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TEMATICA CONCURS OCUPARE POST  

REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT 

15.05.2014 

 

1. Bazele informaticii 
a. Mediul de lucru al calculatorului 
b. Microsoft WORD  

 Lansare si inchidere aplicatii WORD 
 Ecran WORD 
 Bara cu butoane standard si de formatare 
 Crearea unui document nou 
 Deschiderea, salvarea, copierea, arhivarea documentelor existente 
 Introducerea , corectarea, modificarea unui text 

c. EXCEL 
 Crearea de tabele 
 Crearea, utilizarea de formule simple de calcul 
 Transfer de informatii intre aplicatii EXCEL si WORD 

2. Persoanele asigurate – dovada calitatii de asigurat 
3. Cardul European si cardul national de asigurari de sanatate 
4. Atributiile registratorului medical conform fisei postului ( Fisa post registrator 

medical) 
5. Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 

libera  circulatie a acestor date 
6. Inregistrarea si raportarea pacientilor care primesc servicii medicale in regim de 

spitalizare continua si spitalizare de zi 
7. Legea drepturilor pacientilor 
8. Evidenta si miscarea pacientilor 
9. Foaia de observatie si completarea acesteia 
10. Instructiuni privind utilizarea si modul de completare  a biletelor de trimitere 

pentru servicii medicale clinice /bilete de internare utilizate in sistemul de 
asigurari sociale de sanatate 
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5. Legea nr 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal; 
6. Ordin MS nr 1782/576 din 28.12.2006 privind inregistrarea si raportarea 
statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare 
continua sau spitalizare de zi,  cu modificarile si completarile ulterioare. 
7. Ordin MSP nr. 384/413 din 26.03.2009, privind aprobarea modelului unic al 
biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare 
utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind 
utilizarea  si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii 
medicale clinice/biletului de internare 
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FIŞA POSTULUI 

I. DENUMIREA POSTULUI: REGISTRATOR MEDICAL 

Nivelul postului : executie  

Obiectivele postului: asigură nevoile de îngrijiri generale de sănătate  

II. ATRIBUŢIILE REGISTRATORULUI 

1. Clasifica foile de observatie ale bolnavilor iesiti,conform regulamentului de ordine interioara. 
2. Tine evidenta datelor statistice pe formulare stabilite de MS. 
3. Va intocmi centralizatorul lunar al sectiei si stationarului cu datele complete din toate “Foile zilnice de miscare 

a bolnavilor internati” aferente zilelor. 
4. Comunica decesele si tine evidenta certificatelor de deces. 
5. Pastreaza in conditii optime toate documentele sectiei. 
6. Primeste si raspunde de evidenta certificatelor medicale.. 
7. Introduce datele bolnavilor externati in DRG si le transmite catre Oficiul de Calcul. 
8. Intocmeste centralizatoarele biletelor de internare  
9. Inregistreaza datele in programul informatic al spitalului ,in conformitate cu datele din Foile de observatie 

clinica generala si raspunde de corectitudinea inregistrarii acestora. 
10. Tine evidenta bolnavilor cuprinsi in programe de sanatate si transmite datele Serviciului Financiar. 
11. Işi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale; 
12. Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; 
13. Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii; 
14. Verifica baza de date cu pacienţii la zi, în timp real cu sosirea pacienţilor; 
15. Se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale; 
16. Anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar disfuncţionalităţi în 

exploatarea acestora; 
17. Nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor  
18. Păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi introduse în baza de date a spitalului; 
19. Răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de 

funcţionare; 
20. Participă la instruirile periodice ale întregului personal; 
21. Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în 

cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice 
declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic; 

22. Participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat; 
23. Utilizeaza corect echipamentul individual de protecţie şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul 

destinat pentru păstrare; 
24. Nu procedeaza la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a 

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi 
clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

25. Comunica imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive 
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a 
sistemelor de protecţie; 

26. Aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria 
persoană; 

27. Coopereaza cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă 
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru 
protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor; 

28. Coopereaza, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite 
angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru 
securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate; 

29. Işi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de 
aplicare a acestora; 
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Legea 95/2006    

 CAP. 2    Asiguraţii 

   SECŢIUNEA 1    Persoanele asigurate 

    ART. 211    (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum 
şi cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau 
au domiciliul în România şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. În această 
calitate, persoana în cauză încheie un contract de asigurare cu casele de asigurări de sănătate, direct sau 
prin angajator, al cărui model se stabileşte prin ordin al preşedintelui CNAS cu avizul consiliului de 
administraţie. 

 (1^1) Asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de servicii medicale de la data începerii plăţii contribuţiei 
la fond, urmând ca sumele restante să fie recuperate de casele de asigurări de sănătate şi Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală, în condiţiile legii, inclusiv accesoriile aplicate pentru creanţele 
bugetare. 

 (2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu 
sau de şedere în România. 

    (3) Documentele justificative privind dobândirea calităţii de asigurat se stabilesc prin ordin al 
preşedintelui CNAS. 

    ART. 212    (1) Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverinţa de 
asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin 
accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a 
instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS. După implementarea dispoziţiilor din cuprinsul 
titlului IX, aceste documente justificative se înlocuiesc cu cardul naţional de asigurări sociale de 
sănătate. Data de la care urmează a se utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se 
stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 

    (2) Metodologia şi modalităţile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de 
către CNAS. 

    (3) Emiterea cardului electronic de asigurat se face numai prin sistemul informatic unic integrat al 
sistemului de asigurări sociale de sănătate. 

    ART. 213*)    (1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei: 

    a) toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, 
inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau 
studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă; 

    b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează 
venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; soţul, soţia şi părinţii fără venituri 
proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate; 

    c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 
51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru 
considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa 
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Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de 
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de 
la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează 
alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi; 

    d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepţia 
celor obţinute în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999**) privind protecţia specială şi 
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
519/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

    e) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii 
Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din 
alte resurse; 

    f) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim 
brut pe ţară. 

    (2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata 
contribuţiei din alte surse, în condiţiile prezentei legi: 

    a) *** Abrogată 

    b) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de 
muncă sau a unei boli profesionale; 

    c) se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi în 
cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani sau se află în concediu şi 
indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani; 

    d) execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi cele care se află 
în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, respectiv cele care se află în 
perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri; 

    e) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj; 

    f) străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care sunt victime 
ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în 
centrele special amenajate potrivit legii; 

    g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

    h) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei; 

    i) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel 
mult 12 luni, dacă nu au venituri; 
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    j) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte, 
dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse. 

    (3) Persoanele care au calitatea de asigurat fără plata contribuţiei vor primi un document justificativ 
special, carnet sau adeverinţă de asigurat fără plata contribuţiei eliberat de casa de asigurări de 
sănătate, care atestă această calitate în urma prezentării la casa de asigurări a documentelor care 
dovedesc că se încadrează în prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, după 
caz, în urma prezentării, de către persoana interesată, la casa de asigurări, a documentelor care 
dovedesc menţinerea condiţiilor de încadrare în categoria asiguraţilor fără plata contribuţiei, în 
condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui CNAS. 

    (4) Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia să se asigure în 
condiţiile art. 211 şi să plătească contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile prezentei legi. 

    *) Reproducem mai jos prevederile art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006  

    "ART. 20 

    (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3) persoanele 
concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de 
sănătate, cu plata contribuţiei din alte surse. 

    (2) Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se datorează şi se plăteşte 
din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3), la nivelul indemnizaţiei de 
şomaj." 

    **) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 a fost abrogată. A se vedea Legea nr. 448/2006, 
republicată. 

    ART. 213^1    Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată, după cum urmează: 

    a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, 
până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează 
venituri din muncă; 

    b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, 
pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din 
muncă, pensie sau din alte resurse; 

    c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună; 

    d) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care 
nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile 
medicale. 

    ART. 213^2    (1) Lista serviciilor medicale pentru care se încasează coplata, nivelul coplăţii, precum şi 
data aplicării coplăţii se stabilesc prin contractul-cadru şi prin normele de aplicare a acestuia. 

    (2) Domeniile de asistenţă medicală pentru care se stabileşte coplata, precum şi suma minimă şi 
maximă care reprezintă această coplată pentru fiecare categorie de serviciu medical şi unitate medicală 
se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în urma negocierii cu asociaţiile de pacienţi, asociaţiile 
profesionale, asociaţiile patronale ale furnizorilor de servicii de sănătate şi CNAS. 

    (3) *** Abrogat 
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    (4) *** Abrogat 

    (5) Sumele încasate din coplată constituie venituri ale furnizorilor de servicii medicale şi se utilizează 
pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor. 

    ART. 214    (1) Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaţionale 
cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de servicii medicale şi alte prestaţii acordate pe teritoriul 
României, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. 

    (2) Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru următoarele categorii de persoane care nu 
se încadrează în prevederile alin. (1): 

    a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; 

    b) cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară, fără a solicita viză de lungă şedere; 

    c) cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care se află temporar în ţară. 

    ART. 215    (1) Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate revine persoanelor 
juridice sau fizice care au calitatea de angajator, persoanelor juridice ori fizice asimilate angajatorului, 
precum şi persoanelor fizice, după caz. 

    (2) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum şi persoanele asimilate 
angajatorilor sunt obligate să depună declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la termenele prevăzute în Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (3) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, venituri din agricultură şi 
silvicultură, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende şi dobânzi, din drepturi de 
proprietate intelectuală sau alte venituri care se supun impozitului pe venit sunt obligate să depună la 
casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare declaraţii privind obligaţiile 
faţă de fond. 

    ART. 216 

    În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de către persoanele 
fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, denumită în continuare ANAF, CNAS, prin casele de asigurări sau persoane fizice ori juridice 
specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite 
bugetului fondului şi a majorărilor de întârziere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

    SECŢIUNEA a 2-a    Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor 

    ART. 217    (1) Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază în condiţiile prezentei legi. 

    (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se 
elaborează de CNAS pe baza consultării Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare CMR, 
Colegiului Medicilor Dentişti din România, denumit în continuare CMDR, Colegiului Farmaciştilor din 
România, denumit în continuare CFR, Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, denumit 
în continuare OAMMR, Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, denumit în continuare OBBC, 
precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical. Proiectul se 
avizează de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie a 
anului în curs pentru următorii 2 ani. 
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    (3) Contractul-cadru reglementează, în principal, condiţiile acordării asistenţei medicale cu privire la: 

    a) pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate; 

    b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, 
dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asiguraţi, aferente pachetului de servicii de bază 
prevăzut la lit. a); 

    c) criteriile şi standardele calităţii pachetului de servicii; 

    d) alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea 
realizării echilibrului financiar al fondului; 

    e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare şi actele 
necesare în acest scop; 

    f) internarea şi externarea bolnavilor; 

    g) măsuri de îngrijire la domiciliu şi de recuperare; 

    h) condiţiile acordării serviciilor la nivel regional şi lista serviciilor care se pot contracta la nivel 
judeţean, precum şi a celor care se pot contracta la nivel regional; 

    i) prescrierea şi eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a 
protezelor şi a ortezelor, a dispozitivelor medicale; 

    j) modul de informare a asiguraţilor; 

    k) coplata pentru unele servicii medicale. 

    (4) În situaţia în care legea bugetului de stat nu este aprobată până la data de 31 decembrie a anului 
în curs, termenele prevăzute la alin. (2) şi (5) se prelungesc până la data de 31 martie, inclusiv, a anului 
următor. 

    (5) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR, 
CMDR, OAMMR, OBBC, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul 
medical, până la data de 15 noiembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aprobă prin ordin al 
ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui CNAS. 

    (6) *** Abrogat 

    ART. 218 

    (1) Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi 
de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta lege. 

    (2) Asiguraţii au următoarele drepturi: 

    a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, 
în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru; 

    b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile 
prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă 
localitate; 
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    c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe 
listele acestuia; 

    d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod 
nediscriminatoriu, în condiţiile legii; 

    d^1) să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu 
medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără 
contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru; 

    e) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; 

    f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv 
pentru depistarea precoce a bolilor; 

    g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele 
de asigurări de sănătate; 

    h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă; 

    i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică; 

    j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare; 

    k) să beneficieze de dispozitive medicale; 

    l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu; 

    m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi 
tratamentul; 

    n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale; 

    o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii. 

    (3) Asiguraţii prevăzuţi în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi în Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, respectiv servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale, suportate din fond, în condiţiile contractului-cadru şi din bugetele 
ministerelor şi instituţiilor respective, în condiţiile plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

    (4) Personalităţile internaţionale cu statut de demnitar primesc asistenţă medicală de specialitate în 
unităţi sanitare nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. 

    ART. 219    Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 218 sunt 
următoarele: 

    a) să se înscrie pe lista unui medic de familie; 

    b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate; 

    c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; 

    d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor 
de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi; 
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    e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; 

    f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; 

    g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin 
contractul-cadru şi prin normele de aplicare a acestuia; 

    h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de 
asigurat. 

    ART. 220*)    Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai 
în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute în 
Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare 
familială în condiţiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-
cadru. 

    *) Conform art. I pct. 45 şi art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 (#M71), cu 
modificările ulterioare, începând cu data de 1 aprilie 2013, articolul 220 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

    "ART. 220 

    Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul 
urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemoepidemic, precum şi monitorizarea 
evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art. 223, în cadrul unui pachet 
minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru." 

    ART. 221 

    Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până la 3 ani, 
precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de 
asigurări, dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată. 

    ART. 222 

    Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra 
serviciilor de care beneficiază, a nivelului de contribuţie personală şi a modalităţii de plată, precum şi 
asupra drepturilor şi obligaţiilor sale. 
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Ordin Nr. 617 din 13 august 2007 Postat Miercuri, 10 Ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara 
plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate 
la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate 
Emitent: Casa Nationale de Asigurari de Sanatate 
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 649 din 24 septembrie 2007 
 
Avand in vedere Referatul de aprobare al directorului general nr. DG 3.686 din 7 august 2007, 
in temeiul dispozitiilor art. 211 alin. (3), art. 213 alin. (3) si (4), art. 216, art. 256 - 260, art. 261 alin. (2) si (4) si ale art. 281 alin. (2) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7, ale art. 17 alin. (5) si ale art. 18 
pct. 36 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,presedintele Casei Nationale 
de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin: 
 
ART. 1 
Se aproba Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat 
fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic 
de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa la prezentul ordin. 
ART. 2 Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire 
prevederile prezentului ordin. 
ART. 3 La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 
nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005. 
 
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,Vasile Ciurchea 

ANEXA 

NORME METODOLOGICE 
privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara 
plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate 

Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 
 
CAPITOLUL I    Dispozitii generale 
 
ART. 1 
(1) Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare fondul, se constituie din 
contributii ale persoanelor fizice si juridice, subventii de la bugetul de stat, precum si din donatii, sponsorizari, 
dobanzi, venituri obtinute din exploatarea patrimoniului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, denumita in 
continuare CNAS, si al caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si al 
Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casei Asigurarilor de 
Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, denumite in continuare CAS, 
precum si din alte venituri, inclusiv sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice, in conditiile legii. 
(2) Colectarea contributiilor persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de angajator se face de catre 
Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, 
in contul unic deschis pe seama CNAS, in conditiile legii, cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, denumit in continuare Codul de procedura fiscala. 
(3) Colectarea contributiilor de la persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se 
realizeaza de catre ANAF, se face in contul unic deschis pe seama CNAS, prin CAS. 
ART. 2 
(1) Calitatea de asigurat o au toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care 
au solicitat si au obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania si fac dovada 
platii contributiei la fond, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice. 
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(2) Calitatea de asigurat inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania, cu decesul 
sau cu declararea judecatoreasca a mortii asiguratului. 
(3) Drepturile de asigurare inceteaza dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei. 
(4) Asiguratii au dreptul la pachetul de servicii medicale de la data inceperii platii contributiei la fond, urmand ca 
sumele restante sa fie recuperate de CAS si ANAF, in conditiile legii, inclusiv obligatiile financiare accesorii aplicate 
pentru creantele bugetare. 
(5) Persoanele asigurate din statele cu care Romania a incheiat documente internationale cu prevederi in 
domeniul sanatatii beneficiaza de servicii medicale si alte prestatii acordate pe teritoriul Romaniei, in conditiile 
prevazute de respectivele documente internationale. 
(6) Asigurarea sociala de sanatate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se 
incadreaza in prevederile alin. (5): 
a) membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania; 
b) cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere; 
c) cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, care se afla temporar in tara. 
(7) Prin sintagma care se afla temporar in tara se intelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activitatile 
sportive, activitatile culturale, stiintifice, umanitare, tratamentul medical de scurta durata sau alte situatii 
asemanatoare care nu presupun prelungirea unui drept de sedere temporara, efectuate de catre cetatenii romani 
cu domiciliul in strainatate, precum si de cetatenii straini si apatrizi. 
 
CAPITOLUL II    Contributia angajatorului 
 
ART. 3 
(1) Angajatorii au obligatia sa calculeze, sa retina si sa vireze lunar in contul deschis la unitatile teritoriale ale 
Trezoreriei Statului, in a caror raza sunt luati in evidenta ca platitori de impozite si taxe, contributia datorata 
pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva, raportat la fondul de salarii realizat. 
(2) Prin fond de salarii realizat, in sensul prezentelor norme metodologice, se intelege totalitatea sumelor 
constituite si utilizate de persoanele fizice si juridice pentru plata drepturilor salariale sau/si drepturilor asimilate 
salariilor, asa cum sunt definite in Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal. 
(3) Orice schimbare care are loc in nivelul veniturilor va fi evidentiata in declaratia lunara privind obligatiile la fond 
depusa de angajator la organul fiscal teritorial la care este luat in evidenta ca platitor de impozite si taxe. 
ART. 4 Contributia angajatorilor se calculeaza asupra tuturor veniturilor din salarii si asimilate salariilor. 
 
CAPITOLUL III    Contributia asiguratilor 
 SECTIUNEA 1    Asiguratii care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor 
 
ART. 5 
(1) Contributia lunara a persoanelor asigurate se stabileste sub forma unei cote stabilite de lege, aplicata asupra 
veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Angajatorul are 
obligatia calcularii, retinerii si virarii lunare integrale a contributiei datorate de catre persoana asigurata in contul 
deschis pe seama CNAS la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului in a caror raza angajatorii sunt luati in 
evidenta ca platitori de impozite si taxe. 
(2) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce 
desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau a unui statut 
special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care 
ele se acorda. 
(3) Veniturile asimilate salariilor cuprind orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor 
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care se supun impozitului pe venit, asa cum sunt definite de Codul fiscal si de Normele metodologice de aplicare a 
acestuia. 
(4) Pentru asociatul unic cu indemnizatie lunara inscrisa in declaratia de asigurari sociale, contributia lunara se 
calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra indemnizatiei; baza de calcul a contributiei nu poate fi mai 
mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, lunar. 
(5) Veniturile realizate in baza functiilor de administrator si director, asa cum sunt definite de Legea nr. 31/1990 
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezinta venituri asimilate 
salariilor asupra carora se calculeaza contributia lunara a persoanei asigurate. 
(6) Persoanele care realizeaza venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile si care nu mai 
realizeaza alte venituri, au obligatia platii contributiei lunare calculate la un salariu de baza minim brut pe tara. 
Contributia se plateste in mod direct de aceste persoane la CAS pentru care au optat. Angajatorii acestor 
persoane nu calculeaza si nu vireaza pentru veniturile salariale realizate de acestia contributia prevazuta de lege 
pentru angajator. 
 
SECTIUNEA a 2-a   Asiguratii care realizeaza venituri impozabile din activitati independente 
 
ART. 6 
(1) Veniturile realizate de persoanele care desfasoara activitati independente asupra carora se calculeaza 
contributia sunt veniturile comerciale si veniturile din profesii libere realizate in mod individual si/sau intr-o forma 
de asociere fara personalitate juridica. 
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale asiguratilor, asa cum sunt prevazute in 
Codul fiscal si in Normele metodologice de aplicare a acestuia. 
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar 
public, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori 
mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii. 
ART. 7 
(1) Persoanele care desfasoara activitati independente au obligatia de a vira trimestrial contributia aplicata 
asupra: 
a) venitului net determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, 
conform prevederilor Codului fiscal, realizate de persoanele care desfasoara activitati independente ale caror 
venituri sunt determinate pe baza contabilitatii in partida simpla; 
b) venitului net determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, 
determinate pe baza normelor de venit stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor prin nomenclatorul 
activitatilor pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit, in cazul persoanelor ale caror venituri 
sunt determinate pe baza de norme de venit. 
(2) In cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza 
de norma de venit si care beneficiaza de o reducere a normelor de venit, cota stabilita de lege se va aplica la 
veniturile care se supun impozitului pe venit rezultate din norma redusa, determinata potrivit reglementarilor in 
vigoare pentru impunerea veniturilor respective. 
(3) Pentru veniturile realizate din activitati independente, contributia se plateste de persoana care le realizeaza. 
ART. 8 
(1) Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente vireaza trimestrial contributia calculata la 
venitul estimat, pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru. 
(2) In cazul in care contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, la finele anului, inregistreaza 
pierderi sau realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, contributia se calculeaza la 
nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna si se achita in termenul prevazut la alin. (4). 
(3) Prevederile alin. (2) se aplica numai in situatia in care venitul din activitati independente este singurul venit 
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asupra caruia se calculeaza contributia. 
(4) Diferentele ramase de achitat, calculate in raport cu decizia de impunere anuala, se platesc in termen de cel 
mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se 
datoreaza majorari de intarziere. 
(5) La expirarea termenului prevazut la alin. (4), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe 
majorari de intarziere conform procedurii instituite prin Codul de procedura fiscala. 
 
SECTIUNEA a 3-a Asiguratii care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura, persoane fizice care nu au 
calitatea de angajator si nu se incadreaza la sectiunea a 2-a 
 
ART. 9 
(1) Persoanele care realizeaza venituri din agricultura, potrivit Codului fiscal, cu exceptia persoanelor fizice care au 
calitatea de angajator sau care realizeaza venituri din activitati independente, au obligatia de a plati contributia 
asupra acestor venituri. 
(2) Contributia pentru veniturile prevazute la alin. (1) se aplica asupra veniturilor care se supun impozitului pe 
venit. 
(3) Persoanele care realizeaza venituri din silvicultura, cu exceptia persoanelor fizice care au calitatea de angajator 
sau care realizeaza venituri din activitati independente, au obligatia de a plati contributia asupra acestor venituri. 
(4) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (1) si (3) vor plati contributia anual, pana 
la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui pentru care se face plata. 
(5) Contributia datorata de persoanele care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social si care realizeaza 
venituri din agricultura si silvicultura sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara se stabileste asupra sumei 
reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara, pentru fiecare luna. 
(6) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (5) vor plati contributia trimestrial, pana 
la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru. 
 
SECTIUNEA a 4-a Asiguratii beneficiari ai indemnizatiei de somaj 
 
ART. 10 
(1) Beneficiarii indemnizatiei de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, iar contributia 
baneasca lunara se aplica asupra indemnizatiei de somaj si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj. 
(2) Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia sa calculeze si sa vireze contributia 
unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, in contul deschis pe seama CNAS. 
 
SECTIUNEA a 5-a Asiguratii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din dividende si dobanzi, 
venituri din drepturi de proprietate intelectuala 
 
ART. 11 
Persoana asigurata are obligatia platii contributiei asupra veniturilor realizate din cedarea folosintei bunurilor, 
veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual 
si /sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu 
realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege; baza de calcul a 
contributiei nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, lunar. 
ART. 12 
(1) Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea 
folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat 
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veniturile din activitati independente. 
(2) Contributia pentru veniturile prevazute la alin. (1) se aplica la venitul net din cedarea folosintei bunurilor 
stabilit prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului 
brut determinat potrivit Codului fiscal. 
(3) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (1) si daca, pana la data de 31 decembrie 
a anului in curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia 
anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. 
ART. 13 
(1) Veniturile din dividende si dobanzi prevazute la art. 257 alin. (2) lit. e) din lege reprezinta veniturile din 
investitii, asa cum sunt definite acestea in Codul fiscal. 
(2) Pentru veniturile din dividende care se supun impozitului pe venit, obligatia platii contributiei revine 
persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri, care vor achita contributia pana la data de 25 a lunii ianuarie a 
anului urmator celui in care se face plata dividendelor. 
(3) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (2), dar care pana la data de 31 
decembrie a anului in curs nu au incasat aceste venituri sau veniturile de acest fel, incasate anual, sunt sub nivelul 
a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, 
calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. Diferentele ramase de achitat, calculate in raport cu 
dividendele care se platesc dupa data prevazuta pentru plata contributiei, se achita pana la data de 25 a lunii 
urmatoare celei in care s-a facut plata. 
(4) Pentru veniturile realizate din dobanzi, contributia se aplica la veniturile brute si se vireaza de catre asiguratii 
care realizeaza astfel de venituri, anual, pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator celui de realizare a 
venitului. 
(5) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (4) si daca, pana la data de 31 decembrie 
a anului in curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia 
anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. 
ART. 14 
(1) Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt veniturile realizate din valorificarea drepturilor 
industriale, cum ar fi: inventii, mai putin realizarile tehnice, know-how, marci inregistrate, franciza si altele 
asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, 
inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. 
(2) Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala (venitul brut din care se scade cheltuiala deductibila 
prevazuta de Codul fiscal), obligatia platii contributiei revine persoanelor fizice beneficiare ale acestor venituri. 
(3) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la alin. (1) si daca, pana la data de 31 decembrie 
a anului in curs, aceste venituri anuale sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, vor plati contributia 
anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. 
ART. 15 
(1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit, prevazuta la art. 257 alin. (2) lit. e) din lege, se 
intelege veniturile impozabile prevazute de Codul fiscal, altele decat cele prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) si 
f) din lege. 
(2) Persoanele care realizeaza veniturile prevazute la alin. (1) si care pana la data de 31 decembrie a anului in curs 
sunt sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara vor plati contributia anual pana la data de 25 a lunii ianuarie a 
anului urmator, calculata la nivelul a 12 salarii minime brute pe tara. 
ART. 16 
(1) Pentru veniturile prevazute la art. 12-15, contributia se achita numai in situatia in care persoana asigurata nu 
realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) din lege. 
(2) In cazul persoanelor care realizeaza in acelasi timp mai multe tipuri de venituri de natura celor prevazute la 
art. 257 alin. (2) lit. e) din lege, contributia se calculeaza asupra tuturor acestor venituri. 
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SECTIUNEA a 6-a Veniturile realizate din pensii 
 
ART. 17 
(1) Pentru pensionari contributia datorata de acestia se aplica numai la veniturile din pensiile care depasesc limita 
supusa impozitului pe venit prevazuta de Codul fiscal, se calculeaza pentru diferenta dintre cuantumul pensiei si 
aceasta limita si se vireaza odata cu plata drepturilor banesti asupra carora se calculeaza de catre cei care 
efectueaza plata acestor drepturi. 
(2) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul 
fiscal se datoreaza si se calculeaza incepand cu 1 ianuarie 2008. 
(3) Orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar contributia aferenta acestui venit si de a o 
vira la bugetul fondului, potrivit prevederilor art. 257 alin. (5) lit. a) din lege. 
(4) Persoanele care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. e) si f) din 
lege platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. 
(5) Persoanele care realizeaza in acelasi timp venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) - d) si f) 
din lege platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. 
 
SECTIUNEA a 7-a Persoanele care beneficiaza de asigurare cu plata contributiei din alte surse 
 
ART. 18 
(1) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. b) si e) din lege se stabilesc prin aplicarea 
cotei prevazute de lege asupra indemnizatiei pentru incapacitate de munca din cauza unui accident de munca sau 
unor boli profesionale, respectiv asupra indemnizatiei de somaj, si se suporta din bugetul asigurarilor sociale de 
stat, respectiv din bugetul asigurarilor de somaj. 
(2) Pentru perioada in care indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca din cauza unui accident de 
munca sau unor boli profesionale nu se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, angajatorul are obligatia 
de a plati contributia raportat la fondul de salarii pentru salariatii aflati in aceasta situatie. 
(3) Angajatorii vor retine din contributia datorata bugetului asigurarilor sociale de stat sumele calculate potrivit 
alin. (1). 
(4) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. g) din lege se stabilesc asupra ajutorului social 
acordat in conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, si 
se suporta de catre bugetele locale. 
(5) Contributiile pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) si i) din lege se stabilesc prin 
aplicarea cotei prevazute de lege asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe 
tara, se suporta din bugetul de stat si se calculeaza dupa urmatoarea formula: 
 
Salariul de baza minim brut Numarul de zile lucratoare in care s-a 
pe tara x 2 x.....% aflat in situatiile prevazute la art. 213 
------------------------------ x alin. (2) lit. a), c), d), f) si i) din 
Numarul de zile lucratoare din luna pentru care se face calculul 
luna in care se face calculul 
 
(6) Contributia persoanelor aflate in concediu pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani si in cazul copilului 
cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani, care intra sub incidenta Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si 
alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta 
nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se calculeaza asupra valorii a doua salarii minime brute pe tara, se suporta din aceeasi 
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sursa din care se suporta indemnizatiile si se vireaza de catre platitorii acestor indemnizatii. 
(7) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de 
sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, cu exceptia 
contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de 
sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora. 
ART. 19 
(1) In situatia in care persoanele prevazute la art. 213 alin. (1) din lege realizeaza si alte venituri decat cele pentru 
care sunt asigurate fara plata contributiei, acestea datoreaza contributia prevazuta de lege pentru aceste venituri. 
(2) Persoanele care sunt institutionalizate prin legi speciale si care realizeaza si alte venituri decat cele provenite 
din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii au obligatia platii contributiei 
calculate asupra acestor venituri. 
 
SECTIUNEA a 8-a Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata 
contributiei 
 
ART. 20 
(1) Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei 
din alte surse vor face dovada incadrarii in una dintre aceste categorii printr-un document justificativ - adeverinta, 
eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii, pe baza urmatoarelor documente: 
a) pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz; 
b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, cu act de identitate si cu un document eliberat de 
organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte 
ca au calitatea de elev sau student, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu 
realizeaza venituri din munca; 
c) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului, cu act de 
identitate, document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului, un document eliberat 
de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de 
primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social, precum si cu o 
declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca; 
d) sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate, cu act de identitate, documente care sa 
ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, documente eliberate de organele fiscale teritoriale 
din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca 
nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care 
aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva; 
e) beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 
politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori 
constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu 
incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, 
precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de 
eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate, a documentelor doveditoare ca se incadreaza 
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in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din 
care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii, precum si cu o declaratie pe 
propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele prevazute de legile speciale sau 
pensii; 
f) pentru persoanele cu handicap, pe baza actului de identitate, a certificatului de incadrare intr-un grad de 
handicap, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri 
impozabile, precum si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri in afara 
celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate; 
g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii 
Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, pe baza actului de identitate, a adeverintei medicale eliberate de 
medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, a documentului eliberat de organele 
fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, precum si a declaratiei pe propria 
raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse; 
h) pentru femeile insarcinate sau lauze, pe baza actului de identitate, a adeverintei medicale, a certificatului de 
nastere a copilului - pentru lauze, precum si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa 
rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu 
realizeaza venituri sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim 
brut pe tara; 
i) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in 
cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, pe baza actului de identitate si a 
deciziei emise de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, 
Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti; 
j) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe baza actului de identitate si a carnetului si/sau 
adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj; 
k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in 
timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, pe baza adeverintei eliberate de institutiile din subordinea 
Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie; 
l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate si a adeverintei eliberate de catre primaria 
localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la 
ajutor social; 
m) pentru pensionarii cu venituri din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit, pe baza actului de 
identitate, a cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau a talonului de plata prin cont curent 
personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara. In cazul pierderii acestor documente sau pana la 
dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a 
pensiei; 
n) pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si 
pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de 
libertate, pe baza adeverintei emise de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana. 
(2) Asiguratul are obligatia de a anunta in termen de 15 zile calendaristice medicul de familie si CAS despre orice 
schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobandire a calitatii de asigurat fara plata 
contributiei. 
(3) In conditiile in care persoanele beneficiare ale documentului prevazut la alin. (1) nu mai indeplinesc una dintre 
conditiile in baza carora au beneficiat de asigurarea sociala de sanatate fara plata contributiei sau cu plata 
contributiei din alte surse, valabilitatea documentului prevazut inceteaza de drept de la acea data. 
ART. 21 
Documentul prevazut la art. 20 alin. (1) se elibereaza cu respectarea modelului prevazut in anexa nr. 1 la 
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prezentele norme metodologice si are urmatoarea perioada de valabilitate: 
a) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. a) adeverinta este valabila pana la implinirea varstei de 18 
ani; persoanele care fac parte din aceasta categorie se pot prezenta la furnizorii de servicii medicale cu adeverinta 
prevazuta la art. 20 alin. (1) sau cu actul de identitate (certificat de nastere sau carte de identitate); 
b) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. b) adeverinta este valabila pe durata anului scolar sau 
universitar; 
c) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) si l) adeverinta este valabila un an de la data 
emiterii; 
d) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. d), k) si n) adeverinta este valabila 3 luni de la data emiterii; 
e) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. i) si m) adeverinta este valabila 2 ani de la data emiterii; 
f) pentru persoanele prevazute la art. 20 alin. (1) lit. j) adeverinta este valabila 6 luni de la data emiterii. 
ART. 22 
(1) Persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. a) din lege vor face dovada 
incadrarii in categoria de salariat pe baza adeverintei eliberate de persoanele fizice si juridice la care isi desfasoara 
activitatea. 
(2) Unitatile abilitate sa elibereze documente care fac dovada achitarii contributiei si detinerii calitatii de asigurat 
sunt CAS, pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidentelor organizate pentru categoriile de persoane 
prevazute la art. 213 din lege si pentru categoriile de persoane care realizeaza veniturile prevazute la art. 257 alin. 
(2) lit. b) - f) si art. 259 alin. (9) din lege. 
ART. 23 
Persoanele asigurate obligatoriu in sistemul de asigurari sociale de sanatate cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de 
ani, daca nu realizeaza venituri din munca si sunt elevi sau studenti in tara ori in strainatate, beneficiaza de 
asigurarea de sanatate fara plata contributiei. 
 
SECTIUNEA a 9-a Alte categorii de persoane asigurate 
 
ART. 24 
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 214 alin. (2) din lege si care se asigura facultativ, contributia lunara se 
calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un 
pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, incepand cu luna in care s-a facut solicitarea privind asigurarea 
sociala de sanatate. 
(2) Cetatenii straini si apatrizii care solicita si obtin prelungirea vizei de lunga sedere in Romania in conditiile 
legislatiei care reglementeaza regimul strainilor in Romania au obligatia platii contributiei calculate asupra 
veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei, conform art. 257 alin. (2) din lege, incepand cu data 
solicitarii. 
(3) Cetatenii straini care au obtinut permis de sedere in Romania inainte de intrarea in vigoare a prezentelor 
norme metodologice au obligatia platii contributiei asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul Romaniei 
de la data obtinerii permisului de sedere, cu respectarea termenului de prescriptie a contributiei. 
(4) Persoanele mentionate la alin. (2) si (3), care nu realizeaza venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si care nu 
fac dovada calitatii de asigurat, vor achita o contributie lunara calculata prin aplicarea cotei stabilite de lege la 
valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, de la data solicitarii prelungirii dreptului 
de sedere, respectiv de la data obtinerii permisului de sedere. 
ART. 25 
(1) Strainii carora li s-a acordat una dintre formele de protectie prevazute la art. 22 lit. a), b) si c) din Legea nr. 
122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, 
sa plateasca contributia asupra veniturilor impozabile realizate, incepand cu data obtinerii respectivei forme de 
protectie. 
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(2) Strainii carora li s-a acordat, anterior intrarii in vigoare a legislatiei privind integrarea sociala a strainilor care au 
dobandit o forma de protectie in Romania, una dintre formele de protectie prevazute la art. 22 lit. a), b) si c) din 
Legea nr. 122/2006,cu modificarile ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca 
contributia asupra veniturilor impozabile realizate, incepand cu data intrarii in vigoare a legislatiei privind 
integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie in Romania. 
(3) In situatia in care nu realizeaza venituri impozabile, persoanele prevazute la alin. (1) si (2) platesc contributia 
lunara calculata la un salariu minim brut pe tara in vigoare la data platii. 
(4) Contributia pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza de la data ultimei plati a contributiei, 
respectiv de la data cand plata contributiei era obligatorie, cu respectarea termenului de prescriptie a 
contributiei, calculandu-se majorari de intarziere. 
ART. 26 
(1) Pentru lucratorii migranti care isi pastreaza domiciliul sau resedinta in Romania, contributia lunara la fond se 
calculeaza la veniturile obtinute din contractele incheiate cu un angajator strain si care se impoziteaza in 
Romania. 
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul lucratorilor migranti care isi desfasoara activitatea in statele membre 
ale Uniunii Europene sau in statele cu care Romania are incheiate acorduri de securitate sociala. 
ART. 27 
(1) Persoanele asigurate in baza art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din lege, respectiv sotul, sotia si parintii fara 
venituri proprii, aflate in intretinerea unei persoane asigurate, denumite in continuare coasigurati, isi pastreaza 
calitatea de asigurat si drepturile care decurg din aceasta numai in perioada in care persoana in a carei intretinere 
se afla are calitatea de asigurat. 
(2) Coasiguratii nu pot avea la randul lor coasigurati in baza art. 213 alin. (1) lit. b) teza a doua din lege. 
 
SECTIUNEA a 10-a Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei 
 
ART. 28 
Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate pentru a obtine 
calitatea de asigurat sa achite contributia legala pe ultimele 6 luni, daca nu au realizat venituri impozabile pe 
perioada termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale. Contributia in acest caz se calculeaza la salariul 
minim brut pe tara in vigoare la data platii, calculandu-se majorari de intarziere. Nivelul majorarilor de intarziere 
este cel in vigoare la data platii. 
Exemplu de calcul pentru aceasta situatie: O persoana avea obligatia sa plateasca contributia de asigurari sociale 
de sanatate, dar nu a realizat venituri impozabile pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani. 
La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurari de sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. In 
urma verificarilor casa de asigurari de sanatate constata ca, in termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 - 1 
august 2007, aceasta persoana nu a realizat venituri impozabile. Pentru a beneficia de pachetul de servicii de baza 
are obligatia sa plateasca contributia pe 6 luni (1 februarie 2007 - 31 iulie 2007), calculata la nivelul salariului de 
baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, precum si majorari de intarziere la nivelul in vigoare la data platii. 
Data de la care incepe sa curga perioada de 6 luni incepe de la data de 1 august 2007. Dupa efectuarea acestei 
plati persoana in cauza are obligatia platii lunare a contributiei la fond, calculata la nivelul salariului de baza minim 
brut pe tara, daca nu realizeaza venituri impozabile. 
ART. 29 
Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate pentru a obtine 
calitatea de asigurat sa achite pe intreaga perioada a termenelor de prescriptie privind obligatiile fiscale 
contributia legala lunara calculata asupra veniturilor impozabile realizate si obligatiile fiscale accesorii de plata 
prevazute de Codul de procedura fiscala, daca au realizat venituri impozabile pe toata aceasta perioada. 
ART. 30 
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(1) Persoanele care au obligatia de a se asigura si nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate pentru a obtine 
calitatea de asigurat sa achite atat contributia legala lunara si obligatiile fiscale accesorii prevazute la art. 28 
pentru perioada in care au realizat venituri impozabile, cat si contributia legala lunara, precum si majorarile de 
intarziere prevazute la art. 28 sau, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii, pentru perioada in care nu au fost 
realizate venituri impozabile pe o perioada mai mare de 6 luni. 
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica situatiilor in care in cadrul termenelor de prescriptie exista atat perioade in care s-
au realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu s-au realizat astfel de venituri. In cazul in care perioada 
in care nu s-au realizat venituri impozabile este mai mica de 6 luni, se achita contributia legala lunara proportional 
cu perioada respectiva, inclusiv majorarile de intarziere si obligatiile fiscale accesorii, dupa caz. Nivelul majorarilor 
de intarziere este cel in vigoare la data platii. 
Exemplu de calcul nr. 1 pentru aceasta situatie: O persoana avea obligatia sa plateasca contributia de asigurari 
sociale de sanatate, dar pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani, a avut perioade in care a 
realizat venituri impozabile si perioade in care nu a realizat venituri impozabile si nu a achitat contributia la fond 
pentru niciuna dintre aceste perioade. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurari de sanatate 
pentru a obtine calitatea de asigurat. In urma verificarilor casa de asigurari de sanatate constata ca, in termenul 
de prescriptie, respectiv 1 august 2002 - 1 august 2007, aceasta persoana a realizat venituri impozabile in anii 
2002, 2003, 2004, 2005 si 2006. In anul 2007 nu a realizat venituri impozabile in perioada 1 ianuarie 2007 - 1 
august 2007. Pe toata perioada termenului de prescriptie, 1 august 2002 - 1 august 2007, persoana in cauza nu si-
a achitat contributia la fond. Pentru a obtine calitatea de asigurat la data care a facut aceasta cerere, respectiv 1 
august 2007, persoana are urmatoarele obligatii: 
- pentru perioada in care a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei calculate la aceste venituri, 
inclusiv majorari de intarziere si obligatii fiscale accesorii; 
- pentru perioada in care nu a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei lunare calculate la 
salariul minim brut pe tara pe o perioada de 6 luni, cu majorari de intarzieri calculate pe aceasta perioada 
incepand cu 1 august 2007. 
Exemplu de calcul nr. 2 pentru aceasta situatie: O persoana avea obligatia sa plateasca contributia de asigurari 
sociale de sanatate, dar, pe perioada termenului de prescriptie, respectiv pe ultimii 5 ani, a avut atat perioade in 
care a realizat venituri impozabile, cat si perioade in care nu a realizat venituri impozabile, neachitand contributia 
la fond pentru niciuna dintre aceste perioade. La data de 1 august 2007 se adreseaza casei de asigurari de 
sanatate pentru a obtine calitatea de asigurat. In urma verificarilor, casa de asigurari de sanatate constata ca, in 
termenul de prescriptie, respectiv 1 august 2002 - 1 august 2007, aceasta persoana a realizat venituri impozabile 
in anii 2003, 2004, 2005, 2006, precum si in anul 2007, pana la 31 martie 2007. In anul 2002, in perioada 1 august 
- 31 decembrie 2002 (5 luni), si in anul 2007, in perioada 1 aprilie - 1 august 2007 (4 luni), nu a realizat venituri 
impozabile. Pe toata perioada termenului de prescriptie, 1 august 2002 - 1 august 2007, persoana in cauza nu si-a 
achitat contributia la fond. Pentru a obtine calitatea de asigurat la data la care a facut aceasta cerere, respectiv 1 
august 2007, persoana are urmatoarele obligatii: 
- pentru perioada in care a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei calculate la aceste venituri, 
inclusiv obligatii fiscale accesorii; 
- pentru perioada in care nu a realizat venituri impozabile are obligatia platii contributiei lunare calculate la 
salariul minim brut pe tara pe o perioada de 6 luni, inclusiv obligatii fiscale accesorii, dupa cum urmeaza. Cele 6 
luni vor fi compuse din urmatoarele perioade: 
- 4 luni din anul 2007, pentru care se va plati contributia calculata la nivelul salariului de baza minim brut pe tara 
in vigoare la data platii, precum si majorari de intarziere la nivelul in vigoare la data platii, calculate pana la 1 
august 2007; 
- 2 luni din anul 2002 (decembrie si noiembrie), pentru care se va plati contributia calculata la nivelul salariului de 
baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, precum si obligatii fiscale accesorii calculate in perioada 1 
noiembrie 2002 - 1 august 2007. 
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ART. 31 
(1) Pentru situatiile prevazute la art. 28 - 30, termenele de prescriptie privind obligatiile fiscale se calculeaza 
incepand cu data primei solicitari de acordare a serviciilor medicale, la notificarea CAS sau la solicitarea 
persoanelor in vederea dobandirii calitatii de asigurat, dupa caz. 
(2) Prevederile art. 28 - 30 se aplica corespunzator si in situatia in care pentru aceste persoane este inceputa 
executarea silita potrivit Codului de procedura fiscala. 
 
CAPITOLUL IV   Constituirea fondului 
 
ART. 32 
(1) Persoanele juridice si persoanele fizice, in calitate de angajator, care, potrivit legii, au obligatia de plata catre 
fond, declara aceste obligatii la organele fiscale teritoriale la care sunt luate in evidenta ca platitori de impozite si 
taxe. Listele nominale cu salariatii se depun lunar, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioara, la 
casele de asigurari de sanatate la care acestia au optat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentele 
norme metodologice. 
(2) Listele nominale se depun la casele de asigurari de sanatate si de catre directiile de asistenta sociala pentru 
familiile si persoanele care beneficiaza de ajutor social in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare. Titularii ajutorului social vor fi inscrisi pe anexa 2a), iar membrii familiei beneficiare de ajutor social vor 
fi inscrisi pe anexa 2b). 
(3) Listele nominale se depun si de catre directiile judetene de munca si protectie sociala, respectiv de Directia de 
Munca si Protectie Sociala a Municipiului Bucuresti, pentru persoanele asigurate in baza Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 7/2007, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme 
metodologice, precum si de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca pentru persoanele beneficiare a 
indemnizatiei de somaj, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. 
(4) Persoanele fizice asigurate pe baza de contract de asigurare de sanatate, altele decat cele pentru care 
colectarea contributiei se realizeaza de ANAF, declara obligatiile catre fond, potrivit declaratiilor-model prevazute 
in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice. Declaratiile privind obligatiile la fond se depun la casele de 
asigurari de sanatate cu care persoana fizica asigurata a incheiat contractul de asigurare. 
(5) Persoanele juridice care au in derulare conventii de esalonare la plata a contributiilor la asigurarile sociale de 
sanatate pot depune listele prevazute la alin. (1) fara evidentierea obligatiilor de plata si fara a fi insotite de 
dovada platii, daca se afla in perioadele in care efectueaza plata obligatiilor de plata curente in cel mult 90 de zile 
de la data scadentei, impreuna cu majorarile de intarziere. Persoanele juridice aflate in aceasta situatie vor 
depune si un document care sa ateste valabilitatea conventiei de esalonare. 
(6) Persoanele juridice care au solicitat compensarea contributiilor la asigurarile sociale de sanatate cu sumele 
negative de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare vor depune listele prevazute la alin. (1), insotite 
de decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata eliberata de organele fiscale teritoriale. 
ART. 33 
(1) Listele privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre fond, semnate si stampilate, se 
vor depune la casele de asigurari de sanatate pe suport hartie si in format electronic, insotite de dovada platii 
contributiilor. Raportarea in format electronic, insotita de o semnatura electronica agreata de ambele parti, se 
poate transmite on-line, urmata de trimiterea datelor pe suport hartie semnat si stampilat. 
(2) Conditii tehnice standard pentru formatul electronic: 
a) declaratiile in format electronic vor contine 3 fisiere in structura DBF, care vor avea in mod obligatoriu 
urmatoarele denumiri si continuturi: 
- 1a_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2a) la prezentele norme metodologice] si va contine datele aferente asiguratilor; 
- 1b_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2b) la prezentele norme metodologice] si va contine datele aferente coasiguratilor; 
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- 1c_LLAA_CUI. dbf [anexa nr. 2c) la prezentele norme metodologice] si va contine datele aferente angajatorului, 
unde: 
- LL reprezinta luna pentru care se face raportarea; 
- AA reprezinta ultimele doua cifre ale anului pentru care se face raportarea; 
- CUI reprezinta codul unic de identificare; 
b) denumirea campurilor date, tipul si ordinea acestora din structurile fisierelor sunt obligatorii; 
c) structura DBF a fisierelor de raportare, aprobata prin ordin al presedintelui CNAS, precum si lista caselor de 
asigurari de sanatate care pot primi raportarile on-line se publica pe pagina web a CNAS, la adresa www.cnas.ro. 
ART. 34 
(1) Persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator au obligatia de a calcula si a retine contributia in 
conformitate cu prevederile legii si ale prezentelor norme metodologice. Contributia se vireaza pana la data de 25 
a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale. 
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contributia datorata de urmatorii angajatori se plateste astfel: 
a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice 
care au statut de microintreprindere, in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 
intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre persoanele fizice care 
desfasoara activitati independente; 
b) anual, pana la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului urmator, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati 
fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice. 
(3) Angajatorii prevazuti la alin. (2) pastreaza obligatia de a depune lunar listele nominale prevazute la alin. (1) al 
art. 32. 
 
CAPITOLUL V   Executarea silita a creantelor datorate fondului de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru 
care colectarea veniturilor se face de ANAF 
 
ART. 35 
(1) In conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege si art. 79 din Codul de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata 
fata de fond ale persoanelor fizice care se asigura pe baza de contract de asigurare, altele decat cele pentru care 
colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanta il constituie, dupa caz, declaratia prevazuta la art. 32 alin. 
(4) sau decizia de impunere emisa de organul competent al casei de asigurari de sanatate, precum si hotararile 
judecatoresti privind debite datorate fondului. 
(2) Titlul de creanta prevazut la alin. (1) devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta prin 
expirarea termenului de plata prevazut de lege. 
ART. 36 
CNAS, prin CAS sau persoane fizice ori juridice specializate, procedeaza la aplicarea masurilor de executare silita 
pentru incasarea sumelor cuvenite bugetului fondului si a majorarilor de intarziere datorate de persoanele fizice, 
altele decat cele pentru care colectarea se realizeaza de catre ANAF, potrivit prevederilor Codului de procedura 
fiscala si ale prezentelor norme metodologice. 
ART. 37 
La nivelul caselor de asigurari de sanatate se constituie compartimente organizate distinct, in cadrul carora se 
organizeaza si functioneaza activitatea de executare silita a creantelor prevazute la art. 36. 
ART. 38 
(1) Personalul compartimentelor constituite conform art. 37, abilitate sa duca la indeplinire masurile asiguratorii 
si sa efectueze procedura de executare silita, imputernicit prin decizie a presedintelui-director general, 
indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, primind in acest sens o legitimatie speciala. 
(2) Executorul este imputernicit in fata debitorului si a tertilor prin legitimatia de executor, conform modelului 
prevazut in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice, si delegatia emisa de CAS. 
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ART. 39 
(1) Personalul imputernicit, abilitat sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de 
executare silita, are urmatoarele atributii principale: 
a) identifica, in baza evidentei pe platitori, persoanele fizice, si/sau declaratiile facute, precum si alte documente 
intocmite de organele de specialitate, debitorii fondului; 
b) intocmeste si comunica debitorului somatia de plata si titlul executoriu ca prim act de executare silita; 
c) tine evidenta titlurilor executorii in Registrul de evidenta a debitorilor supusi executarii silite; 
d) inscrie debitul in evidenta nominala proprie, in temeiul titlului executoriu; 
e) intocmeste dosarul debitorului care urmeaza sa fie executat silit; 
f) solicita compartimentelor de evidenta a populatiei, organelor de politie si altor institutii care detin astfel de 
informatii elementele necesare in vederea identificarii debitorului; 
g) face cercetari, prin mijloace proprii, pentru identificarea domiciliului sau a veniturilor si bunurilor urmaribile ale 
debitorului; 
h) aplica masuri de executare silita asupra tuturor bunurilor urmaribile, mobile si imobile, proprietate a 
debitorului, precum si asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti ale acestuia, in limita valorii necesare 
realizarii creantei la fond, a accesoriilor aferente si cheltuielilor de executare silita; 
i) solicita informatii de la organele administratiei publice centrale ori locale sau de la orice persoane juridice ori 
fizice pentru derularea eficienta a procedurii de executare silita; 
j) sesizeaza organul de executare silita al altei CAS, daca bunurile urmaribile se afla in afara razei sale de 
competenta; 
k) aplica modalitatile de executare silita, potrivit legii, in baza titlurilor executorii transmise de alte case de 
asigurari de sanatate; 
l) aplica, dupa caz, succesiv sau concomitent, toate modalitatile de executare silita (poprire, executare silita 
mobiliara, executare silita imobiliara) pana la realizarea creantei; 
m) solicita unitatilor bancare, respectand normele privind secretul bancar, informatiile necesare in vederea 
urmaririi debitelor prin luarea de masuri de indisponibilizare a sumelor aflate in contul debitorului, in cuantumul 
necesar pentru achitarea sumelor datorate pentru care s-a infiintat poprirea; 
n) intocmeste adresa de infiintare a popririi si o comunica bancii/bancilor la care debitorul are deschise conturi; 
o) desfasoara, daca este necesar pentru recuperarea la timp a creantei, executarea silita prin poprire concomitent 
asupra tuturor conturilor debitorului; 
p) ia masuri de valorificare a bunurilor mobile si a bunurilor imobile supuse executarii silite, potrivit prevederilor 
art. 155 din Codul de procedura fiscala; 
r) urmareste situatia debitorilor declarati in stare de insolvabilitate pe toata durata prescriptiei dreptului de a cere 
executarea silita, inclusiv in cazul in care cursul acesteia este suspendat sau intrerupt, procedand potrivit 
prevederilor Codului de procedura fiscala, referitoare la compensarea, restituirea si scaderea pentru cauze de 
insolvabilitate a obligatiilor bugetare; 
s) procedeaza la incetarea procedurii de executare silita, potrivit prevederilor art. 144 alin. (4) din Codul de 
procedura fiscala. 
(2) Pentru activitatea de colectare a contributiilor realizata de CAS, acestea vor utiliza formularele utilizate in 
domeniul colectarii creantelor fiscale adaptate la situatia proprie. 
ART. 40 
In exercitarea atributiilor ce le revin, pentru aplicarea procedurilor de executare silita, executorii procedeaza 
potrivit prevederilor art. 136 alin. (3) din Codul de procedura fiscala. 
 
CAPITOLUL VI   Dispozitii finale 
 
ART. 41 
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(1) In cazul platilor in numerar efectuate de persoanele fizice, obligatia la fond se considera platita la data inscrisa 
in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate ale caselor de asigurari. 
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii si asiguratii care au obligatia platii 
contributiei, acestia datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de 
colectare a creantelor fiscale. 
(3) Termenul de prescriptie a dreptului de stabilire, a dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere 
compensarea sau restituirea contributiei se stabileste in acelasi mod cu cel prevazut pentru obligatiile fiscale. 
(4) Persoanele care inregistreaza restante la plata contributiei lunare, trimestriale sau anuale de asigurari sociale 
de sanatate, in termenul de prescriptie prevazut la alin. (3), beneficiaza numai de pachetul minimal de servicii 
pana la plata contributiei in conditiile art. 28 - 31. Diminuarea are loc dupa 3 luni de la ultima plata a contributiei 
datorata fondului. 
(5) In situatia in care persoanele care sunt asigurate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse 
nu mai indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate in una dintre aceste categorii, documentul prevazut la art. 20 isi 
inceteaza de drept valabilitatea, iar aceste persoane beneficiaza numai de pachetul minimal de servicii pana la 
plata contributiei in conditiile art. 28 - 31. Diminuarea are loc dupa 3 luni de la pierderea calitatii de asigurat fara 
plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse. 
ART. 42 
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 305 si 306 din lege, precum si 
constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributiile datorate de persoanele 
juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator se realizeaza de Ministerul Economiei si Finantelor si de 
unitatile sale subordonate, care au si calitatea de creditor bugetar. 
(2) Controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor, precum si constatarea contraventiilor si aplicarea 
sanctiunilor prevazute la art. 305 si 306 din lege, pentru persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea 
contributiei se realizeaza de catre ANAF, se efectueaza de catre CAS prin compartimentele prevazute la art. 37. 
ART. 43 
In aplicarea prevederilor art. 306 - 309 din lege, se va utiliza formularul-model prevazut in Ordinul presedintelui 
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 328/2006 privind desfasurarea activitatilor de monitorizare si control 
in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

Legea 95/2006 

TITLUL IX      Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 

    NOTĂ: 

    Prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 au fost aprobate 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. 

    CAP. 1    Dispoziţii generale 

    ART. 318    Prezentul titlu stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind elaborarea, 
implementarea şi distribuirea în România a cardului european şi a cardului naţional de asigurări sociale 
de sănătate, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în acest proces. 

    ART. 319    În înţelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie: 
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    a) card european de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card european - documentul 
care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în cadrul unei şederi temporare 
într-un stat membru al Uniunii Europene; 

    b) card naţional de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card naţional - documentul 
care dovedeşte că titularul acestuia este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din 
România; 

    c) case de asigurări de sănătate - casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti; 

    d) asigurat - persoana asigurată conform legislaţiei în vigoare în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate din România; 

    e) şedere temporară - deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene 
pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp necesară 
deplasării, dar nu mai mult de 6 luni. 

    CAP. 2    Cardul european de asigurări sociale de sănătate 

    ART. 320    Cardul european conţine următorul set obligatoriu de informaţii vizibile: 

    a) numele şi prenumele asiguratului; 

    b) codul numeric personal al asiguratului; 

    c) data naşterii asiguratului; 

    d) data expirării cardului; 

    e) codul Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului; 

    f) numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul; 

    g) numărul cardului. 

    ART. 321 

    (1) Cardul european se eliberează asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care acesta 
este asigurat. De la 1 ianuarie 2008 costul cardului european de asigurări de sănătate se suportă din 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

    (2) Emiterea cardului european nu poate fi refuzată de casa de asigurări de sănătate decât în situaţia 
în care asiguratul nu face dovada plăţii la zi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

    (3) Emiterea cardului european se face numai prin intermediul sistemului informatic unic naţional care 
gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere 
temporară într-un stat membru al Uniunii Europene. 

    (4) Asiguratul care solicită înlocuirea cardului european în interiorul perioadei de valabilitate stabilite 
prin reglementările Uniunii Europene va putea beneficia, contra cost, de un alt card a cărui perioadă de 
valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial. 

    (5) Datele solicitate de casele de asigurări de sănătate emitente ale cardului european, precum şi de 
alte instituţii care manipulează aceste informaţii se supun legislaţiei referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 
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    (6) În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului european, casa de 
asigurări de sănătate va elibera un certificat înlocuitor provizoriu cu o perioadă de valabilitate stabilită 
conform art. 323. Modelul certificatului provizoriu se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate. 

    ART. 322     Cardul european se eliberează numai în situaţia deplasării asiguratului pentru şedere 
temporară într-un stat membru al Uniunii Europene. În cazul unor circumstanţe excepţionale, care 
împiedică punerea cardului la dispoziţia persoanei asigurate, casa de asigurări de sănătate eliberează 
certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european. Cardul european şi certificatul de înlocuire a 
acestuia deschid dreptul titularului la aceleaşi servicii medicale. 

    ART. 323    Perioada de valabilitate a cardului european este stabilită astfel încât să acopere perioada 
de timp necesară şederii temporare, dar nu poate depăşi 6 luni de la data emiterii. 

    ART. 324    (1) Cardul european poate fi utilizat de către asiguraţii din sistemul de asigurări sociale de 
sănătate din România numai pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene. 

    (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) cardul european nu produce efecte pe teritoriul României 
şi nu creează nici o obligaţie pentru furnizorii de servicii medicale din România. 

    ART. 325    (1) Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de 
sănătate au obligaţia de a acorda asistenţa medicală necesară titularilor cardului european emis de unul 
dintre statele membre ale Uniunii Europene, în perioada de valabilitate a cardului şi în aceleaşi condiţii 
ca pentru persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, 
urmând a evidenţia şi raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale 
acordate pentru această categorie de persoane. 

    (2) Casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a recunoaşte cardurile emise de statele membre ale 
Uniunii Europene. 

    ART. 326    (1) Cardul european conferă dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenţa medicală 
necesară în cursul unei şederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. 

    (2) Cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) vor fi rambursate de casa de 
asigurări de sănătate emitentă a cardului, prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

    (3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct 
de vedere medical în timpul şederii temporare. 

    (4) Persoanele asigurate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, posesoare ale unui card 
european, vor fi tratate în România în acelaşi mod cu asiguraţii români. 

    (5) În bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor fi alocate sume distincte pentru 
operaţiunile de rambursare prevăzute la alin. (2). 

    ART. 327     Cardul european se emite individual pentru fiecare asigurat care îl solicită. 

    ART. 328     Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează într-un stat membru 
al Uniunii Europene în vederea beneficierii de tratament medical. 

    ART. 329     Caracteristicile tehnice ale cardului european, precum şi modalităţile de elaborare şi 
implementare ale acestuia se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. 
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    CAP. 3    Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate 

    ART. 330     (1) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un card electronic, distinct de 
cardul european de asigurări sociale de sănătate. 

    (2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat 
pentru furnizarea unor servicii medicale. 

    ART. 331     (1) Informaţiile minime care pot fi accesate de pe cardul naţional de asigurări sociale de 
sănătate sunt următoarele: 

    a) numele, prenumele, precum şi codul numeric personal ale asiguratului; 

    b) codul unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate; 

    c) numărul de identificare al cardului naţional de asigurări sociale de sănătate. 

    (2) Pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate vor fi înregistrate informaţiile minime 
prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele informaţii: 

    a) diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice; 

    b) grupa sanguină şi Rh; 

    c) acceptul exprimat, în timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după deces; 

    d) medic de familie: nume, prenume, date de contact. 

    (3) Diagnosticele medicale cu risc vital şi bolile cronice care vor fi înregistrate pe cipul cardului 
naţional de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui CNAS. 

    (4) Pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate datele medicale se înregistrează separat de 
datele administrate, iar accesul la acestea se face numai de persoane autorizate în acest scop. 

    (5) Informaţia prevăzută la alin. (2) lit. c) se va înregistra pe cipul cardului naţional de asigurări sociale 
de sănătate, sub condiţia respectării dispoziţiilor prevăzute la art. 147 pct. 5. 

    (6) Accesul personalului medical la informaţiile înregistrate pe cardul naţional de asigurări sociale de 
sănătate va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional 
de asigurări sociale de sănătate prevăzut în titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări 
sociale de sănătate" al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. 

    ART. 332     (1) Cheltuielile necesare pentru producerea cardului naţional de asigurări sociale de 
sănătate, respectiv a documentului propriu-zis prin care se atestă calitatea de asigurat se suportă din 
bugetul Ministerului Sănătăţii. 

    (2) Cheltuielile necesare pentru producerea soluţiilor informatice pentru administrarea cardului 
naţional de asigurări sociale de sănătate se suportă de CNAS din bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate. 

    (3) Pentru plata şi distribuţia cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se încheie un contract 
de către Ministerul Sănătăţii şi CNAS cu Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. Modalitatea 
de plată a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate din bugetul Ministerului Sănătăţii către 
Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., precum şi mecanismul de distribuţie a cardului 
administrat de CNAS se stabilesc prin normele metodologice prevăzute la art. 331 alin. (6). 
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    (4) Distribuţia cardurilor către asiguraţi se realizează de casele de asigurări sociale de sănătate prin 
furnizorii de servicii medicale din asistenţa medicală primară. 

    (5) În situaţia solicitării de eliberare a unui card duplicat de către asigurat, cu excepţia faptului în care 
aceasta se face din motive tehnice de funcţionare, cheltuielile aferente producerii şi distribuţiei se 
suportă de către asigurat. 

    (6) Metodologia de eliberare a cardului duplicat prevăzută la alin. (5) se aprobă prin ordin al 
preşedintelui CNAS. 

    ART. 333     (1) Componenta informatică a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate este parte 
integrantă a sistemului informatic unic integrat al asigurărilor sociale de sănătate. 

    (2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se eliberează şi se administrează prin utilizarea 
serviciilor de operare şi management al unei unităţi specializate în acest scop. CNAS eliberează şi 
administrează cardul naţional de asigurări sociale de sănătate şi are calitatea de operator de date cu 
caracter personal pentru datele menţionate. 

    (3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în cardul naţional de asigurări sociale de 
sănătate se face în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, 
iar prin normele metodologice menţionate la art. 331 alin. (6) va fi stabilită modalitatea de exercitare a 
dreptului de acces la datele cu caracter personal legate de starea de sănătate de către persoana 
asigurată. 

    ART. 334     Cardul naţional poate fi utilizat numai pe teritoriul României. 

    ART. 335     (1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii 
contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi titularii cardului naţional de asigurări sociale 
de sănătate au obligaţia de a solicita şi, respectiv, de a prezenta acest document, la data acordării 
asistenţei medicale, în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a 
acestui contract. 

    (2) Alte obligaţii ale furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale privind 
implementarea sistemului cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se stabilesc prin normele 
metodologice de aplicare a dispoziţiilor din cuprinsul prezentului capitol. 

    ART. 336    (1) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite individual pentru fiecare 
asigurat cu vârsta de peste 18 ani, aşa cum este reglementat la art. 211 alin. (1), art. 213 şi 215. 

    (2) Asiguraţii cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 
medicale decontate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în baza 
documentelor care atestă că se încadrează în categoria de asiguraţi, prevăzută la art. 213 alin. (1) lit. a). 

    (3) Persoanele asigurate prevăzute la alin. (1) au obligaţia prezentării cardului naţional de asigurări 
sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în relaţii 
contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cardului naţional de asigurări sociale de 
sănătate conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 
220. 

    ART. 337     Caracteristicile tehnice ale cardului naţional, precum şi modalităţile de elaborare şi 
implementare ale acestuia se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. 
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    ART. 338     În bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate vor fi prevăzute sume 
pentru cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu dispoziţiile art. 332. 

    ART. 338^1     (1) Producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către 
Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A., care poate primi în acest scop sume în avans din 
bugetul Ministerului Sănătăţii de 30% din fondurile alocate anual pentru producerea cardului naţional 
de asigurări sociale de sănătate. 

    (2) Personalizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul 
Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte, 
structură componentă a Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

    (3) Echipamentele şi aplicaţiile de personalizare necesare potrivit alin. (2), precum şi serviciile pentru 
funcţionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - 
S.A. şi de către CNAS. 

 

ORDIN nr. 559 din 5 decembrie 2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitatilor de eliberare si 
utilizare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate si pentru aprobarea modelului certificatului 
provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate, precum si a instructiunilor de 
completare si a modalitatilor de eliberare si utilizare ale acestuia  
 
În temeiul prevederilor art. 281 alin. (2), ale <>art. 320-329 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sãnãtãţii şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat 
prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 972/2006 , 
având în vedere Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate 
nr. D.G. 5.304 din 5 decembrie 2006, 
preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emite urmãtorul ordin: 
 
ART. 1 
(1) Se aprobã caracteristicile tehnice şi modalitãţile de eliberare şi utilizare ale cardului european de 
asigurãri sociale de sãnãtate, prevãzute în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezentul ordin. 
(2) Valabilitatea cardului european de asigurãri sociale de sãnãtate eliberat de casele de asigurãri de 
sãnãtate începe cu data de 1 ianuarie 2007. 
ART. 2 
Se aprobã modelul certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurãri sociale de 
sãnãtate, precum şi instrucţiunile de completare şi modalitãţile de eliberare şi utilizare ale acestuia, 
prevãzute în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezentul ordin. 
ART. 3 
Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi casele de asigurãri de 
sãnãtate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
ART. 4 
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
ANEXA 1 
 
CARACTERISTICILE TEHNICE 
şi modalitãţile de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurãri sociale de sãnãtate 
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CAP. I 
Specificaţii tehnice şi instrucţiuni de completare 
1.1. Cardul preprintat va trebui sã respecte urmãtorul model vizual 
 
NOTĂ(CTCE) 
Imaginile reprezentând faţã şi verso cardului european de asigurãri sociale de sãnãtate, se gãsesc în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 992 din 12.12.2006, la pagina 4 (a se vedea imaginile 
asociate). 
 
 
CAP. II     Modalitãţi de eliberare şi utilizare 
 
2.1. Cardul european de asigurãri sociale de sãnãtate, denumit în continuare card, se elibereazã de casa de 
asigurãri de sãnãtate la cererea persoanei interesate. 
2.2. În vederea eliberãrii cardului, persoana asiguratã va depune la casa de asigurãri de sãnãtate o cerere 
în formatul prevãzut în anexa la prezentele caracteristici tehnice. 
2.3. Casa de asigurãri de sãnãtate verificã calitatea de asigurat a persoanei, urmând ca în situaţia în care 
cererea este aprobatã persoana în cauzã sã achite contravaloarea cardului în contul indicat de casa de 
asigurãri de sãnãtate. 
2.4. Cardul se elibereazã în termen de 7 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii în sistemul 
informatic unic naţional care gestioneazã aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile 
asiguraţilor aflaţi în şedere temporarã într-un stat membru al Uniunii Europene. 
2.5. Cardul nu poate fi utilizat pe teritoriul României. 
2.6. Cardul deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasãrii 
într-un stat membru al Uniunii Europene. 
2.7. Serviciile medicale acordate nu trebuie sã depãşeascã ceea ce este necesar din punct de vedere 
medical în timpul şederii temporare în statul membru al Uniunii Europene. 
2.8. Serviciile medicale se acordã în conformitate cu legislaţia statului membru al Uniunii Europene în 
care se deplaseazã titularul cardului. 
2.9. Cardul nu acoperã situaţia în care deplasarea persoanei asigurate are drept scop beneficierea de 
tratament medical. 
2.10. În situaţia în care persoana care a obţinut un card nu îndeplineşte toate condiţiile în baza cãrora s-a 
eliberat cardul pe toatã perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuţiei de asigurãri sociale 
de sãnãtate) şi în aceastã perioadã beneficiazã de servicii medicale în cadrul unei deplasãri într-un stat 
membru al Uniunii Europene, persoana în cauzã va suporta contravaloarea acestor servicii. În aceastã 
situaţie, casa de asigurãri de sãnãtate emitentã a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii 
instituţiei din statul membru care a acordat serviciile şi ulterior va recupera contravaloarea acestora de la 
persoana în cauzã. 
 
CAP. III    Modalitãţi de eliberare şi utilizare 
 
3.1. Certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurãri sociale de sãnãtate, denumit în 
continuare certificat, se elibereazã de casa de asigurãri de sãnãtate în urmãtoarele situaţii: 
a) la solicitarea instituţiei locului de şedere temporarã (prin formularul E107) din statul membru pe 
teritoriul cãruia persoana asiguratã are nevoie de asistenţã medicalã ce a devenit necesarã în timpul 
deplasãrii sale, în cazul în care persoana asiguratã nu poate prezenta cardul deoarece l-a pierdut, i-a fost 
furat sau în orice altã situaţie de aceastã naturã. La primirea formularului E107, casa de asigurãri de 
sãnãtate unde este luatã în evidenţã persoana asiguratã va completa partea B a acestui formular şi îl va 
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retransmite, însoţit de certificat, instituţiei solicitante de la locul de şedere temporarã; 
b) în situaţia în care circumstanţe excepţionale împiedicã casa de asigurãri de sãnãtate sã punã cardul la 
dispoziţia persoanei asigurate. 
3.2. Certificatul se elibereazã în termen de cel mult 3 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii cererii la casa 
de asigurãri de sãnãtate la care este luatã în evidenţã persoana asiguratã. 
3.3. Pentru eliberarea certificatului se verificã calitatea de asigurat a persoanei, precum şi existenţa unui 
card valid emis pentru aceasta, cu excepţia situaţiei în care circumstanţe excepţionale împiedicã casa de 
asigurãri de sãnãtate sã emitã cardul. 
3.4. Certificatul nu poate fi utilizat pe teritoriul României. 
3.5. Certificatul deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare în perioada deplasãrii 
într-un stat membru al Uniunii Europene, în aceleaşi condiţii ca şi cardul. 
3.6. Serviciile medicale acordate nu trebuie sã depãşeascã ceea ce este necesar din punct de vedere 
medical în timpul şederii temporare în statul membru al Uniunii Europene. 
3.7. Serviciile medicale se acordã în conformitate cu legislaţia statului membru al Uniunii Europene în 
care se deplaseazã titularul certificatului. 
3.8. Certificatul nu acoperã situaţia în care deplasarea persoanei asigurate are scop beneficierea de 
tratament medical. 
3.9. În situaţia în care persoana care a obţinut un certificat nu îndeplineşte toate condiţiile în baza cãrora 
s-a eliberat certificatul pe toatã perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuţiei de asigurãri 
sociale de sãnãtate) şi beneficiazã de servicii medicale în aceastã perioadã în cadrul unei deplasãri într-un 
stat membru al Uniunii Europene, contravaloarea acestor servicii va fi suportatã de persoana în cauzã. În 
aceastã situaţie, casa de asigurãri de sãnãtate emitentã a certificatului va rambursa contravaloarea acestor 
servicii medicale instituţiei din statul membru care a acordat serviciile medicale şi ulterior va recupera 
contravaloarea acestora de la persoana în cauzã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


