ă caz,ă înă condiţiileă prev zuteă deă contractul-cadruă şiă deă
normele metodologice de aplicare a acestuia. 

---------- 

    Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art.ăunicădinăHOT RÂREA nr. 49 din 
28 ianuarie 2015,ăpublicat ăînămonitorulăOFICIALănr.ă86ădină2ăfebruarieă2015. 
 

    (1^1)ăServiciileămedicaleăpentruăsituaţiileădeăurgenţ ămedico-chirurgical ăseăacord ă
înăcondiţiileăcontractului-cadruăşiăaleănormelorămetodologiceădeăaplicareăa acestuia. 
---------- 



    Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 8 al art.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă49ădină
28 ianuarie 2015,ăpublicat ăînămonitorulăOFICIALănr.ă86ădină2ăfebruarieă2015. 
 

    (2)ăFurnizoriiămenţionaţiălaă alin.ă(1)ăauăobligaţiaăutiliz riiăcarduluiănaţionalăînă
condiţiileăart.ă2ădinăhot râreăşiăaleăart.ă2ăalin.ă(3)ădinăprezenteleănormeămetodologice. 
    (3)ăFurnizoriiămenţionaţiălaăalin.ă(1)ăauăobligaţiaăs ăutilizezeăSistemulăinformatică
ală carduluiă naţional,ă iară înă situaţiaă înă careă seă utilizeaz ă ună altă sistemă informatică
acestaătrebuieăs ăfieăcompatibilăcuăSistemulăinformaticăalăcarduluiănaţional,ăcazăînăcareă
furnizoriiă suntă obligaţiă s ă asigureă confidenţialitateaă înă procesulă deă transmitereă aă
datelor. 

    ART. 10 

    Pân ă laă 31ă decembrieă 2012,ă dovadaă calit ţiiă deă asigurată înă sistemulă deă asigur riă
socialeă deă s n tateă dină Româniaă seă faceă potrivită prevederiloră art. 212 alin. (1) din 
Legea nr. 95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 

                                     ------- 


