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C N A S 

 
ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI 

DISPOZITIVE MEDICALE 
 
        
 

Având în vedere prevederile legale în vigoare, va aducem la cunoştinţǎ urmǎtoarele: 
 
 

I. Prin Ordinul ministrului sǎnǎtǎţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurǎri de Sǎnǎtate nr. 
557/246/2015 s-a modificat punctul 13 din anexa nr. 47 la Ordinul ministrului sǎnǎtǎţii şi al 
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurǎri de Sǎnǎtate nr. 388/186/2015 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a H.G. nr. 400/2014 pentru aprobarea 
pachetelor de servicii şi a Contractului –cadru care reglementeaza condiţiile acordǎrii asistenţei 

medicale în cadrul sistemului de asigurǎri sociale de sǎnǎtate pentru anii 2014 – 2015, astfel: 
 
 
„13.Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medciale 
prin utilizarea cardului naţional de asigurǎri sociale de sǎnǎtate de cǎtre furnizorii de servicii 
medicale, medicamente şi dispozitive medicale, sunt aplicabile de la data prevǎzutǎ la art.2, 
alin.(2) din H.G. nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la cardul naţional de asigurǎri sociale de sǎnǎtate din titlul IX „Cardul european şi 
cardul naţional de asigurǎri sociale de sǎnǎtate” din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma în 
domeniul sǎnǎtǎţii, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care 
asiguraţii nu pot prezenta/ utiliza cardul naţional de asigurǎri sociale de sǎnǎtate”. 
 
 
II. Prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurǎri de Sǎnǎtate nr.248/29.04.2015 s-a 
modificat alin.(10) al art.3 din capitolul I din Normele tehnice de realizare a programelor 
naţionale de sǎnǎtate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurǎri de Sǎnǎtate nr. 185/2015, astfel: 
 
„(10) Prevederile privind acordarea serviciilor  medicale, medicamentelor, materialelor sanitare 
specifice precum şi a dispozitivelor medicale şi altora asemenea prin utilizarea cardului naţional 
de asigurǎri sociale de sǎnǎtate de cǎtre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale , sunt aplicabile de la data prevǎzutǎ la art.2, alin.(2 din H.G. nr.900/ 2012 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de 
asigurǎri sociale de sǎnǎtate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurǎri sociale” 
din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sǎnǎtǎţii, cu modificǎrile şi completǎrile 
ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care asiguraţii nu pot prezenta/ utiliza cardul naţional de 
asigurǎri sociale de sǎnǎtate”. 
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         Astfel, s-a creat baza legalǎ pentru a asigura accesul la servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale a apersoanelor casigurate care nu pot prezenta cardul naţional de 
asigurǎri sociale de sǎnǎtate sau din motive tehnice nu pot utiliza acest document. 
 

Pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru a nu îngrădi accesul asiguiraţilor la 
servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, vǎ rugǎm sǎ aveţi în vedere 
urmǎtoarele: 

• Asiguraţii care nu necesitǎ asistenţǎ medicalǎ nu sunt obligaţi sǎ se adreseze unui furnizor 
de servicii medicale doar pentru activarea cardului. Acest lucru se poate efectua în perioada 
urmǎtoare, cu ocazia vizitelor la medic, în caz de necesitate, conform drepturilor statuate 
prin normele legale în vigoare. 

• La prezentarea unui cetǎţean pentru acordarea de servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale, furnizorii aflaţi în contract cu casa de asigurǎri de sǎnǎtate vor 
solicita acestuia dovada calitǎţii de asigurat, respectiv cardul naţional de asigurǎri 
sociale de sǎnǎtate/ adeverinţǎ de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii 
pentru cei care refuzǎ cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţǎ/ adeverinţa 
înlocuitoare pentru cei cǎrora li se va emite card naţional duplicat, şi vor acorda serviile 
prevǎzute în pachetul de bazǎ sau minimal, dupǎ caz. 

 
 În situaţia  în care persoana nu poate prezenta cardul (fie cǎ nu a intrat în posesie, fie nu îl 
poate prezenta la furnizor) sau din motive tehnice cardul nu poate fi utilizat se va proceda la 
verificarea calitǎţii de asigurat prin intermediul aplicaţiei instalate pe site-ul CNAS la adresa 
http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.htmi. În cazul în care persoana figureazǎ neasiguratǎ, 
se vor acorda serviciile din pachetul minimal, iar pacientul va fi îndrumat cǎtre casa de asigurǎri 
de sǎnǎtate pentru a întocmi procedurile necesare în vederea dobândirii calitǎţii de asigurat. În 
cazul în care persoana figureazǎ asiguratǎ, se vor acorda serviciile prevǎzute în pachetul de bazǎ. 
 
       Pentru persoanele cǎrora nu li s-a emis cardul, situaţie ce se poate verifica prin intermediul 
aplicaţiei instalate pe site-ul CANS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.htmi , se 
vor acorda serviciile medicale corespunzǎtoare în baza calitǎţii de asigurat/ neasigurat, dupǎ caz. 
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