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NU VĂ ACTIVAȚI CARDUL DE SĂNĂTATE! EXISTĂ ALTERNATIVĂ!

DACĂ DORIȚI ADEVERINȚA DE ASIGURAT DEPUNEȚI O DECLARAȚIE PE PROPRIA
RĂSPUNDERE LA CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

SE RECOMANDĂ CA DECLARAȚIA SĂ FIE FĂCUTĂ PÂNĂ PE 1 MAI 2015

ADEVERINȚA DE ASIGURAT SE ELIBEREAZĂ ÎN BAZA UNEI CERERI LA CASA JUDEȚEANĂ
DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

CEREREA, PENTRU PRIMA SOLICITARE DE ELIBERARE A ADEVERINȚEI, VA FI INSOȚITĂ
DE DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND REFUZUL CARDULUI, PRECUM ȘI DE

CARDUL NAȚIONAL, ÎN SITUAȚIA ÎN CARE ACESTA A FOST DISTRIBUIT

PERSOANELE POT EXPEDIA ATÂT DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE CÂT ȘI
CEREREA DE ELIBERARE A ADEVERINȚEI PRIN POȘTĂ

DEASEMENEA SE POATE SOLICITA ELIBERAREA ȘI EXPEDIEREA  ADEVERINȚEI  DE
ASIGURAT PRIN POȘTĂ DACĂ SE ANEXEAZĂ LA CERERE UN PLIC GOL, TIMBRAT,

AUTOADRESAT

DACĂ DORIȚI O VIAȚĂ LIBERĂ, NESUPRAVEGHEATĂ ȘI RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE
RETURNAȚI CARDUL FĂRĂ A-L ACTIVA!

 

    
    Cca 5% din populaţia României, adică 1.000.000 de persoane, la îndemnul Părintelui Justin Pârvu, a 
luat atitudine în privinţa actelor electronice de identitate şi a cardului electronic de sănătate, începând cu
februarie 2009. Tot 1.000.000 de persoane au refuzat și în anul 2015  cardul de sănătate, cifră 
comunicată oficial. Datorită lor și acțiunilor societăţii civile, Colegiului Medicilor din România şi 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a obținut o alternativă neelectronică, acceptabilă pentru 
conştiinţa şi credinţa lor, a familiilor lor, a comunităţilor lor şi a neamului lor, alternativă la care oricine 
poate apela acum şi în viitor. Alăturați-vă lor și luați atitudine! Aveți alternativă!

    Hotărârea de Guvern nr. 49/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 86, din 2 februarie 2015 
prevede la alineatul 5 al articolului unic conținut, adeverinţa de asigurat ca alternativă la cardul electronic 
de sănătate, pentru dovedirea calităţii de asigurat în cazul celor care refuză cardul din motive de conştiinţă
sau religios. Alternativa legală la cardul electronic de sănătate, adică “adeverința de asigurat cu 
valabilitate de 3 luni” este prevăzută și în Legea 95/2006 care a fost modificată la articolele 211, 319, 330,
336, prin Ordonanța de Guvern nr 11/2015,  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 84 din 30 ianuarie 
2015. Prin efectul legii 95/2006 modificată de HG 49/2015 și OG 11/2015, ambele acte (cardul și 
adeverința) au din acest moment drepturi egale în întreg contextul legislativ. 

    HG nr 49/2015 prevede că după data de 1 mai 2015 persoanele care refuză în mod expres, din
motive  religioase  sau  de  conştiinţă,  primirea  cardului  naţional,  vor  face  “dovada  calităţii  de
asigurat  pe  baza  adeverinţei  de  asigurat  cu  o  valabilitate  de  3  luni,  eliberată  la  solicitarea
asiguratului  de către casa de asigurări  de sănătate la care este  luat  în evidenţă.  Adeverinţa de
asigurat cu o valabilitate de 3 luni se eliberează asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de
asigurări  de  sănătate  la  care  acesta  este  luat  în  evidenţă.  Cererea,  pentru  prima solicitare  de
eliberare a adeverinţei, va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind refuzul cardului,
precum şi de cardul naţional, în situaţia în care acesta a fost distribuit”. 



     Raţiunea acordării adeverinţei pe termen limitat de 3 luni stă în faptul că legislaţia prevede că dacă
există restante la FNUASS pe perioade mai mari de 3 luni,  asiguratul nu mai beneficiază de servicii
gratuite medicale (deşi nu îşi pierde calitatea  de asigurat). Trebuie precizat că acest fapt se aplică şi în
cazul cardului electronic, prevederea legală  fiind aceeaşi. Termenul de valabilitate al cardului, de 5 ani,
are cu totul alt sens, nu se referă la calitatea de asigurat şi nici la calitatea de beneficiar al serviciilor
medicale gratuite, ci foarte probabil la documentul fizic în sine (termenul de funcţionare al dispozitivului
electronic, date de ordin tehnic cu privire la securitate, îmbunătățirea  memoriei de stocare etc). Termenul
de 3 luni nu înseamnă că adeverința medicală e o variantă temporară ci că e valabilă pe o perioadă
de 3 luni după care, dacă asiguratul are nevoie în continuare de servicii medicale, trebuie să depună
o nouă cerere,  personal sau prin poștă, la Casa de Asigurări Județeană la care este înscris, pentru a
obține o nouă adeverință valabilă alte 3 luni. 

    Pentru a beneficia de alternativa obţinută legal, asiguratul care a refuzat sau refuză sau va refuza
cardul electronic de sănătate trebuie:

1.- preferabil până la data de 1 mai 2015 să depună  personal  la Casa de Asigurări de Sănătate
Judeţeană  sau  să  expedieze  prin  poştă  declaraţia  pe  propria  răspundere (se  poate  depune  şi
ulterior,  odată  cu prima solicitare  de  eliberare  a  adeverinţei),  în  care  să  arate  că  refuză  și  că
returnează  cardul electronic  de sănătate:  “Subsemnatul/a (  nume,  prenume),  CNP…, adresa…,
declar că refuz  în mod expres, din motive religioase şi/sau de conştiinţă, primirea cardului naţional
electronic  de  sănătate  şi  iniţializarea dosarului  electronic  de  sănătate.  Arăt  că  returnez  cardul
naţional de sănătate/sunt în imposibilitate de a returna cardul naţional de sănătate întrucât nu am
intrat  niciodată  în  posesia  lui/nu  mi-a  fost  distribuit/  l-am returnat  anterior.”Dacă  nu  depune
această declaraţie, asiguratul nu va beneficia de alternativă şi va fi în situaţia de a beneficia de
servicii medicale numai dacă prezintă cardul.

2.- odată cu depunerea declarației să formuleze o cerere prin care solicită eliberarea adeverinței de
asigurat:  ”Subsemnatul/a  (  nume,  prenume),  CNP…,  adresa…, în  baza  HG  nr.  49/2015  care
modifică HG 900/2012 si în baza OG nr.11/2015  pentru modificarea și completarea legii 95/2006,
solicit  eliberarea unei  adeverinţe medicale care să ateste calitatea de asigurat,  ca alternativă la
cardul electronic pe care l-am refuzat/îl refuz din motive de conștiință și/sau religios, după cum am
arătat în declarația pe propria răspundere”.

    Persoana care a refuzat cardul de sănătate are dreptul să solicite eliberarea de adeverinţe pe
întreaga durată de valabilitate  a cardului  emis  pe numele său, adică timp de 5 ani  de la  data
emiterii, ori de câte ori are nevoie să acceseze servicii medicale, dacă nu are o adeverință eliberată
care să fie în termenul de valabilitate de 3 luni.

    Trebuie precizat faptul că persoanele pot expedia cererea de eliberare a adeverinţei prin poştă.
Este bine să fie expediată cererea de eliberare a adeverinţei împreună cu un plic gol autoadresat şi
timbrat în care Casa de Asigurări de Sănătate să  expedieze adeverinţa la domiciliul solicitantului.


