NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul
naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
Necesitatea prelungirii termenului de valabilitate a cardului național de asigurări sociale de
sănătate, reglementat de Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul
naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
aprobate prin HG nr. 900/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să se
asigure degrevarea bugetului Ministerului Sănătății pentru anii 2020-2021 de cheltuielile aferente
tipăririi unui număr de aproximativ 14.200.000 de carduri naționale de asigurări sociale de
sănătate a căror valabilitate expiră în această perioadă, precum și a bugetului Fondului național de
asigurări sociale de sănătate pentru cheltuielile aferente distribuției acestora.
1. Descrierea situaţiei actuale
Potrivit dispozițiilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite ca
instrument în vederea dovedirii, prin intermediul Platformei informatice din asigurările de
sănătate, a calităţii de asigurat/neasigurat a persoanei, precum şi ca instrument în procesul de
validare a serviciilor medicale/medicamentelor/dispozitivelor medicale decontate din Fondul
național unic de asigurări sociale de sănătate. Realizarea şi implementarea acestuia reprezintă un
proiect de utilitate publică de interes naţional.
Cardul național de asigurări sociale de sănătate se emite de către Casa Națională de Asigurări
de Sănătate, individual, pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani. Procesul de
personalizare a cardurilor naționale de asigurări de sănătate a început în luna iulie a anului 2013.
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul
european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin HG nr. 900/2012, cu modificările și completările
ulterioare, termenul de valabilitate a cardului naţional este de 7 ani de la data emiterii.
Pe cip-ul cardului electronic de asigurări sociale de sănătate se inscripționează un certificat
digital necalificat emis de Autoritatea de certificate a CNAS. În codul certificatului (algoritmul de
programare conform standardului ISO 29115) este inclusă informația referitoare la valabilitatea
acestuia pentru 7 ani de la data emiterii de către Autoritatea de certificate a CNAS (Validity-Not
Before / Validity-Not After).
Începând cu data de 01.07.2020 urmează să expire valabilitatea certificatelor inscripţionate pe
1

cardurile naţionale de asigurări de sănătate. În acest context, situaţia cardurilor naţionale de
asigurări sociale de sănătate care expiră în anul 2020 și anul 2021*) este următoarea:
 în anul 2020 expiră aproximativ 4.200.000 de carduri;
 în anul 2021 expiră aproximativ 10.000.000 de carduri.
*) cu mențiunea că numărul acestora poate fi mai mic, în funcție de calitatea de asigurat a
posesorului la data generării loturilor.
În acest context, prin Memorandumul cu tema „Identificarea măsurilor necesare prelungirii
valabilității cardurilor naționale de asigurări sociale de sănătate, ca urmare a expirării în anul
2020 a unui număr de 4.200.000 de carduri și 10.000.000 de carduri în 2021”, CNAS a propus
două soluții tehnice care au ca obiectiv prelungirea valabilității cardurilor naționale de asigurări
sociale de sănătate care urmează să expire în următoarea perioadă. În ședința de Guvern din data
de 23.04.2020 a fost aprobată soluția prevăzută la lit. B din Memorandum, respectiv: „Prelungirea
valabilității cardurilor existente prin generarea și rescrierea unui nou certificat în zona unde a fost
scris certificatul inițial, cu închiderea securizată a acestei zone”.
2. Schimbări preconizate
Prin actul normativ se reglementează prelungirea duratei de valabilitate a cardurilor naționale
de asigurări sociale de sănătate care urmează să expire în perioada 2020-2021, prin generarea şi
rescrierea unui nou certificat în zona în care a fost scris certificatul iniţial, cu închiderea
securizată a acestei zone. Astfel, termenul de valabilitate a cardurilor naționale emise până la data
de 31 decembrie 2014 va fi de 14 ani de la data emiterii.
Scrierea noului certificat pe CIP-ul cardului se va face, în mod automat, la nivelul furnizorilor
de servicii medicale, cu excepţia farmaciilor. Acest proces va fi unul automat, rapid, şi
transparent atât pentru furnizorul de servicii medicale cât şi pentru asigurat. La nivelul aplicaţiei
furnizorului de servicii medicale, în momentul introducerii cardului în cititor, sistemul va detecta
certificatul expirat şi îl va înlocui fără nicio intervenţie a furnizorului.
Rezultă astfel o degrevare a bugetului Ministerului Sănătății pentru anii 2020-2021 de
cheltuielile aferente tipăririi unui număr de aproximativ 14.200.000 de carduri naționale de
asigurări sociale de sănătate a căror valabilitate expiră în această perioadă, precum și a bugetului
Fondului național de asigurări sociale de sănătate pentru cheltuielile aferente distribuției acestora.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
domeniului ajutoarelor de stat:
2. Impact asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

21. Impactul asupra sarcinilor administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

22. Impactul asupra întreprinderilor mici și Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
mijlocii
3. Impact social
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4. Impact asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect

5. Alte informaţii

Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
Indicatori

Anul curent

1

2

- mii lei Media
pe
cinci
ani
6
7

Următorii patru ani

3

4

5

1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
impozit pe profit
ii.
impozit pe venit
b) bugete locale
i.
impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Implementarea
soluției
tehnice
pentru
prelungirea duratei de valabilitate a cardurilor
naționale de asigurări sociale de sănătate care
urmează să expire în perioada 2020-2021, prin
generarea şi rescrierea unui nou certificat în
zona în care a fost scris certificatul iniţial, cu
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închiderea securizată a acestei zone, este în
valoare de aproximativ 550.000 lei cu TVA,
sumă care este prevăzută în bugetul Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate.
Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se
abrogă ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii.

Nu este cazul

Nu este cazul

11. Compatibilitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest
normativ cu legislația în domeniul subiect
achizițiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor subiect
ce transpun prevederi comunitare:
3. Măsuri normative necesare aplicării Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Proiectul de act normativ nu se referă la acest
subiect
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest
internaţionale din care decurg angajamente, subiect
făcându-se referire la un anume acord, o
anume
rezoluţie
sau
recomandare
internaţională ori la alt document al unei
organizaţii internaţionale:
Nu sunt.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest
care a avut loc consultarea precum şi a subiect.
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul proiectului
de act normativ.
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3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul Proiectul de act normativ nu se referă la acest
consiliilor interministeriale în conformitate subiect.
cu
prevederile
Hotărârii
Guvernului
nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Nu sunt.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la Proiectul de act normativ a fost afişat pe site-ul
necesitatea elaborării proiectului de act Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
S-au respectat prevederile Legii nr.52/2003
normativ
privind
transparența
decizională
in
administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare.
2.
Informarea societăţii civile cu privire Nu este cazul
la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii
şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
Nu sunt
3. Alte informații
Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a Proiectul de act normativ nu se referă la acest
proiectului de act normativ de către subiect.
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor
existente
2. Alte informaţii

Nu sunt.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru
modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul
naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, pe care îl supunem Guvernului spre
adoptare.

Ministrul Sănătăţii,
Nelu TĂTARU
Avizăm favorabil:
VICEPRIM-MINISTRU
Raluca TURCAN

Ministrul Finanțelor Publice
Vasile-Florin CÎŢU

Ministrul Justiției
Marian Cătălin PREDOIU

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
Lucian Nicolae BODE

Preşedintele
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
Adela COJAN
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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea art. 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional
de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
La articolul 6 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul
naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de
asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (11)
se modifică și va avea următorul cuprins:
”(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), termenul de valabilitate a cardurilor naționale emise până
la data de 31 decembrie 2014 este de 14 ani de la data emiterii.”

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

