
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI 
Str. Ionel Perlea nr. 10, Bucureşti, Sector 1, Cod poştal 010209 
Tel./ Fax. 021/315 46 56, email: office@snmf.ro 
CUI:  7165839 IBAN: RO42 RNCB 0082 0441 8731 0001 - BCR 
Web: www.snmf.ro , www.formaremedicala.ro, www.conferintemf.ro 

 

 

Nr. 19 / 26.02.2015 

 

Către,   CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 

În atenția, Dnei. Laura MALINETESCU 

 

Observațiile și propunerile Societății Naționale de Medicina Familiei(SNMF) privind Proiectul de act normativ pentru aprobarea procedurii de 
eliberare, modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului național duplicat către asigurat, precum și a modalității de 
acordare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări 
sociale de sănătate, afişat pe siteul http://www.casan.ro/national-page/proiect-ordin-67.html 
 
 

Anexa 

nr.  

Articol existent în proiectul de act normativ  Articol modificat corespunzator celui existent   

sau articol nou  

Motivaţie pentru modificările sau 

completările propuse  

  Art. 1  (1) În sistemul de asigurări sociale de 
sănătate se utilizează cardul național de 
asigurări sociale de sănătate, denumit în 
continuare card național, de către asigurați și 
furnizori de servicii medicale, medicamente 
și, după caz, de furnizorii de dispozitive 
medicale potrivit HG nr. 900/2012, cu 
modificările și completările ulterioare 

 

Art. 1  (1) În sistemul de asigurări sociale de sănătate 
se utilizează documentul național de asigurări sociale 
de sănătate, denumit în continuare card național, de 
către asigurați și furnizori de servicii medicale, 
medicamente și, după caz, de furnizorii de dispozitive 
medicale potrivit HG nr. 900/2012, cu modificările și 
completările ulterioare 

 Pe instrumentul implementat de CNAS 
pentru verificarea calității de asigurat și 
pentru validarea serviciilor medicale 
realizate, nu apare nicăieri inscripționat 
„card”, acesta fiind identificat prin 
denumirea de „document”. 

 Art 5 (3) Cardul duplicat se activează cu 
ocazia primei prezentări la medicul de familie 
în vederea acordării unui serviciu medical. 

Art. 5 (3) Cardul duplicat se activează la orice furnizor 
de servicii medicale cu ocazia prezentării în vederea 
acordării unui serviciu medical. 

Între emiterea biletului de trimitere și 
momentul prezentării pentru consultul 
de specialitate există o perioadă care 
poate fi și de 30 de zile. Dacă în acest 
interval de timp, asiguratul înlocuiește 
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cardul inițial cu unul duplicat (indiferent 
de motiv), serviciul acordat de către 
medicul de specialitate din ambulatoriu 
nu va putea fi validat cu ajutorul 
cardului, iar starea pacientului nu va 
putea fi verificată întrucât cardul este 
inactiv. 

 

Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu Legea nr. 242/2010 pentru completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică (iniţiativă legislativă a guvernului), art. 11, alin (3), autorităţile sunt obligate să justifice în scris nepreluarea recomandărilor 
formulate şi înaintate în scris de cetăţeni şi asociaţiile legal constituite ale acestora. 
 

Cu deosebită considerație,  

 

Vicepreşedinte SNMF 

Dr. Sandra Alexiu 

 

 


