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Nr. 9/07.02.2022 

 
 
Către  Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
În atenția doamnei președinte Adela Cojan 
 
Ref: propuneri proiect modificare ordin 1068/627/2021 
 
 
Stimată doamnă președinte, 
 
Având în vedere că răspunsul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. DG352/07.02.2022 la adresa 
FNPMF nr. 3/19.01.2022 a fost transmis de CNAS în cea de a 10-a zi de la data afișării pe site a proiectului 
ordinului nr. 1068/627/2021, și cea de a 11-a zi de la afișarea pe site a proiectului actualizat de modificare a 
HG 696/2021, vă informăm că vom transmite până la data de 14.02.2022 propunerile FNPMF 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, 
precum şi prelungirea aplicării prevederilor acestuia, publicat în data de 28.01.2022 pe www.cnas.ro. 
 
Precizăm că ambele proiecte propuse de CNAS presupun modificări substanţiale începând cu 1 aprilie 2022 
ale tipurilor de servicii din asistența medicală primară și ale modului de finanțare, fără a fundamenta 
impactul acestor modificări asupra bugetului asistenței medicale primare și fără a prezenta analiza 
realistă și strategia clar definită la nivelul CNAS pentru fundamentarea bugetului alocat asistenței medicale 
primare, realizată până la 31.03.2018, așa cum se arată în Decizia Curții de Conturi a României nr. 
12/V/03.11.2017 emisă de către directorul Direcției 2 din cadrul Departamentului V al Curții de Conturi, pe 
care CNAS a avut amabilitatea să o transmită FNPMF prin adresa DG 352/07.02.2022. 
 
 
Cu aleasă considerație, 

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie 
Dr. Raluca Zoițanu 

Președinte 
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