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Nr. 2 / 9.01.2014

Către,
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
În atenția, doamnei Laura MALINETESCU laura.malinetescu@casan.ro
Observațiile Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) privind Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea HG 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 afișat în data de 30
decembrie 2014 la adresa http://www.cnas.ro/media/postFiles/Proiect%20HG%20Norme%20Metodologice%20%20Card%20National%20de%20Sanatate.pdf
Anexa
nr.

Articol existent în proiectul de act normativ

-

Articol modificat corespunzator celui existent
sau articol nou
Art. 1.
(1) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate,
denumit în continuare card naţional, se emite pentru
dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor
servicii medicale și pentru dovedirea prezenței unui
asigurat la un furnizor de servicii medicale și
validarea serviciilor de către CNAS în vederea
decontării serviciilor.
(2) Dovedirea calității de asigurat se face prin
accesarea Registrului unic de evidenţă al asiguraţilor
în SIUI prin intermediul introducerii cardului național
în cititorul de card și existenței conexiunii online la
Sistemul informatic al cardului național.
Art. 6.
(2) Lunar, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
transmite Companiei Naţionale "Imprimeria
Naţională" - S.A. date privind persoanele înscrise pe

Motivaţie pentru modificările sau
completările propuse
Această formă a definițiilor este
mult mai apropiată de realitate
decât cea în vigoare. Este de
asemenea conformă cu precizările
CNAS din ultimele luni din
comunicatele de presă și cu
specificațiile tehnice ale cardului.

Deoarece cardurile au fost produse
doar pentru cetatenii asigurati, a
caror lista a fost transmisa de CNAS
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-

-

listele medicilor de familie, care în luna următoare
împlinesc 18 ani, precum și date privind persoanele
care au devenit asigurate, în vederea producerii
cardului naţional.
(7) Cardurile naționale deteriorate înaintea datei de
1 februarie 2015 ca urmare a erorilor de funcționare
a Sistemului informatic al cardului național vor fi
returnate caselor județene de asigurări de sănătate
în baza prevederilor Art. 5, alin (8).
Art. 7
– Se abrogă

Art. 8
(1) Entităţile care au acces la informaţiile înscrise pe
cardul naţional sunt:
a) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi casele de
asigurări de sănătate, prin personalul autorizat în

Imprimeriei Nationale la data
tiparirii cardului national, este
necesara si aceasta completare.

Art. 331, alin (2) – datele editabile
pe cipul cardului național - din
Legea nr. 95/2006 a fost abrogat
de Ordonanţa de urgenţă nr.
23/2014 art I. - aln 1 pct 4. la
15.05.2014 .
Mențiunea din scrisoarea adresată
asiguraților care însoțește cardul
național este redundantă, aceasta
nemafiiind în concordanță cu
prevederile legale. Conform
tehnicii legislative, normele
metodologice nu pot adăuga la
lege. Specificațiile tehnice de
interfațare și sistemul informatic al
cardului național trebuie
modificate în concordanță cu
prevederile legale în vigoare.
Conform declarațiilor în mass
media ale reprezentanților CNAS și
informațiilor furnizate pe siteul
CNAS, toți furnizorii de servicii
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acest scop, au acces la datele menţionate la art. 331
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia editării datelor
medicale pe cipul cardului naţional;
b) furnizorii de servicii medicale, alții decât cei
prevăzuți la litera d) au acces la datele menționate la
art. 331 alin (1) din Legea nr. 95/2006 cu modificările
și completările ulterioare, la activarea cardului prin
schimbarea codului PIN de transport al cardului
național, la schimbarea și resetarea codului PIN.
c) se abrogă
d) furnizorii de dispozitive medicale şi furnizorii de
medicamente, prin intermediul cardului naţional, vor
realiza doar identificarea electronică prin conectarea
la sistemul informatic al cardului național a titularului
cardului naţional în vederea eliberării prescripţiilor
medicale sau a dispozitivelor medicale.
-

medicale, cu excepția celor de
dispozitive medicale și
medicamente, pot activa cardul și
schimba codul PIN.
Susținem această posibilitate,
pentru a ușura accesul pacienților.
Prin activarea cardului național și
schimbarea codului PIN doar la
nivelul furnizorilor din asistența
medicală primară accesul ar fi
îngreunat iar activitatea
furnizorilor din AMP îngreunată.
Precizarea este necesară pentru că
formularea inițială poate fi
intrepretată ca identificare pur
vizuală a corectitudinii datelor
tipărite pe suprafața cardului.

Art. 10.
Până la 31 decembrie 2014, dovada calităţii de
asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate
din România se face potrivit prevederilor art. 212 alin.
(1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.

Cu stimă,
Vicepreşedinte SNMF
Dr. Sandra Alexiu
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