
                      ORDIN  Nr. 739/2021 din 30 iulie 2021 

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a 

modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de 

sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a 

cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de 

completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia 

EMITENT:     CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 782 din 13 august 2021 

 

    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale tehnologia 

informaţiei din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DGTI/1.693 din 

27.07.2021, 

    în temeiul dispoziţiilor: 

    - art. 291 alin. (2) şi ale art. 327 - 336 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

    - art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin: 

 

    ART. I 

    În tot cuprinsul anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a 

modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de 

sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a 

cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de 

completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 12 decembrie 2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, sintagma "www.ceass.ro" se modifică şi se 

înlocuieşte cu sintagma "www.cardeuropean.ro". 

    ART. II 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I . 

 

                              Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

                              Adrian Gheorghe 

 

    Bucureşti, 30 iulie 2021. 

    Nr. 739. 

 


