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    Având în vedere: 

    - Referatul de aprobare nr. DG 283 din 25 februarie 2015 al directorului general al Casei 

Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 
    - art.ă319ălit.ăb)ăşiăb^1),ăart.ă330ăalin.ă(2),ăart.ă332ăalin.ă(4),ă(4^1),ă(5)ăşiă(6)ăşiăart. 
336 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare; 
    - art.ă2ădinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă900/2012,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiă
art.ă6ăalin.ă(3)ăşiă(4)ăşiăart.ă9ăalin.ă(1)ădinăNormeleămetodologice de aplicare a prevederilor 
referitoareălaăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinătitlulăIXă"Cardulăeuropeanăşiă
cardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate"ădinăLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s n t ii,ă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 900/2012,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare, 

    înă temeiulă dispozi iiloră art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă şiă aleă art.ă 17ă alin.ă (5)ă dină Statutulă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tate,ă aprobată prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 972/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare, 

 

    preşedinteleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăemiteăurm torulăordin: 
 

    ART. 1 

    (1)ă Înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tateă seă utilizeaz ă cardulă na ională deă asigur riă
socialeă deă s n tate,ă denumită înă continuareă cardă na ional,ă deă c treă asigura iă şiă furnizorii de 

serviciiă medicale,ă medicamenteă şi,ă dup ă caz,ă deă furnizoriiă deă dispozitiveă medicale,ă potrivită
Hot râriiăGuvernuluiănr.ă900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoareălaăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinătitlulăIXă"Cardulăeuropeanăşiă
cardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate"ădinăLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (2)ăPân ălaădataădeă1ămaiă2015,ăpentruădovedireaăcalit iiădeăasiguratăseăutilizeaz : 
    a)ăcardulăna ional; 
    b)ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăasigura iiăcareănuăprezint ă
cardulăna ional. 
    (3)ăDup ădataădeă1ămaiă2015,ăpentruădovedireaăcalit iiădeăasiguratăseăutilizeaz : 
    a)ăcardulăna ional; 
    b)ăadeverin aădeăasiguratăcuăoăvalabilitateădeă3ăluni,ăeliberat ălaăsolicitareaăasiguratuluiădeă
c treăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăesteăluatăînăeviden ăpentruăpersoaneleăprev zuteălaă
art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcareărefuz ă
înămodăexpres,ădinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin ,ăprimireaăcarduluiăna ional; 
    c)ă documenteleă prev zuteă laă art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăprev zuteălaăart. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, 
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă careă nuă aă fostă emisă cardulă na ional,ă pân ă laă
dataă laă careă asiguratulă intr ă înă posesiaă acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data 
emiterii; 

    d)ăadeverin ădeăînlocuireăaăcarduluiăna ionalăpentruăsitua iileăînăcareăseăsolicit ăemitereaă
cardului duplicat. 

    (4)ă Informa iileă privindă emitereaă carduluiă na ională seă verific ă prină intermediul serviciilor 
web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul Casei 

Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă (CNAS)ă laă adresaă http://www.cnas.ro/page/verificare-
asigurat.html. 



    (5)ăDocumenteleăprev zuteălaăalin.ă(3)ălit.ăb) şiăd)ăseăemitădinăsistemulăna ionalăalăcarduluiă
deăasigur riăsocialeădeăs n tate. 
    ART. 2 

    (1)ă Înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tateă seă elibereaz ă cardulă duplicată caă urmareă aă
solicit riiăpersoaneiăasigurate,ădup ăcumăurmeaz : 
    a) în cazul pierderii,ăfurtuluiăsauădeterior riiăcarduluiăna ionalăemisăini ial; 
    b)ăînăcazulămodific riiădatelorăpersonaleădeăidentificareăulteriorădateiădeăemitereăaăcarduluiă
na ionalăemisăini ial; 
    c)ăalteăsitua iiăjustificate; 
    d) în cazul în care cardul na ională emisă ini ială prezint ă defec iuniă tehnice,ă eroriă aleă
informa iilorăînscriseăsauăcareănuăpoateăfiăutilizatădinămotiveătehniceădeăfunc ionare,ăconfirmateă
deăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    e)ă înă situa iiă justificateă rezultateă dină derulareaă procesuluiă deă distribu ieă aă carduluiă
na ionalăemisăini ial. 
    (2)ă Înă situa iileă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă a)-d),ă titularulă sau,ă dup ă caz,ă reprezentantulă
legală oriă împuternicitulă acestuiaă solicit ă eliberareaă carduluiă duplicată peă bazaă uneiă cereriă
adresate casei deăasigur riădeăs n tateăînăaăc reiăeviden ăseăafl ăpersoanaărespectiv ,ăînso it ă
deădocumenteleăprev zuteălaăart.ă4. 
    (3) Emiterea cardului duplicat se face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la casa 

deăasigur riădeăs n tateăundeăesteăluatăînăeviden ăasiguratul. 
    (4)ăPân ălaădataălaăcareăasiguratulăintr ăînăposesiaăcarduluiăduplicat,ădarănuămaiătârziuădeă30ă
deă zileă deă laă dataă emiteriiă acestuia,ă acordareaă serviciiloră medicale,ă medicamenteloră şiă
dispozitiveloră medicaleă seă realizeaz ă peă bazaă uneiă adeverin eă deă înlocuireă aă carduluiă na ională
eliberateădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînăeviden aăc reiaăseăafl ăpersoanaăasigurat . 
    ART. 3 

    (1)ă Cheltuielileă aferenteă produceriiă şiă distribu ieiă carduluiă duplicată seă suport ă deă c treă
asiguratăpentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1)ălit.ăa)-c).ăPentruăsitua iileăprev zuteălaă
art.ă 2ă alin.ă (1)ă lit.ă d),ă cheltuielileă aferenteă produceriiă şiă distribu ieiă carduluiă duplicată seă
suport ă deă c treă Companiaă Na ional ă "Imprimeriaă Na ional "ă - S.A. Pentruă situa iileă prev zuteă laă
art.ă 2ă alin.ă (1)ă lit.ă e),ă cheltuielileă aferenteă produceriiă şiă distribu ieiă carduluiă duplicată seă
suport ădeăc treăoperatorulădeăserviciiăpoştaleăcareăaărealizatădistribu ia. 
    (2)ăPentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1) lit. a)-c),ăcheltuielileădeăproducereăşiădeă
distribu ieă aă carduluiă duplicată suportateă deă asigurată nuă potă dep şiă valoareaă suportat ă deă
MinisterulăS n t iiăşiăCNAS,ăînăcondi iileăart.ă4ăalin.ă(5)ădinăNormeleămetodologiceădeăaplicareăaă
prevederilor referitoareălaăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinătitlulăIXă"Cardulă
europeanăşiăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate"ădinăLegea nr. 95/2006 privind reforma 
înă domeniulă s n t ii,ă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 900/2012,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă pentruă producereaă carduluiă na ional,ă respectivă art.ă 5ă alin.ă (9)ă dină
acelaşiăactănormativ,ăpentruădistribu iaăacestuia. 
    (3)ăPentruăsitua iileăprev zute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c)ăşiăe),ăînăcondi iileăalin.ă(2),ă
CNASăîncheieăoăconven ieăcuăCompaniaăNa ional ă"ImprimeriaăNa ional "ă - S.A.ăşiăcuăoperatorulădeă
serviciiăpoştaleădesemnatăcâştig torăcaăurmareăaăproceduriiăderulateădeăCNAS,ăînăcondi iileăart. 5 
alin.ă (2)ă dină Normeleă metodologiceă deă aplicareă aă prevederiloră referitoareă laă cardulă na ională deă
asigur riă socialeă deă s n tateă dină titlulă IXă "Cardulă europeană şiă cardulă na ională deă asigur riă
socialeă deă s n tate"ă dină Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă aprobateă prină
Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 900/2012,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă vedereaă
producerii,ăpl iiăşiădistribu ieiăcardurilorăduplicat. 
    ART. 4 

    (1)ăModelulădeăcerereăprivindăeliberareaăcarduluiăduplicatăpentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă
2 alin. (1) lit. a)-d)ăesteăprev zutăînăanexaănr.ă1. 
    (2)ă Cerereaă deă eliberareă aă carduluiă duplicat,ă completat ă şiă semnat ă deă c treă titularulă sau,ă
dup ă caz,ă reprezentantulă legală oriă împuternicitulă acestuia,ă pentruă situa iaă prev zut ă laă art.ă 2ă
alin.ă(1)ălit.ăa),ăseădepuneălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăundeăesteăluatăînăeviden ă
asiguratulăsauăseătransmiteăprinăserviciiăpoştaleăşiăesteăînso it ădeăurm toareleădocumente: 
    a) copia actului de identitate; 

    b)ă dovadaă pl iiă contravaloriiă carduluiă duplicată şiă aă distribu ieiă acestuia.ă Plataă
contravaloriiă carduluiă duplicată seă realizeaz ă înă contulă deschisă peă seamaă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăundeăesteăluatăînăeviden ăasiguratulăsauălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 
    (3)ă Cerereaă deă eliberareă aă carduluiă duplicat,ă completat ă şiă semnat ă deă c treă titularulă sau,ă
dup ă caz,ă reprezentantulă legală oriă împuternicitulă acestuia,ă pentruă situa iaă prev zut ă laă art.ă 2ă
alin.ă(1)ălit.ăb),ăseădepuneălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăundeăesteăluatăînăeviden ă
asiguratulăsauăseătransmiteăprinăserviciiăpoştaleăşiăesteăînso it ădeăurm toareleădocumente: 



    a) copia actului de identitate sau alte acte doveditoare,ădup ăcaz,ăprivindămodificareaădateloră
personaleădeăidentificareăulteriorădateiădeăemitereăaăcarduluiăna ional; 
    b)ăcardulăna ionalăemisăini ial; 
    c)ă dovadaă pl iiă contravaloriiă carduluiă duplicată şiă aă distribu ieiă acestuia.ă Plataă
contravaloriiă carduluiă duplicată seă realizeaz ă înă contulă deschisă peă seamaă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăundeăesteăluatăînăeviden ăasiguratulăsauălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 
    (4)ă Cerereaă deă eliberareă aă carduluiă duplicat,ă completat ă şiă semnat ă deă c tre titularul sau, 
dup ăcaz,ăreprezentantulălegalăoriăîmputernicitulăacestuia,ăpentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă2ă
alin.ă(1)ălit.ăc),ăseădepuneălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăundeăesteăluatăînăeviden ă
asiguratul sau se transmite prin servicii poştaleăşiăesteăînso it ădeăurm toareleădocumente: 
    a) copia actului de identitate; 

    b)ă dovadaă pl iiă contravaloriiă carduluiă duplicată şiă aă distribu ieiă acestuia.ă Plataă
contravaloriiă carduluiă duplicată seă realizeaz ă înă contulă deschisă peă seamaă caseiă deă asigur riă deă
s n tateăundeăesteăluatăînăeviden ăasiguratulăsauălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tate. 
    (5)ă Cerereaă deă eliberareă aă carduluiă duplicat,ă completat ă şiă semnat ă deă c treă titularulă sau,ă
dup ăcaz,ăreprezentantulălegalăoriăîmputernicitulăacestuia,ăpentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă2ă
alin.ă(1)ălit.ăd),ăseădepuneălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăundeăesteăluatăînăeviden ă
asiguratulăşiăesteăînso it ădeăurm toareleădocumente: 
    a) copia actului de identitate; 

    b)ăcardulăna ionalăemis ini ial. 
    (6)ă Pentruă situa iaă prev zut ă laă alin.ă (5),ă casaă deă asigur riă deă s n tateă undeă esteă luată înă
eviden ăasiguratulăverific ăşiăconfirm ăanteriorădepuneriiăcereriiăcazulăînăcareăcardulăna ională
emisăini ialăprezint ădefec iuniătehnice,ăeroriăaleăinforma iilorăînscriseăsauăc ăacestaănuăpoateă
fiăutilizatădinămotiveătehniceădeăfunc ionare. 
    (7)ăSumeleăcareăurmeaz ăs ăfieăsuportateădeăc treăasiguratăînăcondi iileăalin.ă(2)-(4) pentru 
producereaă şiă distribu iaă carduluiă duplicată seă stabilescă prină conven iaă încheiat ă deă CNASă înă
condi iileăart.ă3ăalin.ă(3)ăşiăsuntăcomunicateăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăcareăsuntăobligateă
s ăleăpostezeăpeăsite-ulăpropriuăîmpreun ăcuănum rulăcontuluiăînăcareăseăpoateăefectuaăplata. 
     (8) Cardurile duplicat nedistribuiteă şiă predateă deă c treă operatorulă deă serviciiă poştaleă laă
caseleădeăasigur riădeăs n tateăseădistribuieăasigura ilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateă
prinăprezentareaăacestoraălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăsuntălua iăînăeviden .ă
Cardurileăduplicatăcareănuăauăajunsălaătitulariăprinăserviciiăpoştaleăsauăprinăcaseleădeăasigur riă
deăs n tateăpotăfiăredistribuiteăasigura ilorăprinămediciiădeăfamilieăpeăaăc rorălist ădeăcapita ieă
suntă înscrişi,ă cuă ocaziaă primeiă prezent riă înă vedereaă acord riiă unuiă serviciuă medical.ă Cardurileă
duplicat nedistribuite de medicii de familie într-oăperioad ădeă12ăluniădeălaăprimireaăacestoraăvoră
fiăreturnateăcaselorădeăasigur riădeăs n tate. 
    (9)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă asigur ,ă potrivită Legiiă Arhiveloră Na ionaleă nr.ă 16/1996, 
republicat ,ă p strareaă şiă arhivareaă carduriloră duplicată returnateă deă operatorulă deă serviciiă
poştale,ăurmândăcaălaăexpirareaăperioadeiădeăarhivareăstabiliteăînăcondi iileălegiiăs ăseăprocedeze 
la distrugerea acestora. 

    ART. 5 

    (1)ăPân ălaăeliberareaăcarduluiăduplicat,ădovadaăcalit iiădeăasiguratăseăfaceăcuăadeverin aădeă
înlocuireăaăcarduluiăna ionalăprev zut ălaăart.ă2ăalin.ă(4),ăalăc reiămodelăesteăprev zutăînăanexaă
nr. 2, care poate fi eliberat ă titularuluiă sau,ă dup ă caz,ă reprezentantuluiă legală oriă
împuternicituluiă acestuia,ă deă casaă deă asigur riă deă s n tateă laă careă asiguratulă esteă luată înă
eviden . 
    (2)ăAdeverin aăprev zut ălaăalin.ă(1)ăareăoăvalabilitateădeă60ădeăzileădeălaădataăeliber riiă
acesteiaăşiăînceteaz ăînainteădeăacestătermenăînămomentulăactiv riiăcarduluiăduplicat. 
    (3)ăCardulăduplicatăseăactiveaz ăcuăocaziaăprimeiăprezent riăînăvedereaăacord riiăunuiăserviciuă
medical. 

    (4)ăAdeverin aăprev zut ălaăalin.ă(1)ăesteăeliberat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaăcareă
esteă luată înă eviden ă asiguratulă laă dataă înregistr riiă cereriiă înso iteă deă toateă documenteleă
justificativeăprev zuteălaăart.ă4. 
    (5)ăOdat ăcuăeliberareaăadeverin eiăprev zuteălaăalin.ă(1),ăcasaădeăasigur riă deăs n tateăvaă
modificaăînăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăstareaăcarduluiăna ională
pierdut,ă furat,ă deteriorat,ă cuă dateă deă identificareă careă nuă corespundă sauă alteă situa iiă
justificate,ădină"ACTIV"ăînă"SUSPENDAT",ăşiăstareaăcarduluiăna ionalăcuădefec iuniătehnice,ăeroriă
aleă informa iiloră înscriseă sauă careă nuă poateă fiă utilizată dină motiveă tehniceă deă func ionare,ă dină
"ACTIV" în "DATE INCORECTE". 

    ART. 6 

    (1)ăCardurileăna ionaleădeteriorateăsauăcuădateăpersonaleădeăidentificare care nu mai corespund 
depuseă laă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră fiă distruse,ă înă condi iileă legii,ă înă bazaă unuiă
proces-verbal încheiat în acest sens. 



    (2)ăCardurileăna ionaleăcareăprezint ădefec iuniătehnice,ăeroriăaleăinforma iilorăînscriseăsauă
careă nuă potă fiă utilizateă dină motiveă tehniceă deă func ionare,ă confirmateă înă acestă sensă deă casaă deă
asigur riădeăs n tate,ăseătransmităs pt mânalălaăCNASăpeăbaz ădeăborderouăcentralizator. 
    ART. 7 

    (1)ă CNASă genereaz ă s pt mânală dină sistemulă na ională ală carduluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ă înă primaă ziă lucr toareă aă s pt mâniiă curenteă pentruă s pt mânaă anterioar ,ă dateleă cuă
privireălaăcardurileăna ionaleăaflateăînăstareaă"SUSPENDAT"ăşi,ădup ăcaz,ăaflateăînăstareaă"DATEă
INCORECTE",ălaănivelăna ional. 
    (2)ăDateleăvalidate,ăgenerateăpotrivităalin.ă(1),ăînso ite,ădup ăcaz,ădeăcardurileăna ionaleăcuă
defec iuniă tehnice,ă eroriă aleă informa iiloră înscriseă sauă careă nuă potă fiă utilizateă dină motiveă
tehniceă deă func ionareă şiă borderoulă centralizatoră ală acestoraă seă transmită Companieiă Na ionaleă
"ImprimeriaăNa ional "ă- S.A. pentru producerea cardurilor duplicat. 
    (3)ăCardurileăduplicatăalăc rorăcostădeăproducereăşiădistribu ieăseăsuport ădeăc treăasigurat,ă
înăcondi iileăart.ă4ăalin.ă(2)-(4), se predau caselor de asigur riădeăs n tate,ăpeăbaz ădeăproces-
verbal de predare-primire,ă deă c treă Companiaă Na ional ă "Imprimeriaă Na ional "ă - S.A.,ă dup ă
producereaă şiă personalizareaă acestora.ă Ulterior,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă leă predauă înă
vedereaădistribu ieiăoperatoruluiădeăserviciiăpoştale,ădesemnatăcâştig torăcaăurmareăaăproceduriiă
desf şurateă înă condi iileă art.ă 5ă alin.ă (2)ă dină Normeleă metodologiceă deă aplicareă aă prevederiloră
referitoareălaăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinătitlulăIXă"Cardulăeuropeanăşiă
cardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate"ădinăLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s n t ii,ă aprobateă prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 900/2012,ă cuă modific rileă şiă complet rile 

ulterioare. 

    (4)ă Laă primireaă carduriloră duplicată deă laă Companiaă Na ional ă "Imprimeriaă Na ional "ă - S.A., 
caseleădeăasigur riădeăs n tateămodific ăînăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeădeă
s n tateăstareaăcardurilorăduplicatădină"TRANSPORT" în "INACTIV". 
    ART. 8 

    (1)ăCardurileăduplicatăeliberateăcaăurmareăaăconstat riiădefec iunilorătehniceăsauăaăeroriloră
informa iiloră înscriseă peă cardurileă na ionaleă sauă aă constat riiă faptuluiă c ă acesteaă nuă potă fiă
utilizate din motive tehnice de func ionare,ăalăc rorăcostădeăproducereăşiădistribu ieăseăsuport ă
deăc treăCompaniaăNa ional ă"ImprimeriaăNa ional "ă- S.A.,ăseăpredauăînăvedereaădistribu ieiăc treă
asiguratăoperatoruluiădeăserviciiăpoştale,ădesemnatăcâştig torăcaăurmareăaăproceduriiădesf şurateă
înăcondi iileăart.ă5ăalin.ă(2)ădinăNormeleămetodologiceădeăaplicareăaăprevederilorăreferitoareălaă
cardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinătitlulăIXă"Cardulăeuropeanăşiăcardulăna ională
deă asigur riă socialeă deă s n tate"ă dină Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă
aprobate prin Hot râreaăGuvernuluiănr.ă900/2012,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprină
caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă peă baz ă deă proces-verbal de predare-primire,ă dup ă producereaă şiă
personalizarea acestora. 

    (2)ă Laă primireaă carduriloră duplicată deă laă Companiaă Na ional ă "Imprimeriaă Na ional "ă - S.A., 
caseleădeăasigur riădeăs n tateămodific ăînăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsociale de 
s n tateăstareaăcardurilorăduplicatăprev zuteălaăalin.ă(1)ădină"TRANSPORT"ăînă"INACTIV". 
    ART. 9 

    (1)ăÎncepândăcuădataădeă1ămaiă2015,ăpersoanelorăprev zuteălaăart. 336 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006, cu modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă careă refuz ă înă modă expres,ă dină motiveă
religioaseă sauă deă conştiin ,ă primireaă carduluiă na ional,ă liă seă elibereaz ă deă c treă casaă deă
asigur riădeăs n tateălaăcareăesteăluatăînăeviden ăadeverin aădeăasiguratăcuăoăvalabilitate de 3 
luni,ăalăc reiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă4. 
    (2)ă Adeverin aă deă asigurată cuă oă valabilitateă deă 3ă luniă deă laă dataă emiteriiă seă elibereaz ă laă
solicitareaăasiguratuluiăpeăbazaăuneiăcereriăadresateăcaseiădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăacestaă
esteăluatăînăeviden ,ăalăc reiămodelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă3. 
    (3)ă Cererea,ă pentruă primaă solicitareă deă eliberareă aă adeverin ei,ă vaă fiă înso it ă deă cardulă
na ional,ăînăsitua iaăînăcareăacestaăaăfostădistribuit.ăÎnăsitua iaăînăcareăcardulăna ionalăaăfost 
returnatăcaseiădeăasigur riădeăs n tate/CNASăanteriorădepuneriiăcereriiădeăeliberareăaăadeverin eiă
deăasiguratăcuăoăvalabilitateădeă3ăluni,ăasiguratulăvaăfaceămen iuneaăacestuiăfaptăînădeclara iaăpeă
propriaăr spundere. 
    (4)ăLaăeliberareaăadeverin ei deăasiguratăcuăoăvalabilitateădeă3ăluni,ăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateă modific ă stareaă carduriloră na ionaleă returnateă înă sistemulă na ională ală carduluiă deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăînă"BLOCAT". 
    (5)ă Pentruă persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (1),ă careă auă refuzată ini ială primireaă carduluiă
na ional,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă potă eliberaă cardurileă na ionaleă oricândă înă perioadaă deă
valabilitateă aă acestora,ă peă bazaă uneiă cereriă scriseă aă asigura ilor.ă Înă aceast ă situa ie,ă cardulă
na ionalăseăactiveaz ăcuăocaziaăprimeiăprezent riălaămediculădeăfamilieăînăvedereaăacord riiăunuiă
serviciu medical. 

    ART. 10 



    Anexele nr. 1-4ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin. 
    ART. 11 

    Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
 

 

                          PreşedinteleăCaseiăNa ionale 
                           deăAsigur riădeăS n tate, 
                                Vasile Ciurchea 

 

    Bucureşti,ă27ăfebruarieă2015. 
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    ANEXA 1 

*T* 

*Font 8* 

 ┌─────────────────────────────────────┐ 
 │ăCASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăă│ 
 │ă...............................ăăăăă│ 
 └─────────────────────────────────────┘ 
 

 

                                     CERERE 

                        de eliberare a cardului duplicat 

 

    1. Numele: 

 ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
    2. Prenumele: 

 ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
    3. [] CNP/[] CID: 

 ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
    4.ăSolicităeliberareaăcarduluiăduplicatăşiădeclarăpeăpropriaăr spundere,ăcunoscândădispozi iile 
 art.ă326ădinăCodulăpenalăcuăprivireălaăfalsulăînădeclara ii,ăurm toarele: 
    Motivulăsolicit riiăcarduluiăduplicat: 
 

    a) [] Pierdere; b) [] Furt; c) [] Deteriorare; 

    d)ă[]ăModific riăaleădatelorăpersonaleă(men iona iănum rulăcarduluiămaiăjos): 
 ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
    e)ă[]ăAlteăsitua iiăjustificate: 
 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
    sau 

 

    5. Solicit eliberarea cardului duplicat pentru: 

 

    []ăDefec iuniătehnice,ăeroriăaleăinforma iilorăînscriseăsauăcardulănuăpoateăfiăutilizatădin 
 motiveătehniceădeăfunc ionareă(men iona iănum rulăcarduluiămaiăjos) 
 ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
 

     DataăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tura 
     ..........ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌─────────────────────────────────┐ 
                                               │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
                                               └─────────────────────────────────┘ 
 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 



 │ăăăDepunereaăcereriiăseăvaăfaceăînso it ădeăoăcopieăaăactuluiădeăidentitate.ăăă│ 
 │ăăăLaăpct.ă4ăbifa iăoăsingur ăop iune.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 

 

 

    ANEXA 2 

 

*T* 

*Font 8* 

                                                   ┌─────────────────────────────────────┐ 
                                                   │ăCASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăă│ 
                                                   │ă...............................ăăăăă│ 
                                                   └─────────────────────────────────────┘ 
 

 

                                   ADEVERIN  

                 deăînlocuireăaăcarduluiăna ionalădeăasigur ri 
            socialeădeăs n tateăpân ălaăeliberareaăcarduluiăduplicat 
 

    1. Numele: 

 ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăă │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
 

    2. Prenumele: 

 ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăăă│ăăă│ăăă│ăă │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
 

    3. CID: 

 ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăăă│ăăă│   │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
 

    4.ăNum rulădeăidentificareăalăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate: 
 ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
 

    5. Perioada de valabilitateăaăadeverin eiăesteădeă60ădeăzileădeălaădataăeliber riiăacesteiaăşi 
 înceteaz ăînainteădeăacestătermenăînămomentulăactiv riiăcarduluiăduplicat. 
 

     Dataăeliber riiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌───────────────────────────────────┐ 
     ..........ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăSemn turaăşiăştampilaăinstitu ieiă│ 
                                               └───────────────────────────────────┘ 
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
 │ăăăToateănormeleăaplicabileădatelorăvizibileăreluateăpeăcardulăna ionalădeăăăăăăă│ 
 │ăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiăreferitoareălaădescriere,ălaăvaloriăşiălaăăăăăă│ 
 │ălungimeaăcâmpurilorădeădate,ăprecumăşiălaăobserva iileăcareăseărefer ălaăăăăăăăă│ 
 │ăacesteaăseăaplic ăşiăadeverin ei.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
 └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
*ST* 

 

    ANEXA 3 
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                                        ┌─────────────────────────────────────┐ 
                                        │ăCASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăă│ 
                                        │ă...............................ăăăăă│ 
                                        └─────────────────────────────────────┘ 
*ST* 

 



                                     CERERE 

                   deăeliberareăaăadeverin eiădeăasiguratăcu 
                    valabilitate de 3 luni pentru persoanele 

            careărefuz ăînămodăexpres,ădinămotiveăreligioaseăsauăde 
    conştiin ,ăprimireaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate 
 

    Subsemnatul(a),ă .....................................................,ă n scut( )ă laă dataă deă
.........................,ă înă localitateaă .................................,ă domiciliat( )ă înă
......................., str. ............................ nr. ........, bl. ........, sc. 

........,ăet.ă......,ăap.ă........,ăsectorul/jude ulă......................,ăposesor/posesoareăal/aă
BI/CIă seriaă .........ă nr.ă ....................,ă eliberat( )ă deă ............................. la 

data de ...................., cod numeric personal 

........................................................, având codul de identificare al 

asiguratului (CID) ............................................................., 

    declar pe propria r spundere,ă cunoscândă dispozi iileă art.ă 326ă dină Codulă penală cuă privireă laă
falsulă înă declara ii,ă c ă refuză înă modă expres,ă dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin ,ă primireaă
carduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăcuănum rulădeăidentificare: 
*T* 

 ┌──┬──┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăă│ăă│ăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
*ST* 

 

    şiăsolicit eliberareaăadeverin eiădeăasiguratăcuăoăvalabilitateădeă3ăluni. 
    []ăDepunăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate. 
    []ăDeclarăc ăamăreturnatăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăCaseiădeăAsigur riădeă
S n tateă................ă/ 
    CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăanteriorăprezenteiăcereri. 
*T* 

     DataăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tura 
     ..........ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌─────────────────────────────────┐ 
                                           │ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ 
                                           └─────────────────────────────────┘ 
*ST* 

 

 

    ANEXA 4 

 

*T* 

                                        ┌─────────────────────────────────────┐ 
                                        │ăCASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăăăăăă│ 
                                        │ă...............................ăăăăă│ 
                                        └─────────────────────────────────────┘ 
 

 

                                   ADEVERIN  

            deăasiguratăpentruăpersoaneleăcareărefuz ăînămodăexpres, 
               dinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin ,ăprimirea 
               carduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate 
 

 

    1. Numele: 

 ┌──┬──┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăă│ăă│ăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
 

    2. Prenumele: 

 ┌──┬──┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 
 │ăă│ăă│ăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
 

    3. CID: 

 ┌──┬──┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐ 



 │ăă│ăă│ăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ăăă│ 
 └──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘ 
 

    4.ăPerioadaădeăvalabilitateăaăadeverin eiăesteăde 3 luni de la data 
    eliber riiăacesteia. 
 

    Dataăeliber riiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌─────────────────────────────────────┐ 
    .......................ăăăăăăăăăăăăă│ăSemn turaăşiăştampilaăinstitu ieiăăă│ 
                                        └─────────────────────────────────────┘ 
*ST* 

 

                                     ----- 

 

 

 

 


