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R A P O R T – 2018 

privind aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică 

 
       Apariția Legii nr.52/2003, privind transparență decizională în administrația publică, a dat 

posibilitatea cetățenilor fiecărei unități teritorial - administrative să se implice în procesul de luare a 

deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative. Potrivit art.7 din Legea 

nr.52/2003, republicată, cu modificările ulterioare, Casa de Asigurări de Sănătate Iași, în față de 

proiectele de acte normative a publicat anunțuri referitoare la aceasta acțiune, prin afișare pe site-ul 

propriu.  

       Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ a fost adus la cunostinta publicului, cu 

cel putin 30 de zile lucrătoare inainte de supunerea spre analiză, avizare și adoptare de către autoritățile 

publice. 

       Anunțul a cuprins o expunere de motive, necesitatea adoptării actului normativ propus, textul 

complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, precum și faptul că cei interesați pot 

trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. 

      La publicarea anunțului a fost stabilita o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru a primi in 

scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.  

      In acest sens s-a efectuat publicitatea cu privire la elaborarea urmatoarelor proiecte de hotărâri cu 

caracter normativ:  

1. Proiect Hotărâre pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul 

sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019. 

2. Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii 

Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019. 

3. Proiect ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii 

Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 
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medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 - forma 

actualizată. 

4. Proiect Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând 

asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii Ia 

care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 729 din 17 iulie 2009. 

5. Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea 

criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii 

Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale 

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019. 

6. Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019. 

7. Proiectul Ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și 

completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc 

servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi. 

8. Proiectul Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitatii realizate de 

catre furnizorii de servicii medicale si medicamente - formulare unice pe tara, fara regim special. 

9. Proiect Ordin privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a 

modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat. 

10. Proiect ORDIN  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de 

închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor 

deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate. 

11. Proiect HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii si 

pentru prorogarea unor temene. 
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12. Proiect ORDIN -  pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice  de 

aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi 

a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale,  a medicamentelor 

și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 

2019. 

13. Proiect ORDIN  pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de 

închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor 

deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate - forma actualizata. 

14. Proiect ORDIN pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, monitorizarea şi indicatorii de rezultat 

pentru tratamentul cu medicamente cu acţiune antivirală directă a diferitelor forme clinice de infecţie 

cu VHC. 

15. Proiect ORDIN al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi 

completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/2014 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea 

calităţii de asigurat. 

16. Proiect ORDIN privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017. 

17. Proiect HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru abrobarea 

pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei 

medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate pentru anii 2018 - 2019.(forma actualizata). 

18. Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministerului sanatatii si al 

presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836/2018 privind aprobarea 

pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei 

medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de 

sanatate pentru anii 2018–2019. 
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19. Proiect de ORDIN pentru prelungirea aplicarii prevederilor Normelor tehnice de realizare a 

programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul 

presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017. 

20. Proiect de ORDIN pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 840/2018 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor 

clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de 

zi. 

21. Proiect de ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2019 a Hotărârii 

Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor 

medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018–2019. 

22. ANUNȚ în baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratiapublica, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate organizeaza in data de 14.12.2018, ora 

10:00, la sediul CNAS, mezanin, o dezbatere publica avand ca tema Proiect de Ordin al presedintelui 

CNAS pentru aprobarea Normelor tehnice derealizae a programelor nationale de sanatate curative 

pentru anii 2017 si 2018. 

23. Proiect de ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi 

a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi 

a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 

2019. 

24. ANUNŢ „programul întâlnirilor cu C.M.R, C.F.R., CMDR, OBBCSSR, OAMGMAMR  precum şi 

cu organizaţiile patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical organizate 

în vederea consultarii/negocierii referitoare la proiectul de ordin al ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea normelor metodologice de 

aplicare în anul 2019 a Hotărârii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a 

contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a 

dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018–2019. 
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      La CAS Iași nu au fost primite propuneri, sugestii sau opinii privire la proiectele de acte normative 

supuse dezbaterii publice în anul 2018 de la persoane fizice sau asociații legal constituite și nu au fost 

organizate ședințe publice în acest sens. 

      Statistic activitatea Casei de Asigurări de Sănătate Iași, privind aplicarea și respectarea prevederilor 

Legii nr.52/2003, se prezintă astfel: 

-numărul total al observațiilor și recomandărilor exprimate în cadrul sedintelor publice–0; 

-numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative și în conținutul deciziilor luate– 

nu a fost cazul; 

-numărul participanților la sedintele publice–0; 

-numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative– nu a fost cazul; 

-situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor 

prezentei legi-nu a fost cazul; 

-evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociatiile legal constituite ale acestora-nu a fost 

cazul; 

-numărul ședintelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului-niu a fost cazul; 

      Activitatea decizională a autorității publice a fost transparentă și se poate aprecia că Legea 

transparenței decizionale în administrația publică a fost receptata corect la nivelul administrației publice 

locale prin crearea accesului la proiectele de acte normative.  

      Condițiile legale de funcționare a legii au fost realizate. Casa de Asigurări de Sănătate Iași 

acționează în continuare pentru informarea și consultarea cetătenilor și a asociațiilor legal constituite 

asupra unor probleme de interes public, astfel încât acestea să participe activ în procesul de luare a 

deciziilor de catre autoritatea publică. 


