
CARDUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI  

 

 

Cardul naţional de sănătate: 

• Este un card electronic, distinct de cardul European, care poate fi utilizat numai pe teritoriul 
României.  

• Instrumentul de confirmare a acordării serviciilor medicale, eliberării medicamentelor și 
dispozitivelor medicale.  

• Cardurile naționale aflate în circulație în prezent sunt valabile încă 2 ani față de data de expirare 
înscrisă.  

• Verificarea stadiului emiterii (tipăririi) cardului se face aici: http://www.cnas.ro/page/verificare-
asigurat.html  

 

 

 

 

 

 

 



Cine intră în posesia cardului naţional? 

• Se tipăresc din oficiu tuturor persoanelor asigurate cu vârsta de peste 18 ani. 

• Pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani nu se emit carduri de sănătate; aceștia beneficiază de 
servicii medicale gratuite conform legii  

Cum se intră în posesia cardului naţional? 

• Este distribuit personal de către factorul poştal în baza unui act de identitate şi a semnăturii de 
primire.  

• Poştaşul face cel puţin două vizite la domiciliul asiguratului; în absența acestuia, îi va lăsa un aviz 
poştal pentru ridicarea cardului de la oficiul poștal.  

Cum se utiliează cardul național? 

• Se activează la prima prezentare la medic. 

• Nu este necesar ca asiguratul să meargă special la medic doar pentru activarea cardului. 

• Operaţiunea de activare constă în înlocuirea codului PIN iniţial al cardului (000) cu un cod pin din 
patru cifre ales de asigurat.  

• Codul PIN rămâne în proprietatea asiguratului, la fel ca şi cel de la cardul bancar.  

• Se prezintă de fiecare dată la medic, laborator de analize, spital și farmacie. 

Cum se utilizează cardul de sănătate? 

• Furnizorul va introduce cardul în cititor, iar asiguratul va tasta codul PIN.  

• Pentru serviciile medicale de urgenţă nu este necesară prezentarea cardului de sănătate.   

Ce facem când cardul național de sănătate se blochează? 

• Dacă asiguratul tastează greşit, de cinci ori consecutiv, codul PIN al cardului de sănătate, acesta se 
blochează.  

• În această situaţie, furnizorul de servicii medicale va anunța la numărul de helpdesk 
021.315.8134, sau prin e-mail, la adresa suport.ceas@casan.ro, se dau informaţiile privind cardul 
blocat. 

Cum se solicită un nou card de sănătate? 

• În cazul în care cardurile au date personale eronate sau au pierdut/distrus acest document, vor 
solicita eliberarea unui nou card la casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află și-l vor 
primi cu titlu gratuit.  

• În cazul pierderii/distrugerii cardului, asiguraţii vor solicita eliberarea unui nou card și vor achita 
contravaloarea serviciilor de producţie şi distribuire prin poştă a noului card.  

 



Adeverinţa de înlocuire a cardului național de sănătate 

• Se eliberează în cazul: 

– solicitării unui nou card de sănătate, până la primirea acestuia;  

– asiguraţilor care refuză primirea cardului de sănătate din motive religioase sau de 
conştiinţă, în baza unei cereri în care se expun motivele refuzului.  

• Valabilitatea adeverinței: 

– Două luni în cazul solicitării unui nou card;  

– Trei luni in cazul asigurătilor care refuză cardul din motive religioase sau de conștiintă.  

  

 

 

 

 

 


