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Către CNAS 

Stimate Domnule Preşedinte Director General, 

 

 Pentru o corectă informare atât a asiguraţilor cât şi a furnizorilor de servicii medicale, vă 

rugăm să ne transmiteţi procedura detaliată de deblocare a cardului de sănătate. Ne manifestăm 

încă o dată îngrijorarea asupra greşelii pe care SNMF a semnalat-o şi printr-un comunicat de presă în 

luna februarie în ceea ce priveşte informaţiile despre deblocarea cardului disponibile pe site-ul CNAS. 

La subtitlul aferent deblocării se menţionează că medicul este cel care va suna la help-desk şi va urma 

paşii pentru deblocare. 

 Vă semnalăm încă o dată că acest lucru este în totală contradicţie cu dorinţa declarată a 

CNAS de a creşte calitatea serviciilor medicale oferite asiguraţilor. Medicul nu se poate opri din 

activitatea sa medicală pentru a da telefoane şi a urma instrucţiunile primite de la help-desk. 

Posesorul cardului de asigurat este singurul în măsură să se adreseze serviciului de deblocare a 

cardului, ca şi în cazul cardurilor bancare. 

 Mai mult, pe site-urile Caselor de Asigurări de Sănătate din judeţele Bacău şi Dolj există 

informaţia că medicul de familie este cel care deblochează cardurile. Vă atragem atenţia că 

deblocarea cardurilor este imperios necesar să fie realizată la nivelul tuturor furnizorilor, printr-o 

procedură la fel de simplă că cea de activare. Pacientul care îşi blochează cardul la spital, laborator 

sau chiar farmacie nu poate fi pus pe drumuri din nou către medicul de familie să îi fie deblocat 

cardul, perturbând activitatea medicală a acestuia şi anulând ordinea programărilor celorlalţi 

pacienţi. 

 Propunem insistent ca procedura de deblocare să fie la fel de simplă ca și cea de activare 

pentru furnizorii de servicii medicale şi pentru pacienţi, adică să presupună doar comunicarea de 

către pacient a numelui şi numărului cardului, eventual şi a CNP-ului sau numărului şi seriei de 

buletin pentru a verifica identitatea apelantului. Pentru furnizori, procedura trebuie să presupună 

doar introducerea unui cod PIN de resetare, urmată de introducerea de către pacient a noului cod 

PIN ales. 

 Vă rugăm aşadar să ne transmiteţi cu maximă diligență procedura actualizată detaliată de 

deblocare a cardurilor şi să dispuneţi informarea tuturor tipurilor de furnizori despre obligativitatea 

activării şi deblocării cardurilor de către toţi furnizorii. 

 

Cu stimă, 

Președinte SNMF 

Dr. Rodica Tănăsescu 

 

 

 


