CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
DIRECŢIA REGLEMENTĂRI ŞI NORME DE CONTRACTARE
Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti
E-mail: contract_metod@casan.ro Tel. 0372.309.187., Fax 0372.309.247

Nr. RN……………/………………..
ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, și în vederea dezvoltării unei bune colaborări cu societatea civilă, Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate invită persoanele interesate, în data de 27.09.2022, începând cu ora 10, la Dezbaterea Publică
organizată online, pe platforma zoom, asupra proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea
prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului
nr. 696/2021 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 2021 – 2022, care a fost publicat în data de 01.09.2022, pe pagina
web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – Secţiunea „Transparenţă decizională 2022”.
Persoanele interesate să participe la dezbatere, transmit o cerere în acest sens, până la data de
23.09.2022, ora 12.00, la adresa de e-mail georgeta.ghintuiala@casan.ro, în format electronic editabil
(WORD) și în format pdf asumat prin semnătură, care va cuprinde obligatoriu următoarele informaţii:
- datele de identificare (ale persoanei sau organizaţiei);
- nr. telefon și adrese de e-mail;
- doresc /nu doresc luarea cuvântului.
Înscrierile la cuvânt se vor face în ordinea primirii cererilor de participare, la adresa de email sus
menţionată, iar timpul alocat pentru fiecare participant, cu referire concretă doar la proiectul de act normativ
care face obiectul dezbaterii, este de 5 minute. Acest interval a fost stabilit pentru a oferi unui număr cât mai
mare de participanți posibilitatea de a-și exprima propunerile și sugestiile referitoare la proiectele de acte
normative.
La această dezbatere sunt invitate să participe doar persoanele interesate de subiect, cu observații
punctuale.
Discuţiile purtate în cadrul dezbaterii, propunerile, observaţiile şi recomandările persoanelor
participante se vor înregistra şi vor fi cuprinse în minuta încheiată cu acest prilej, care va fi afişată pe site-ul
CNAS în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice.
Dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat
recomandările cu referire concretă doar la proiectele de acte normative în discuţie.
La dezbaterea publică vor participa:
• Doamna Adela COJAN, Preşedinte;
• Domnul Călin Gheorghe FECHETE, Director General;
• Doamna Liliana Maria MIHAI, Director general adjunct, Direcţia Generală Juridic şi Contencios
Administrativ;
• Doamna Iulia STOEA, Director general adjunct, Direcţia Generală Relaţii Contractuale;
• Doamna Angelica COJOCARIU, Director general adjunct, Direcţia Generală Tehnologia
Informaţiei;
• Doamna Elisabeth Iuliana BRUMĂ, Director, Direcţia Reglementări şi Norme de Contractare;
• Reprezentanţi ai Direcţiei Reglementări şi Norme de Contractare.
Accesul la dezbaterea publică se realizează printr-un link care va fi comunicat în data de 26.09.2022,
persoanelor care s-au înscris.
Pentru clarificări sau informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon:
0372309287, e-mail: georgeta.ghintuiala@casan.ro.

