
GUVERNUL ROMANIEI 

ROTA.RARE 

pentru modificarea Hotararii Guvemului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari 
sociale de sanatate din titlul IX "Cardul european ~i cardul national de asigurari 
sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 

in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata ~i al art. 212 al in. ( 1) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatati i, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

Guvemul Romaniei adopta prezenta hotarare. 

ARTICOL UNIC 

Hotararea Guvemului nr._ 900/20 12 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate 
din titlul IX "Cardul european ~i cardul national de asigurari sociale de sanatate" din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata ill Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, se modifica dupa cum 
urmeaza: 

l .Articolul 2 se modifica ~i va avea urmatorul cuprins: 

" Art.2. Uti lizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate de catre asigurati 
~i fumizorii de servicii medicale, medicamente ~i dispozitive medicale se face 
incepand cu 1 februarie 2015." 

2.La articolul 6 din Anexa Norme metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din Titlul IX ,,Cardul 
european si cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 



privind reforma in domeniul sanatatii, alin. (3), ( 4) si (5) se modifica dupa cum 
urmeaza: 
"(3) Asiguratul suporta contravaloarea cardului national, precum si cheltuielile 
aferente distributiei acestuia, in situatia solicitarii eliberarii unui duplicat ca urmare a 
pierderii, furtului sau deteriorarii acestuia, precum ~i in situatia modificarii datelor 
personale de identificare, potrivit art. 332 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. Pentru aceste situatii, asiguratul suporta 
cheltuielile la nivelul celor suportate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de 
Asigurari de Sanatate in conditiile art. 4 alin. (5), respectiv art. 5 alin. (9), iar Casa 
Nationala de Asigurari de Sanatate este mandatata sa incheie o conventie cu 
Compania Nationala "Imprimeria Nationala" S.A. in vederea producerii si platii 
duplicatelor. 

( 4) in termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situatiile 
prevazute la alin. (3), titularul sau, dupa caz, reprezentantul legal ori ilnputemicitul 
acestuia este obligat sa solicite prin intermediul casei de asigurari de sanatate 
eliberarea unui nou card national, pe baza unei cereri insotite de dovada platii 
contravalorii cardului si a cheltuielilor de distributie a acestuia. 

(5) Eliberarea unui nou card national se face in tennen de 30 de zile calendaristice 
de la depunerea unei cereri la casa de asigurari de sanatate in a carei evidenta se afla 
persoana respectiva. Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor ~i dispozitivelor 
medicale se realizeaza pe baza unei adeverinte eliberate de casele de asigurari de 
sanatate pana la eliberarea unui nou card national. 

PRIM-MINISTRU 

VICTOR-VIOREL PONTA 



NOTA DE FUNDAMENTARE 

SECTIUNEA 1 

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

Hotarare a Guvernului pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale 
de sanatate din titlu l IX "Cardul european $i cardul national de asigurari sociale de sanatate" din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii 

SECTIUNEA A 2-A 

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*) 

Stabi lirea datei de utilizare efectiva a cardului national de asigurari sociale de sanatate in sistemul 
de asigurari sociale de sanatate si clarificarea modalitatii de el iberare a cardului duplicat, in situatia 
pierderi i, furtului sau deteriorarii acestuia 

I. Descrierea situatiei actuate Potrivit dispozitii lor art. 212 alin. (I) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma In domeniul 
sanatatii , cu modificarile $i completarile 
ulterioare, documentele prm care se atesta 
calitatea de asigurat sunt, dupa caz, adeverinta de 
asigurat eliberata prin grija casei de asigurari la 
care este inscris asiguratu l sau documentul 
rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in 
relatii contractuale cu casele de asigurari de 
sanatate a instrumentului electronic pus la 
dispozitie de CNAS. Dupa implementarea 
dispozitiilor din cuprinsul titlu lui IX, aceste 
documente justificative se inlocuiesc cu cardul 
national de asigurari sociale de sanatate. 
De asemenea, potrivit art. 330 din actul normativ 
mai sus enuntat, cardul national este un card 
distinct de cardul european de asigurari de 
sanatate $i va fi emis prin intermediul sistemului 
informatic unic integrat, pentru dovedirea 
calitatii de asigurat pentru furnizarea unor 
servicii medicate. 
La alin. (5) al art. 332 se prevede ca in situatia 
solicitarii de eliberare a unui card duplicat de 
catre asigurat, cu exceptia faptului In care 
aceasta se face din motive tehnice de 
functionare, cheltuieli le aferente produceri i $i 
distributiei se suporta de catre asigurat. 
in prezent se real izeaza implementarea cardului 
national de asigurari sociale de sanatate prin 
distribuirea acestuia catre asigurati , avand in 
vedere ca acesta reprezinta documentul 
justificativ care atesta calitatea de asigurat in 
sistemul de asigurari sociale de sanatate din 
Romania. 
Totadata in prezent la nivelul caselor de asigurari 



2. Schimbari preconizate 

3. Alte informatii (**) 

SECTIUNEA A 3-A 

de sanatate sunt semnalate de catre asigurati 
situatii de pierdere, furt sau deteriorare a 
cardurilor primite. 
Prin acest act normativ se reglementeaza data de 
la care cardul national de asigurari sociale de 
sanatate urmeaza a fi operational in sistemul de 
asigurari sociale de sanatate, astfel incat acesta 
sa fie utilizat atat de catre furnizorii de servicii 
medicale cat ~ i de catre asigurati. 
Prin proiectul de act nonnativ se clarifica, de 
asemenea modalitatea de eliberare, suportarea 
costurilor de producere s1 distributie pentru 
cardul duplicat eliberat ca urmare a pierderii, 
furtu lui sau deteriorarii, precum si de acordare a 
servici ilor medicale pana la eliberarea noului 
card national, astfel: 

- Asiguratu l suporta contravaloarea cardului 
national, precum si cheltuielile aferente 
distributiei acestuia. Pentru aceste situatii , 
asiguratul suporta cheltuielile la nivelul celor 
suportate de Ministerul Sanatati i si Casa 
Nationala de Asigurari de Sanatate in conditiile 
eliberarii cardului initial, iar Casa Nationala de 
Asigurari de Sanatate este mandatata sa incheie 
o conventie cu Compania Nationala "Jmprimeria 
Nationala" S.A. in vederea producerii si platii 
duplicatelor. 

- El iberarea unui nou card national se face pe 
baza unei cereri depuse la casa de asigurari de 
sanatate in a carei evidenta se afla persoana 
respectiva. Acordarea serviciilor medicale, 
medicamentelor ~i dispozitivelor medicale se 
realizeaza pe baza unei adeverinte eliberate de 
casele de asigurari de sanatate pana la eliberarea 
unu i nou card national. 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

I. Impactul macroeconomic 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

3. lmpactul social 

Nu este cazul 

Nu este cazul 

Acordarea serviciilor medicale numai 
persoanelor indrept3.\ite la astfel de servicii, 
respectiv asigurati in sistemul de asigurari 
sociale de sanatate prin uti lizarea efectiva a 
cardului national de asigurari sociale de sanatate. 



4. lmpactul asupra mediului (***) Nu este cazul 

5. Alte informatii 

SECTIUNEA A 4-A 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATAT PE 
TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CAT $1 PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

lndicatori 

1. Modificari ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 

(i) contributii de asigurari 

2. Modificari ale cheltuieli lor bugetare, plus, din 
care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri ~ i servicii 

b) venituri proprii 

c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri ~i servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

4. Propuneri pentru acoperirea cre~terii 
cheltuielilor bugetare 

Anul 
curent 

2 3 

- mil lei -

4 5 6 

Media 
pe 5 
ani 

7 



- disponibi litati din venituri proprii ale anului 
precedent 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor ~ i/sau cheltuielilor 
bugetare 

7. Alte informat ii 

SECTIUNEA A 5-A 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLATIEI IN VIGOARE 

I. Proiecte de acte normative suplimentare Ordin al presedintelui CNAS pentru aprobarea 
metodologiei de eliberare a cardului duplicat 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ Nu este cazu I 
cu legislatia comunitara in materie 

3. Decizii ale Cu11ii Europene de Justitie $i alte Nu este cazul 
documente 

4. Evaluarea conformitati i: Nu este cazul 

Denumirea actului sau documentului comunitar, Gradul de conformitate Comentari i 
numarul, data adoptarii si data publicarii (se conforrneaza/nu se 

conformeaza) 

5. Alte acte normative ~i/sau documente Nu este cazul 
intemationale din care decurg angajarnente . 
6. Alte informatii 

SECTIUNEA A 6-A 

CONSULTARILE EFECTUATE IN VEDEREA ELABORARII PROIECTULUI DE ACT 
NORMATIV 

I. In formatii privind procesul de consultare cu Nu este cazul 
organizatii neguvernamentale, institute de 
cercetare ~i alte organisme implicate 

2. Fundamentarea alegerii organizatii lor cu care Nu este cazul 
a avut Joe consultarea, precum ~i a modului In 
care activitatea acestor organ izatii este legata de 
obiectul proiectului de act norrnativ 



3. Consultari le organizate cu autoritati le Nu este cazul 
administratiei publice locale, In situatia In care 
proiectul de act normativ are ca obiect activitati 
ale acestor autoritati, in conditiile Hotararii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autoritatilor administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative 

4. Consultarile desfa~urate In cadrul consiliilor Nu este cazu I 
intermin isteriale, in confonnitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

5. ln fo rmati i privind avizarea de catre: Nu este cazul 
a) Consi liul Legislativ 
b) Consi liul Suprem de Aparare a Tarii 
c) Consiliul Economic ~ i Social 
d) Consiliul Concurentei 
e) Curtea de Conturi 

6. Alte informatii Nu este cazul 

SECTIUNEA A 7-A 

ACTIVIT A TI DE INFORMARE PUBLICA PRJVIND ELABORAREA ~I 
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

I. lnformarea societati i civi le cu privire la Prezentu l act normativ a respectat prevederile 

necesitatea elaborarii proiectului de act Legii nr. 52/2003 privind transparenta 

normativ decizionala in administratia publica fiind afi$at 
pe site-ul Ministerului Sanata\ii ~i va ft publicat 
in Monitorul Oticial al Romaniei, Partea I-a. 

2. ln formarea societatii civile cu privire la Nu este cazu I 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementari i proiectului de act normativ, 
precum $i efectele asupra sanatati i ~i securitatii 
cetatenilor sau diversitatii biologice 

3. Alte informatii Nu este cazul 

SECTIUNEA A 8-A 

MASURI DE IMPLEMENT ARE 

I. Masuri le de punere in aplicare a proiectului Nu este cazul 
de act normativ de catre autoritatile 
administratiei publice centrale $i/sau locale -
infiintarea unor noi organisme sau extinderea 
competentelor instituti i lor existente 

2. Alte informati i 



Fata de cele mentionate s-a elaborat prezentul proiect de Hotarare a Guvernului pentru 
modificarea Hotararii Guvernului nr. 900120 12 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX "Cardul 
european ~ i cardul national de asigurari sociale de sanatate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
'in domeniul sanatatii, pe care 'ii supunem Guvernului spre adoptare. 

Ministrul sanatatii, 

Nicolae BANICIOIU 

Avizam favorabil: 

Ministrul Justitiei 

Robert Marius CAZANCIUC 

Pre~edintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 

Vasile CIURCHEA 


