
                    ORDIN   Nr. 98 din 27 februarie 2015 
pentruă aprobareaă proceduriiă deă eliberare,ă aă modalit iiă deă suportareă aă cheltuieliloră
aferenteăproduceriiăşiădistribu ieiăcarduluiăduplicatăc treăasigurat,ăprecumăşiăaămodalit iiă
de acordare a serviciiloră medicale,ă medicamenteloră şiă dispozitiveloră medicaleă pân ă laă
eliberareaăsauăînăcazulărefuzuluiăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate 
EMITENT:ăăăăăăCASAăNA IONAL ăDEăASIGUR RIăDEăS N TATE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 207 din 30 martie 2015 
 
    Având în vedere: 
    - Referatul de aprobare nr. DG 283 din 25 februarie 2015 al directorului general al 
CaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate; 
    - art. 319 lit.ăb)ăşiăb^1),ăart. 330 alin. (2), art. 332 alin.ă(4),ă(4^1),ă(5)ăşiă(6)ăşiăart. 
336 alin.ă(3)ădinăLegeaănr.ă95/2006ăprivindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare; 
    - art. 2 dină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 900/2012,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăşiăart. 6 alin.ă(3)ăşiă(4)ăşiăart. 9 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare 
aăprevederilorăreferitoareălaăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădină titlul IX 
"Cardulă europeană şiă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tate"ă dină Legeaă nr. 
95/2006ăprivindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă aprobateă prină Hot râreaăGuvernuluiă nr.ă
900/2012,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
    înă temeiulă dispozi iiloră art. 281 alin.ă (2)ă dină Legeaă nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare, şiăaleăart. 17 alin.ă(5)ădinăStatutulăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tate,ăaprobatăprinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă972/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet 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 socialeădeăs n tate,ădenumită înăcontinuareăcardăna ional,ădeăc treăasigura iă şiă
furnizoriiă deă serviciiă medicale,ă medicamenteă şi,ă dup ă caz,ă deă furnizorii de dispozitive 
medicale, potrivit Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 900/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologiceădeăaplicareăaăprevederilorăreferitoareălaăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeă
deă s n tateă dină titlul IX "Cardulă europeană şiă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă
s n tate"ădinăLegeaănr.ă95/2006ăprivindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare. 
    (2)ăPân ălaădataădeă1ămaiă2015,ăpentruădovedireaăcalit iiădeăasiguratăseăutilizeaz : 
    a)ăcardulăna ional; 
    b) documenteleăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
înădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăasigura iiăcareănuă
prezint ăcardulăna ional. 
    (3)ăDup ădataădeă1ămaiă2015,ăpentruădovedireaăcalit iiădeăasiguratăseăutilizeaz : 
    a)ăcardulăna ional; 
    b)ăadeverin aădeăasiguratăcuăoăvalabilitateădeă3ăluni,ăeliberat ălaăsolicitareaăasiguratuluiă
deă c treă casaă deă asigur riă deă s n tateă laă careă esteă luată înă eviden ă pentruă persoaneleă
prev zuteă laă art. 336 alin.ă (1)ă dină Legeaă nr.ă 95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăcareă refuz ă înămodăexpres,ădinămotiveă religioaseăsauădeăconştiin ,ăprimireaă
carduluiăna ional; 
    c)ădocumenteleăprev zuteălaăart. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modific rileăşiă
complet rileăulterioare,ăpentruăpersoaneleăprev zuteă laă art. 336 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă careă nuă aă fostă emisă cardulă
na ional,ăpân ălaădataălaăcareăasiguratulăintr ăînăposesiaăacestuia, dar nu mai târziu de 30 
de zile de la data emiterii; 
    d)ă adeverin ă deă înlocuireă aă carduluiă na ională pentruă situa iileă înă careă seă solicit ă
emiterea 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-ulă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă (CNAS)ă laă adresaă
http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. 
    (5)ă Documenteleă prev zuteă laă alin.ă (3)ă lit. b)ă şiă d)ă seă emită dină sistemulă na ională ală
carduluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate. 
    ART. 2 
    (1)ăÎnăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăseăelibereaz ăcardulăduplicatăcaăurmareă
aăsolicit riiăpersoaneiăasigurate,ădup ăcumăurmeaz : 
    a)ăînăcazulăpierderii,ăfurtuluiăsauădeterior riiăcarduluiăna ionalăemisăini ial; 
    b)ă înă cazulă modific riiă dateloră personaleă deă identificareă ulterioră dateiă deă emitereă aă
carduluiăna ionalăemisăini ial; 
    c)ăalteăsitua iiăjustificate; 
    d) în cazul înă careă cardulă na ională emisă ini ială prezint ă defec iuniă tehnice,ă eroriă aleă
informa iiloră înscriseă sauă careă nuă poateă fiă utilizată dină motiveă tehniceă deă func ionare,ă
confirmateădeăcasaădeăasigur riădeăs n tate; 
    e)ă înă situa iiă justificateă rezultateă dină derulareaă procesuluiă deă distribu ieă aă carduluiă
na ionalăemisăini ial. 
    (2)ăÎnăsitua iileăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- d),ătitularulăsau,ădup ăcaz,ăreprezentantulă
legală oriă împuternicitulă acestuiaă solicit ă eliberareaă carduluiă duplicată peă bazaă uneiă cereri 
adresateăcaseiădeăasigur riădeăs n tateă înăaăc reiăeviden ăseăafl ăpersoanaărespectiv ,ă
înso it ădeădocumenteleăprev zuteălaăart. 4. 
    (3) Emiterea cardului duplicat se face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii 
laăcasaădeăasigur riădeăs n tateăundeăesteăluatăînăeviden ăasiguratul. 
    (4)ăPân ălaădataălaăcareăasiguratulăintr ăînăposesiaăcarduluiăduplicat,ădarănuămaiătârziuă
de 30 de zile de la data emiterii acestuia, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor 
şiă dispozitivelorămedicale seă realizeaz ă peă bazaă uneiă adeverin eă deă înlocuireă aă carduluiă
na ională eliberateădeă casaădeăasigur riă deă s n tateă înă eviden aă c reiaă seăafl ă persoanaă
asigurat . 
    ART. 3 
    (1)ăCheltuielileăaferenteăproduceriiăşiădistribu ieiăcarduluiăduplicatăseăsuport ădeăc treă
asigurată pentruă situa iileă prev zuteă laă art. 2 alin. (1) lit. a) - c).ă Pentruă situa iileă
prev zuteă laăart. 2 alin.ă(1)ă lit.ăd),ăcheltuielileăaferenteăproduceriiăşiădistribu ieiăcarduluiă
duplicată seă suport ă deă c treă Companiaă Na ional ă "Imprimeriaă Na ional "ă - S.A. Pentru 
situa iileăprev zuteălaăart. 2 alin.ă(1)ălit.ăe),ăcheltuielileăaferenteăproduceriiăşiădistribu ieiă
carduluiă duplicată seă suport ă deă c treă operatorulă deă serviciiă poştaleă careă aă realizată
distribu ia. 
    (2)ăPentruăsitua iileăprev zute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c),ăcheltuielileădeăproducereăşiă
deădistribu ieăaăcarduluiăduplicatăsuportateădeăasiguratănuăpotădep şiăvaloareaăsuportat ă
deăMinisterulăS n t iiăşiăCNAS,ăînăcondi iileăart. 4 alin. (5) din Normele metodologice de 
aplicareăaăprevederilorăreferitoareălaăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădină
titlul IX "Cardulăeuropeanăşiăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate"ădinăLegeaă
nr.ă 95/2006ăprivindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă aprobateă prină Hot râreaăGuvernului 
nr. 900/2012,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă pentruă producereaă carduluiă
na ional,ărespectivăart. 5 alin.ă(9)ădinăacelaşiăactănormativ,ăpentruădistribu iaăacestuia. 
    (3)ăPentruăsitua iileăprev zuteălaăart. 2 alin. (1) lit. a) - c)ăşiăe),ăînăcondi iileăalin.ă(2),ă
CNASă încheieă oă conven ieă cuă Companiaă Na ional ă "Imprimeriaă Na ional "ă - S.A.ă şiă cuă
operatorulă deă serviciiă poştaleă desemnată câştig toră caă urmareă aă proceduriiă derulateă deă
CNAS,ă înăcondi iileăart. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoareă laă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină titlul IX "Cardul 
europeană şiă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tate"ă dină Legeaă nr.ă 95/2006ă
privindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăaprobateăprinăHot rârea Guvernului nr. 900/2012, 
cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă înă vedereaă producerii,ă pl iiă şiă distribu ieiă
cardurilor duplicat. 
    ART. 4 
    (1)ăModelulădeăcerereăprivindăeliberareaăcarduluiăduplicatăpentruăsitua iileăprev zuteălaă
art. 2 alin. (1) lit. a) - d)ăesteăprev zutăînăanexa nr. 1. 
    (2)ăCerereaădeăeliberareăaăcarduluiăduplicat,ăcompletat ăşiăsemnat ădeăc treătitularulă
sau,ădup ăcaz,ăreprezentantulălegalăoriăîmputernicitulăacestuia,ăpentruăsitua iaăprev zut ă



la art. 2 alin. (1) lit.ăa),ăseădepuneălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăundeăesteăluată
înă eviden ă asiguratulă sauă seă transmiteă prină serviciiă poştaleă şiă esteă înso it ă deă
urm toareleădocumente: 
    a) copia actului de identitate; 
    b)ă dovadaă pl iiă contravaloriiă cardului duplicată şiă aă distribu ieiă acestuia.ă Plataă
contravaloriiăcarduluiăduplicatăseărealizeaz ăînăcontulădeschisăpeăseamaăcaseiădeăasigur riă
deă s n tateă undeă esteă luată înă eviden ă asiguratulă sauă laă sediulă caseiă deă asigur riă deă
s n tate. 
    (3) Cererea de eliberareăaăcarduluiăduplicat,ăcompletat ăşiăsemnat ădeăc treătitularulă
sau,ădup ăcaz,ăreprezentantulălegalăoriăîmputernicitulăacestuia,ăpentruăsitua iaăprev zut ă
la art. 2 alin.ă(1)ălit.ăb),ăseădepuneălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăundeăesteăluată
în eviden ă asiguratulă sauă seă transmiteă prină serviciiă poştaleă şiă esteă înso it ă deă
urm toareleădocumente: 
    a)ăcopiaăactuluiădeăidentitateăsauăalteăacteădoveditoare,ădup ăcaz,ăprivindămodificareaă
datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a carduluiăna ional; 
    b)ăcardulăna ionalăemisăini ial; 
    c)ă dovadaă pl iiă contravaloriiă carduluiă duplicată şiă aă distribu ieiă acestuia.ă Plataă
contravaloriiăcarduluiăduplicatăseărealizeaz ăînăcontulădeschisăpeăseamaăcaseiădeăasigur riă
deă s n tateă undeă este luată înă eviden ă asiguratulă sauă laă sediulă caseiă deă asigur riă deă
s n tate. 
    (4)ăCerereaădeăeliberareăaăcarduluiăduplicat,ăcompletat ăşiăsemnat ădeăc treătitularulă
sau,ădup ăcaz,ăreprezentantulălegalăoriăîmputernicitulăacestuia,ăpentruăsitua iileăprev zute 
la art. 2 alin.ă(1)ălit.ăc),ăseădepuneălaăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăundeăesteăluată
înă eviden ă asiguratulă sauă seă transmiteă prină serviciiă poştaleă şiă esteă înso it ă deă
urm toareleădocumente: 
    a) copia actului de identitate; 
    b)ă dovadaă pl iiă contravaloriiă carduluiă duplicată şiă aă distribu ieiă acestuia.ă Plataă
contravaloriiăcarduluiăduplicatăseărealizeaz ăînăcontulădeschisăpeăseamaăcaseiădeăasigur riă
deă s n tateă undeă esteă luată înă eviden ă asiguratulă sauă laă sediulă caseiă deă asigur riă deă
s n tate. 
    (5)ăCerereaădeăeliberareăaăcarduluiăduplicat,ăcompletat ăşiăsemnat ădeăc treătitularulă
sau,ădup ăcaz,ăreprezentantulălegalăoriăîmputernicitulăacestuia,ăpentruăsitua iileăprev zuteă
la art. 2 alin.ă(1)ălit.ăd),ăseădepuneălaăsediulăcaseiădeăasigur riăde s n tateăundeăesteăluată
înăeviden ăasiguratulăşiăesteăînso it ădeăurm toareleădocumente: 
    a) copia actului de identitate; 
    b)ăcardulăna ionalăemisăini ial. 
    (6)ăPentruăsitua iaăprev zut ălaăalin.ă(5),ăcasaădeăasigur riădeăs n tateăundeăesteăluată
înăeviden ăasiguratulăverific ă şiă confirm ăanteriorădepuneriiă cereriiă cazulă înă careăcardulă
na ională emisă ini ială prezint ă defec iuniă tehnice,ă eroriă aleă informa iiloră înscriseă sauă c ă
acestaănuăpoateăfiăutilizatădinămotiveătehniceădeăfunc ionare. 
    (7)ăSumeleăcareăurmeaz ăs ăfieăsuportateădeăc treăasiguratăînăcondi iileăalin.ă(2)ă- (4) 
pentruăproducereaăşiădistribu iaăcarduluiăduplicatăseăstabilescăprinăconven iaăîncheiat ădeă
CNASă înă condi iileăart. 3 alin.ă (3)ă şiă suntă comunicateă caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă
careăsuntăobligateăs ăleăpostezeăpeăsite-ulăpropriuăîmpreun ăcuănum rulăcontuluiăînăcareă
se poate efectua plata. 
    (8)ăCardurileăduplicatănedistribuiteăşiăpredateădeăc treăoperatorulădeăserviciiăpoştaleălaă
caseleădeăasigur riădeăs n tateăseădistribuieăasigura ilorădeăc treăcaseleădeăasigur riădeă
s n tateăprinăprezentareaăacestoraă laăsediulăcaseiădeăasigur riădeăs n tateă laăcareăsuntă
lua iă înăeviden .ăCardurileăduplicatăcareănuăauăajunsă laă titulariăprinăserviciiăpoştaleăsauă
prinăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăpotăfiăredistribuiteăasigura ilorăprinămediciiădeăfamilieă
peăaăc rorălist ădeăcapita ieăsuntăînscrişi,ăcuăocaziaăprimeiăprezent riăînăvedereaăacord rii 
unui serviciu medical. Cardurile duplicat nedistribuite de medicii de familie într-oăperioad ă
deă12ăluniădeălaăprimireaăacestoraăvorăfiăreturnateăcaselorădeăasigur riădeăs n tate. 
    (9)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă asigur ,ă potrivită Legii Arhivelor Na ionaleă nr.ă
16/1996,ă republicat ,ă p strareaă şiă arhivareaă carduriloră duplicată returnateă deă operatorulă
deăserviciiăpoştale,ăurmândăcaălaăexpirareaăperioadeiădeăarhivareăstabiliteăînăcondi iileălegiiă
s ăseăprocedezeălaădistrugereaăacestora. 



    ART. 5 
    (1)ă Pân ă laă eliberareaă carduluiă duplicat,ă dovadaă calit iiă deă asigurată seă faceă cuă
adeverin aă deă înlocuireă aă carduluiă na ională prev zut ă laă art. 2 alin.ă (4),ă ală c reiămodelă
esteă prev zută înă anexa nr. 2,ă careă poateă fiă eliberat ă titularuluiă sau,ă dup ă caz,ă
reprezentantuluiă legală oriă împuternicituluiă acestuia,ădeă casaădeăasigur riă deă s n tateă laă
careăasiguratulăesteăluatăînăeviden . 
    (2)ăAdeverin aăprev zut ălaăalin.ă(1)ăareăoăvalabilitateădeă60ădeăzileădeălaădataăeliber riiă
acesteiaăşiăînceteaz ăînainteădeăacestătermenăînămomentulăactiv riiăcarduluiăduplicat. 
    (3)ăCardulăduplicatăseăactiveaz ăcuăocaziaăprimeiăprezent riăînăvedereaăacord riiăunuiă
serviciu medical. 
    (4)ăAdeverin aăprev zut ălaăalin.ă(1)ăesteăeliberat ădeăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaă
careă esteă luată înă eviden ă asiguratulă laă dataă înregistr riiă cereriiă înso iteă deă toateă
documenteleăjustificativeăprev zuteălaăart. 4. 
    (5)ă Odat ă cuă eliberareaă adeverin eiă prev zuteă laă alin.ă (1),ă casaă deă asigur riă deă
s n tateă vaă modificaă înă sistemulă na ională ală carduluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă
stareaă carduluiă na ională pierdut,ă furat,ă deteriorat,ă cuă dateă deă identificareă careă nuă
corespundă sauă alteă situa iiă justificate,ă dină "ACTIV"ă înă "SUSPENDAT",ă şiă stareaă carduluiă
na ionalăcuădefec iuniătehnice,ăeroriăaleăinforma iilorăînscriseăsauăcareănuăpoateăfiăutilizată
dinămotiveătehniceădeăfunc ionare,ădină"ACTIV"ăînă"DATEăINCORECTE". 
    ART. 6 
    (1)ăCardurileăna ionaleădeteriorateăsauăcuădateăpersonaleădeă identificareăcareănuămaiă
corespund depuse la casele deăasigur riădeăs n tateăvorăfiădistruse,ăînăcondi iileălegii,ăînă
baza unui proces-verbal încheiat în acest sens. 
    (2)ăCardurileăna ionaleăcareăprezint ădefec iuniătehnice,ăeroriăaleăinforma iilorăînscriseă
sau care nu pot fi utilizate din motive tehniceădeăfunc ionare,ăconfirmateăînăacestăsensădeă
casaă deă asigur riă deă s n tate,ă seă transmită s pt mânală laă CNASă peă baz ă deă borderouă
centralizator. 
    ART. 7 
    (1)ăCNASăgenereaz ăs pt mânalădinăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riăsocialeă
deă s n tate,ă înăprimaă ziă lucr toareăaă s pt mâniiă curenteăpentruă s pt mânaăanterioar ,ă
dateleăcuăprivireălaăcardurileăna ionaleăaflateăînăstareaă"SUSPENDAT"ăşi,ădup ăcaz,ăaflateă
înăstareaă"DATEăINCORECTE",ălaănivelăna ional. 
    (2) Datele validate, generate potrivit alin.ă (1),ă înso ite,ă dup ă caz,ă deă cardurileă
na ionaleăcuădefec iuniătehnice,ăeroriăaleăinforma iilorăînscriseăsauăcareănuăpotăfiăutilizateă
dină motiveă tehniceă deă func ionareă şiă borderoulă centralizatoră ală acestoraă seă transmită
CompanieiăNa ionaleă"ImprimeriaăNa ional "ă- S.A. pentru producerea cardurilor duplicat. 
    (3)ă Cardurileă duplicată ală c roră costă deă producereă şiă distribu ieă seă suport ă deă c treă
asigurat,ăînăcondi iileăart. 4 alin. (2) - (4),ăseăpredauăcaselorădeăasigur riădeăs n tate,ăpeă
baz ă deă proces-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 vedereaă distribu ieiă operatoruluiă deă serviciiă poştale,ă
desemnatăcâştig torăcaăurmareăaăproceduriiădesf şurateă înăcondi iileăart. 5 alin. (2) din 
Normeleă metodologiceă deă aplicareă aă prevederiloră referitoareă laă cardulă na ională deă
asigur riăsocialeădeăs n tateădinătitlul IX "Cardulăeuropeanăşiăcardulăna ionalădeăasigur riă
socialeă deă s n tate"ă dină Legeaă nr.ă 95/2006ă privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă
aprobate prin Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 900/2012,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare. 
    (4) La primirea cardurilor duplicatădeălaăCompaniaăNa ional ă"ImprimeriaăNa ional "ă- 
S.A.,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateămodific ăînăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riă
socialeădeăs n tateăstareaăcardurilorăduplicatădină"TRANSPORT"ăînă"INACTIV". 
    ART. 8 
    (1) Cardurileă duplicată eliberateă caă urmareă aă constat riiă defec iuniloră tehniceă sauă aă
eroriloră informa iiloră înscriseăpeăcardurileăna ionaleăsauăaăconstat riiă faptuluiăc ăacesteaă
nuă potă fiă utilizateă dină motiveă tehniceă deă func ionare,ă ală c roră costă deă producereă şiă
distribu ieă seă suport ă deă c treă Companiaă Na ional ă "Imprimeriaă Na ional "ă - S.A., se 
predauă înă vedereaă distribu ieiă c treă asigurată operatoruluiă deă serviciiă poştale,ă desemnată
câştig toră caă urmareă aă proceduriiă desf şurateă înă condi iileă art. 5 alin. (2) din Normele 



metodologiceădeăaplicareăaăprevederilorăreferitoareălaăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeă
deă s n tateă dină titlul IX "Cardulă europeană şiă cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă
s n tate"ă dină Legeaă nr.ă 95/2006ă privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă aprobate prin 
Hot râreaăGuvernuluiănr.ă900/2012,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprinăcaseleă
deăasigur riădeăs n tate,ăpeăbaz ădeăproces-verbal de predare-primire,ădup ăproducereaă
şiăpersonalizareaăacestora. 
    (2) La primirea cardurilor duplicat deălaăCompaniaăNa ional ă"ImprimeriaăNa ional "ă- 
S.A.,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateămodific ăînăsistemulăna ionalăalăcarduluiădeăasigur riă
socialeădeăs n tateăstareaăcardurilorăduplicatăprev zuteălaăalin.ă(1)ădină"TRANSPORT"ăînă
"INACTIV". 
    ART. 9 
    (1)ă Începândăcuădataădeă1ămaiă2015,ăpersoanelorăprev zuteă laăart. 336 alin. (1) din 
Legeaănr.ă95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăcareărefuz ăînămodăexpres,ă
dină motiveă religioaseă sauă deă conştiin ,ă primireaă carduluiă na ional,ă liă seă elibereaz ă deă
c treăcasaădeăasigur riădeăs n tateălaăcareăesteăluatăînăeviden ăadeverin aădeăasiguratăcuă
oăvalabilitateădeă3ăluni,ăalăc reiămodelăesteăprev zutăînăanexa nr. 4. 
    (2)ăAdeverin aădeăasiguratăcuăoăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiteriiăseăelibereaz ă
laăsolicitareaăasiguratuluiăpeăbazaăuneiăcereriăadresateăcaseiădeăasigur riădeăs n tateă laă
careăacestaăesteăluatăînăeviden ,ăalăc reiămodelăesteăprev zutăînăanexa nr. 3. 
    (3)ăCererea,ăpentruăprimaăsolicitareădeăeliberareăaăadeverin ei,ăvaăfiăînso it ădeăcardulă
na ional,ă înă situa iaă înăcareăacestaăaă fostădistribuit.ă Înăsitua iaă înăcareăcardulăna ionalăaă
fostăreturnatăcaseiădeăasigur riădeăs n tate/CNASăanteriorădepuneriiăcereriiădeăeliberareăaă
adeverin eiădeăasiguratăcuăoăvalabilitateădeă3ăluni,ă asiguratulăvaăfaceămen iuneaăacestuiă
faptăînădeclara iaăpeăpropriaăr spundere. 
    (4)ăLaăeliberareaăadeverin eiădeăasiguratăcuăoăvalabilitateădeă3ăluni,ăcaseleădeăasigur riă
deăs n tateămodific ăstareaăcardurilorăna ionaleăreturnateăînăsistemulăna ionalăal cardului 
deăasigur riăsocialeădeăs n tateăînă"BLOCAT". 
    (5)ăPentruăpersoaneleăprev zuteă laăalin.ă (1),ă careăauă refuzată ini ialăprimireaăcarduluiă
na ional,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă potă eliberaă cardurileă na ionaleă oricândă înă
perioada de valabilitateăaăacestora,ăpeăbazaăuneiăcereriăscriseăaăasigura ilor.ă Înăaceast ă
situa ie,ăcardulăna ionalăseăactiveaz ăcuăocaziaăprimeiăprezent riălaămediculădeăfamilieăînă
vedereaăacord riiăunuiăserviciuămedical. 
    ART. 10 
    Anexele nr. 1 - 4ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin. 
    ART. 11 
    Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
 
            PreşedinteleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate, 
                              Vasile Ciurchea 
 
    Bucureşti,ă27ăfebruarieă2015. 
    Nr. 98. 
 
    ANEXA 1 
                                            ___________________________________ 
                                           |ăăăCASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăă| 
                                           |   .............................   | 
                                           |___________________________________| 
 
                                   CERERE 
                      de eliberare a cardului duplicat 
 
    1. Numele: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 



|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
    2. Prenumele: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
        _       _ 
    3. |_| CNP/|_| CID: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
    4.ă Solicită eliberareaă carduluiă duplicată şiă declară peă propriaă r spundere,ă cunoscândă
dispozi iileăart. 326 dinăCodulăpenalăcuăprivireălaăfalsulăînădeclara ii,ăurm toarele: 
    Motivulăsolicit riiăcarduluiăduplicat: 
        _                _            _ 
    a) |_| Pierdere; b) |_| Furt; c) |_| Deteriorare; 
        _ 
    d)ă|_|ăModific riăaleădatelorăpersonaleă(men iona iănum rulăcarduluiămaiăjos): 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
        _ 
    e)ă|_|ăAlteăsitua iiăjustificate: 
 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
    sau 
 
    5. Solicit eliberarea cardului duplicat pentru: 
     _ 
    |_|ăDefec iuniătehnice,ăeroriăaleăinforma iilorăînscriseăsauăcardulănuăpoateăfiăutilizatădină
motiveătehniceădeăfunc ionareă(men iona iănum rulăcarduluiămaiăjos) 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
    DataăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tura 
    ................                        ___________________________________ 
                                           |                                   | 
                                           |___________________________________| 
 



 
_______________________________________________________________________
_______ 
|ăDepunereaăcereriiăseăvaăfaceăînso it ădeăoăcopieăaăactuluiădeăidentitate.ăLaă| 
|ăpct.ă4ăbifa iăoăsingur ăop iune.ăăăăăăăă                                     | 
|______________________________________________________________________
________| 
 
    ANEXA 2 
                                            ___________________________________ 
                                           |ăăăCASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăă| 
                                           |   .............................   | 
                                           |___________________________________| 
 
                                ADEVERIN  
de înlocuire aă carduluiă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă pân ă laă eliberareaă
cardului duplicat 
 
    1. Numele: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
    2. Prenumele: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
    3. CID: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
    4.ăNum rulădeăidentificareăalăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
    5.ăPerioadaădeăvalabilitateăaăadeverin eiăesteădeă60ădeăzileădeălaădataăeliber rii acesteia 
şiăînceteaz ăînainteădeăacestătermenăînămomentulăactiv riiăcarduluiăduplicat. 
 
    Dataăeliber riiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă___________________________________ 
    ...............ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăSemn turaăşiăştampilaăinstitu ieiă| 
                                           |___________________________________| 
 



 
_______________________________________________________________________
_______ 
|ăToateănormeleăaplicabileădatelorăvizibileăreluateăpeăcardulăna ionalădeăăăăăă| 
|ăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiăreferitoareălaădescriere,ălaăvaloriăşiălaăăă| 
|ălungimeaăcâmpurilorădeădate,ăprecumăşiălaăobserva iileăcareăseărefer ălaăăăăă| 
|ăacesteaăseăaplic ăşiăadeverin ei.ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|______________________________________________________________________
________| 
 
    ANEXA 3 
                                            ___________________________________ 
                                           |ăăăCASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEăăă| 
                                           |   .............................   | 
                                           |___________________________________| 
 
                                 CERERE 
deă eliberareă aă adeverin eiă deă asigurată cuă valabilitate de 3 luni pentru persoanele care 
refuz ăînămodăexpres,ădinămotiveăreligioaseăsauădeăconştiin ,ăprimireaăcarduluiăna ională
deăasigur riăsocialeădeăs n tate 
 
    Subsemnatul(a),ă ......................,ă n scut( )ă laă dataă deă ............,ă înă localitateaă
.....................,ă domiciliat( )ă înă ......................,ă str.ă .........................ă nr.ă ....,ă bl.ă ....,ă
sc.ă....,ăet.ă...,ăap.ă...,ăsectorul/jude ulă..........,ăposesor/posesoareăal/aăBI/CIăseriaă....ănr.ă
....,ă eliberat( )ă deă .................ă laă data de ................., cod numeric personal 
..................., având codul de identificare al asiguratului (CID) ............................, 
    declarăpeăpropriaăr spundere,ăcunoscândădispozi iileăart. 326 din Codul penal cu privire 
la falsul în declara ii,ă c ă refuză înămodă expres,ă dinămotiveă religioaseă sauă deă conştiin ,ă
primireaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăcuănum rulădeăidentificare: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
şiăsolicităeliberareaăadeverin eiădeăasiguratăcuăoăvalabilitateădeă3ăluni. 
     _ 
    |_|ăDepunăcardulăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate. 
     _ 
    |_|ăDeclară c ă amă returnată cardulă na ională deă asigur riă socialeă deă s n tateă Caseiă deă
Asigur riă deă S n tateă ................/Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă anterioră
prezentei cereri. 
 
    Data                                               Semn tura 
    ................                        ___________________________________ 
                                           |                                   | 
                                           |___________________________________| 
 
    ANEXA 4 
 
                               ADEVERIN  
deăasiguratăpentruăpersoaneleăcareă refuz ă înămodăexpres,ădinămotiveă religioaseăsauădeă
conştiin ,ăprimireaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate 
 
    1. Numele: 



 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
    2. Prenumele: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
    3. CID: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  | 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
__| 
 
    4.ăPerioadaădeăvalabilitateăaăadeverin eiăesteădeă3ăluniădeălaădataăeliber riiăacesteia. 
 
    Dataăeliber riiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă___________________________________ 
    ...............ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăSemn turaăşiăştampilaăinstitu iei | 
                                           |___________________________________| 
 
                              --------------- 


