
RAPORT  PRIVIND TRANSPARENŢA 

ÎN PROCESUL DECIZIONAL ÎN CADRUL COMPANIEI NAȚIONALE DE ASIGURĂRI  

ÎN MEDICINĂ PENTRU ANUL 2018 

 
Nr. 

d/o 

Indicatorii  Valoarea indicatorilor 

1.  

 
Numărul deciziilor adoptate de autoritatea publică respectivă pe 

parcursul anului de referinţă 

 

1.1. Proiecte de Decrete ale Președintelui  - 

1.2. Proiecte de legi - 

1.3. Proiecte de hotărâri și dispoziții ale Guvernului 1 

1.4. Ordine privind activitatea de baza a ministerului/autoritarii administrative 

centrale 

596 ordine pe activitatea de bază 

2. Numărul proiectelor de decizii care au fost consultate  

2.1. Proiecte de Decrete ale Președintelui  - 

2.2. Proiecte de legi - 

2.3. Proiecte de hotărâri și dispoziții ale Guvernului 2 

2.4. Ordine privind activitatea de baza a ministerului/autorității administrative 

centrale 

2 

3.  Numărul deciziilor adoptate în regim de urgenţă   

3.1. Proiecte de Decrete ale Președintelui  - 

3.2. Proiecte de legi  - 

3.3. Proiecte de hotărâri și dispoziții ale Guvernului  - 

 3.4. Ordine privind activitatea de baza a ministerului / autorității 

administrative centrale  

29 ordine pe activitatea de bază, 

dintre care 10 ordine aprobate de 

comun cu alte autorități publice 

centrale  

4. Numărul deciziilor adoptate care nu cad sub prevederile Legii nr. 239 din 

13.11.2008 şi Hotărârii Guvernului nr. 96 din 16.02.2010 

 

4.1. Proiecte de Decrete ale Președintelui  - 

4.2. Proiecte de legi  - 

4.3.  Proiecte de hotărâri și dispoziții ale Guvernului  - 

4.4. Ordine privind activitatea de baza a ministerului/autorității administrative 

centrale 

447 ordine cu privire la achitarea 

mijloacelor financiare din 

fondurile asigurării obligatorii de 

asistență medicală; 

86 ordine cu privire la personal; 

34 ordine pentru reglementarea 

activității  tehnico-organizaționale 

(logistice) a CNAM 

5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, şedinţe ale 

grupurilor de lucru etc.) desfăşurate 

- 

6.  Numărul de invitații expediate părților interesante - 

 

7. 

Numărul participanților la întrunirile consultative (audieri publice, 

dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc.) desfășurate de autoritatea 

administrației publice centrale (exclusiv funcționarii publici) 

 

8. Numărul recomandărilor  recepționate acceptate 

8.1. Cetățeni  -  

8.2. Asociații obștești
2 

-  

8,3. Sindicate  -  

8.4. Asociații de patronat -  

8.5. Partide și alte organizații social-politice -  

8.6. Mijloace de informare în masa -  

8.7. Reprezentanți ai mediului de afaceri -  

8.8. Parteneri de dezvoltare
2 

-  

8.9. Alte părți interesate -  

9. Numărul cazurilor în care acţiunile sau deciziile autorităţii administraţiei 

publice centrale au fost contestate pentru nerespectarea Legii nr. 239 din 

13.11.2008: 

 

9.1. Contestate în organul ierarhic superior - 

9.2. Contestate în instanţă de judecată - 

10. Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239 din 

13.11.2008 

 

 


