COMPANIA NATIONALA DE ASIGURARI IN MEDICINA

ORDIN nr. /f/,j -j)
din" -If "
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2018

Cu privire la asigurarea trallsparell(ei 'ill procesul deciziollal 'ill cadrul CNAM

Intru asigurarea implementarii Legii privind transparenta in procesul
decizional, nr.239 din 13.11.2009 ~i Hotar'irii Guvernului cu privire la
mecanismul de consultare publica cu societatea civila in procesul decizional,
nr.967 din 09 august 2016, in temeiul pct.29 lit.e) din Statutul Companiei
Nationale de Asigurihi 'in Medicina, aprobat prin Hotar'irea Guvernului nr.156
din 11 februarie 2002,
ORDON:
I . A aproba Regulile interne privind procedurile de informare, consultare ~i
participare 'in procesul decizional in cadrul Companiei Na~ionale de Asigurari 'in
Medicina, conform anexei.
2. A desemna responsabil de coordonarea procesului de consultare publica
'in procesul decizional 'in cadrul CNAM, dna $arco Diana, ~ef Serviciu
elaborarea actelor normative din cadrul Direqiei juridice.
3. Vicedirectorii ~i conducatorii subdiviziunilor CNAM vor asigura in mod
necondi~ionat respectarea prevederilor Legii priv ind transparenta in procesul
decizional, nr.239 din 13.11.2009, Regulamentului cu privire la procedurile de
consultare publica cu societatea civila ~i procesul decizional, aprobat prin
Hotarirea Guvernului nr.967 din 09.08.2016, precum ~i a Regulilor interne
privind procedurile de informare, consultare ~i participare in procesul decizional in
cadrul Companiei Nationale de Asigurari in Medicina.
4. Seqia tehnologii informationale ~i subdiviziunile-autor din cadrul CNAM
vor asigura publicarea pe pagina web oficiala a CNAM a tuturor materialelor
necesare pentru executarea legislatiei din domeniul transparentei decizionale.
5. 0rdinul CNAM nr.75-A din 23 aprilie 2010 "Cu privire la asigurarea
transparentei In procesul decizionalin cadrul CNAM" se abroga.
6. Controlul executarii prezentului ordin mi-l asum.
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Reguli interne
privind procedurile de informare, consultare ~i participare in procesul
decizional in cadrul Companiei Nationale de Asigurari in Medicina
I.

Dispozitii generate

1. Prezentele Reguli interne reglementeaza raporturile privind procedurile
de informare, consultare ~i participare In procesul de elaborare ~i adoptare a
deciziilor In cadrul Companiei Nationale de Asigurari in Medicina (in continuare 
CNAM) ~ i participarea la acest proces a direqiilor implicate ~i partilor
interesate (cetateni, asociatii, persoane juridice, organizatii non-guvernamentale
etc.) In scopul asigurarii informarii multilaterale asupra procesului decizional din
cadrul CNAM.
2. Prevederile prezentelor Reguli interne se aplica in procesuJ de elaborare
~i adoptare in cadrul CNAM a proiectelor de ordine, dispozitii, alte acte care pot
avea impact asupra sanatatii ~i proteqiei sociale a cetatenilor, asupra serviciilor
publice din domeniul ocrotirii sanatatii, asupra modului de viata ~ i drepturilor
omului, precum ~i impactul economic, social etc., excepund proiectele de decizii
ce contin informatii oficiale cu accesibilitate limitata in conditiile legii, proiectele
ce au ca obiect modificarea ordinelor sau dispozitiilor in vigoare sub aspect
redactional, tara a schimba conceptul sau impactul acestora ~i proiectele de decizii
cu caracter individual.
3. CNAM asigura accesul la proiectele de decizii ~i la materialele aferente
prin publicarea lor obligatorie pe pagina web oficiala a CNAM www.cnam.md ~i
pe portalul www.particip.gov.md.
4. Procesul de informare, consultare ~ i participare a publicului in procesul
decizional va fi organizat In conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din J3
noiembrie 2008 privind transparenta in procesul decizional ~i Legii nr.982-XIV
din 22 mai 2000 privind accesul la informatie.
5. Prezentele Reguli interne utilizeaza notiunile definite in Legea nr.239
XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenta In procesul decizional ~i
Hotarirea Guvernului cu privire la mecanismul de consultare publica cu societatea
civila in procesul decizional, nr.967 din 09 august 2016.

II.

Atributiile persoanei responsabile de coordonarea
procesului de consultare publica 'i n procesul decizional

6. Transparenta in procesul decizional In cadrul CNAM este asigurata de
persoana responsabila de coord on area procesului de consultare publica, desemnat
prin ordinul directorului general al CNAM.
7. Persoana responsabila de coordonarea procesului de consultare publica in
cadrul CNAM are urmatoarele atributii:

I) coordonarea procesului de informare, consultare ~i participare a partilor
interesate in procesul decizional din cadrul CNAM ~i asigurarea suportului
metodologic In implementarea procedurilor de organizare a consultarilor publice;
2) monitorizarea respectarii cerintelor de asigurare a transparen!ei In
procesul de elaborare ~i adoptare a proiectelor de ordine ~i dispozilii ale CNAM
~i ale celor adoptate in comun cu alte organe de resort;
3) pregatirea listei generale a partilor interesate (care va include numele ~i
prenumele ceta!enilor, denumirile asociatiilor constituite in corespundere cu
legea, alte paI1i interesate, informa\ia de contact a acestora), intocmita in baza
propunerilor subdiviziunilor CNAM, la ini!iativa alt~r autoritati publice ~i la
propunerea partilor interesate, care vor fi informate priori tar despre procesul
decizional al CNAM;
4) actualizarea cu regularitate a listei partilor interesate;
5) intocmirea raportului anual privind transparen\a In procesul decizional In
cadrul CNAM In conformitate cu art.l6 al Legii privind transparen!a In procesul
decizional, care va contine:
a) numarul deciziilor adopt ate de CNAM pe parcursul anului de referin\a;
b) numarul total al recomandarilor receptionate In cadrul procesului
decizional;
c) numarul intrunirilor consultative, al dezbaterilor pub lice ~ i al ~ edintelor
publice organizate;
d) numarul cazurilor in care actiunile sau deciziile CNAM au fost
contestate pentru nerespectarea Legii privind transparenta In procesul
decizional ~i, dupa caz, sanctiunile aplicate.

III. Informarea privind procesul decizionalin cadrul CNAM
8. Informarea privind procesul decizional in cadrul CNAM se face pe
calea informarii generale - prin publicarea pe pagina web oficiala a CNAM
www.cnam.md ~i pe portalul www.particip.gov.md pentru un public larg
nedefinit, ~i pe calea informarii directionate, pentru par!i interesate definite, prin
transmiterea proiectului deciziei prin intermediul po~tei electronice ori expedierea
scrisorilor la adresa paqilor interesate sau cea indicata de solicitant.
9. Informarea generala ~i cea direC\ionata slnt obligatorii in cazul anun!arii
despre ini\ierea elaborarii proiectului de decizie ~i organizarea tuturor
consultarilor publice.
10. Informarea publicului cu pnvlre la initierea elaborarii proiectelor de

decizii se realizeaza cu cel pU!in 15 zile lucratoare inainte de consultarea
proiectului de decizie de catre subdiviziunea-autor din cadrul CNAM.
11. Pentru facilitarea accesului par(ilor interesate la informatia privind
procesul decizional, Pagina web oficiala a CNAM va contine compartimentul
"Transparenta decizionala" , creata special pentru consultarea publica in procesul
de elaborare ~i adoptare a deciziilor de catre CNAM ~i va cuprinde urmatoarele
compartimente:

I) regulile interne privind procedurile de informare, consultare ~i participare
In procesul decizionalln cadrul CNAM;
2) infonnatia privind numele, prenumele, functia ~i numarul de contact al
persoanei responsabile de procesul decizionalln cadrul CNAM;
3) programele (trimestriale/anuale) de elaborare a proiectelor de decizii, cu
indicarea proiectelor care unneaza a fi supuse obligatoriu consultarii publice;
4) anunturile privind initierea elaborarii deciziei;
5) anun\urile privind retragerea unui proiect din procesul de elaborare;
6) anunturile privind organizarea consultarii publice;
7) proiectele de decizii ~i materialele aferente acestora, precum ~i deciziile
adoptate;
8) rezultatele consultarii publice (procese-verbale ale Intrunirilor pub lice
consultative, sinteza recomandarilor);
9) raportul anual al CNAM privind transparen\a procesului decizional;
10) alte infonna\ii relevante.
IV. Consultarile publice

12. Consultarea publica In cadrul procesului decizional este initiata ~i
desIa~urata de ciitre subdiviziunea-autor din cadrul CNAM, cu anun\area persoanei
responsabile de coordonarea procesului de consul tare publica din cadrul CNAM
despre fiecare decizie In parte.
13. Procedura de consultare a proiectului de decizie elaborat se sincronizeaza
cu etapa de avizare a acestuia de catre autorita\ile publice ~i institutiile publice
interesate.
14. Infonnatia despre organizarea consultarilor publice privind proiectul de
decizie este prezentata In fonna unui anun\, Insotit de proiectul deciziei ~i
materialele aferente acestuia (note infonnative comprehensive, studii analitice,
analize ex-ante, tabele de concordanta cu legislatia comunitara, alte materiale care
au stat la baza elaborarii proiectului de decizie etc.), confonn anexei la Regulament
cu privire la procedurile de consultare publica cu societatea civila ~i procesul
decizional, aprobat prin Hotiirlrea Guvernului nr.967 din 09 .08.2016, care va
include obligatoriu:
1) argumentarea necesi ta\ii de a adopta decizia;
2) data plasarii anuntului;
3) tennenul-limita de prezentare a recomandarilor;
4) modalitatea In care partile interesate pot avea acces la proiectul de decizie;
5) modalitatea consultarilor publice;
6) modalitatea in care partile interesate pot prezenta sau expedia recomandari;
7) numele ~i datele de contact (numarul de telefon, adresa po~tei electronice,
adresa po~tala) · ale persoanelor responsabile de recep\ionarea ~i examinarea
recomandarilor referitoare la proiectul de decizie supus consultarii.
15. Dupa ini\ierea procesului de elaborare a deciziei, CNAM va piasa, in
tennen de cel mult 15 zile lucratoare, anuntul respectiv, confonn pct.3 la
prezentele Reguli interne.

16. Anuntul privind organizarea consultarilor publice ~i materialele aferente
sint Iacute publice cu cel putin 15 zile lucratoare Inainte de definitivarea
proiectului de decizie.
17. Anuntul privind organizarea consultiirilor pub lice poate fi retras de pe
pagina web oficiala a CNAM www.cnam.md doar dupa ce va fi plasat un alt
anunt despre retragerea proiectului de decizie supus procedurilor de consultare
publica, indiclnd motivul.
18. CNAM planifica procesul de consultare publica conform U1matoarelor
etape:
1) detelminarea proiectului deciziei care unneaza a fi supus consultarii
publice;
2) identificarea subdiviziunii-autor responsabile;
3) identificarea piirfilor interesate pe domeniile de activitate;
4) selectarea modalita\ilor de consultare publica;
5) estimarea costurilor consultarii publice;
6) anunfarea organizarii consultarilor publice;
7) receptionarea ~i analiza recomandarilor, precum ~i Intocmirea sintezei
recomandiirilor, cu acceptarea sau neacceptarea lor;
8) definitivarea proiectului de decizie in baza recomandarilor parvenite.
19. Consultarea publica se va efectua prin una din modalitatile stipulate in
pct. 23 al Regulamentului cu privire la proceduri1e de consultare publica cu
societatea civila in procesul decizional, care vor fi utilizate separat sau cumulativ,
dupa caz:
1) solicitarea opiniilor societatii civile, expertilor, asociatiilor profesionale,
mediului academic;
2) instituirea grupurilor de lucru permanente ~i ad-hoc;
3) organizarea dezbaterilor publice;
4) desIa~urarea audierilorpublice;
5) realizarea sondajelor publice;
6) alte modalitari de consultare publica.
20. Toate recomandiirile partilor interesate parvenite pe parcursul desIa~urarii
consultarii publice a proiectului de decizie se include In sinteza recomandarilor.
21. Recomandarile verbale la proiectul de decizie sint ref1ectate Intr-un
proces-verbal 'intocmit de subdiviziunea-autor, iar cele scrise sau In fonna
electronica se Inregistreaza 'in registrul de intrare a documentelor 'in CNAM.
22. Telmenul de prezentare a recomandarilor este de cel pu\in 10 zile
lucratoare de la data mediatizarii anuntului referitor la ini\ierea elaborarii deciziei.
La solicitarea partilor interesate, CNAM poate prelungi termenul de prezentare a
recomandarilor.
23. Subdiviziunea-autor analizeaza recomandarile parvenite impreuna cu alte
subdiviziuni din cadrul CNAM, dupa caz, ~i decide asupra acceptarii sau
respingerii fieciirei recomandari 'in parte, sistematizlndu-Ie 'intr-o sinteza privind
consultarea proiectului de decizie, Intocmita 'in forma unui tabel. In cazul unei
decizii de respingere a recomandarilor, aceasta se argumenteaza temeinic.
24. Sinteza recomandiirilor receptionate se plaseaza pe pagina web oficiala a
CNAM (www.cnam.gov.md).

25. in caz de retragere a unui proiect de deci zie din procesul de consultare
publica, CNAM plaseaza anuntul despre retragere pe www.cnam.gov.md. indiclnd
motivul.
26. Dupa finalizarea consultarii publice a proiectului deciziei, subdiviziunea
autor 'intocme~te un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, 'in care se
includ:
1) anuntul de initiere a elaborarii deciziei;
2) anuntul de organizare a consultiirii publice;
3) proiectul deciziei;
4) materialele aferente proiectului de decizie (note informative, alte informatii
relevante);
5) procesele-verbale ale intrunirilor de consultare publica;
6) recomandiirile parvenite ~i sinteza acestora.
27. CNAM va supune proiectul de decizie consultarii publice repetate in cazul
modificarii esentiale (schimbarii conceptului, extinderii obiectului ~i sferei de
aplicare, modificarii impactului) a variantei initiale a proiectului de decizie supus
procedurilor de consultare.

v. Rapoartele privind transparenta decizionala
28. Raportul anual privind transparen!a 'in procesul decizional va fi
facut public, prin plasarea pe pagina web oficiala a CNAM la compartimentul
"Rapoarte anuale privind transparen!a in procesul decizional" a sec\iunii
"Transparen!a 'i n procesul decizional", care vor contine:
I) numiirul deciziilor adoptate de CNAM pe parcursul anului de referinta;
2) numarul total al recomandarilor receptionate in cadrul procesului
decizional;
3) numiirul intrunirilor consultative, al dezbaterilor publice ~i al ~edinlelor
publice organizate;
4) numarul cazurilor in care acliunile sau deciziile CNAM au fost contestate
pentru nerespectarea Regulamentului cu privire la procedurile de consultare
publica cu societatea civila ~i procesul decizional, aprobat prin Hotarirea
Guvernului nr.967 din 09.08.20 16 ~i sanctiunile aplicate pentru inciilcarea acestuia.
29. Raportul anual privind transparenta in procesul decizional se elaboreaza
de catre persoana responsabila de coordonarea procesului de consultare publica din
cadrul CNAM, cu participarea tuturor subdiviziunilor interne ale acesteia, va fi
facut public nu mai tirziu de sfir~itul lunii ianuarie al anului imediat urmator anului
de referinta.

