
Guvernul României 
 

 
    ___________ 
@Text actualizat la data de 02.02.2015. Actul include modificările din următoarele acte: 
- Hotărârea nr. 366/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 12/05/2014. 
- Hotărârea nr. 49/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 din 02/02/2015. 
 
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
133/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în vederea 
eficientizării unor instituţii şi activităţi în acest domeniu, şi al art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  
 
   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări 
sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 februarie 2015, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează 
cardul naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi, 
după caz, de furnizorii de dispozitive medicale în condiţiile actelor normative în vigoare.  
   (2) Până la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calităţii de asigurat pot fi utilizate şi documentele prevăzute la 
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
   (3) Persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru care nu a fost emis cardul naţional fac dovada calităţii de asigurat pe baza documentelor prevăzute la art. 
212 alin. (1) din aceeaşi lege, până la data la care asiguratul intră în posesia cardului, dar nu mai târziu de 30 de 
zile de la data emiterii acestuia.  
   (4) Informaţiile privind emiterea cardului naţional se verifică prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul 
unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-
asigurat.html.  
   (5) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de 
conştiinţă, primirea cardului naţional, fac dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei de asigurat cu o 
valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în 
evidenţă. Adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni se eliberează asiguratului pe baza unei cereri adresate 
casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidenţă. Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a 
adeverinţei, va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind refuzul cardului, precum şi de cardul naţional, 
în situaţia în care acesta a fost distribuit.  
   (6) Casele de asigurări de sănătate vor elibera cardurile naţionale oricând în perioada de valabilitate a acestora, 
pe baza unei cereri scrise a asiguraţilor, inclusiv celor care au refuzat iniţial primirea cardului naţional.  
   (7) Casele de asigurări de sănătate asigură, potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, păstrarea 
şi arhivarea cardurilor naţionale refuzate, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condiţiile legii să 
se procedeze la distrugerea acestora.  
    ___________  
    Art. 2. - a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 49/2015 începând cu 02.02.2015.  
 

     

 Hotărâre nr. 900/2012 
 

din 01/09/2012 
Versiune actualizata la data de 02/02/2015 

 
Hotărârea nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul 
IX Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale 
de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii 
 
Nu mai exista amendamente consemnate până la data de 08/06/2015.  
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce 
au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au 
fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face 
referire în nici un document oficial ele având numai un caracter 
informativ. Indaco Systems nu îşi asumă răspunderea pentru 

consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte. 
Aplicaţia Lege4 a fost actualizată până la data de: 08/06/2015. 
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    Bucureşti, 1 septembrie 2012.  
    Nr. 900.  
 

    

ANEXĂ 

  

 
     

NORME METODOLOGICE  
de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul 

european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii  

    ___________  
   *) Potrivit art. unic, pct. 2-8 din Hotărârea Guvernului nr. 49/2015, Normele metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul 
naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se 
completează.  
   *) Potrivit art. unic din Hotărârea Guvernului nr. 366/2014, Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de 
asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 900/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, se 
modifică.  
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