
   
 

ÎNTREBARE 
 
 
Către: Ministerul Sănătății 
 
În atenția: Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
       Doamnei Președinte Cojan Adela 
  
De la: Tudor-Rareș Pop 
           Deputat USR – Circumscripția Electorală nr. 42, București 
 
 
Obiectul întrebării: Concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de Director General la casele 
județene de asigurări de sănătate 

 
Doamnă Președinte Cojan, 

 
Având în vedere răspunsul dvs. cu nr. 1731/N.S. din data de 07.03.2022 și înregistrat de către 

Parlamentul României, Camera Deputaților cu nr. 3B-6/182 din data de 10.03.2022 și nr. 3B-6/183 din 
data de 10.03.2022, prin care menționați care dintre directorii generali de case județene ocupă funcțiile 
prin concurs sau cu numire temporară, vă adresez următoarele întrebări: 

 
1. Care este motivul pentru care directorii generali cu numire temporară încă mai ocupă funcțiile 

respective devreme ce unii dintre aceștia s-au prezentat la concurs obținând un punctaj sub 70 puncte, 
demonstrând că nu cunosc legislația pentru funcția respectivă, iar alții nu s-au prezentat demonstrând o 
lipsă de interes pentru funcția de conducere pe care o ocupă? În cazul celor cu numire temporară, site-
urile caselor județene arată că aceștia ocupau funcția de Director General și înainte și după concurs, iar 
presa a comentat punctajul obținut de aceștia sau lipsa de interes în a se prezenta fără ca măcar 
conducerea C.N.A.S. să instituie măsurile necesare pentru o persoană care nu îndeplinește condițiile 
ocupării unei funcții prin eșecul unui concurs. De ce acești directori nu au fost înlocuiți din funcția 
respectivă nici până în prezent? 

2. Având în vedere evaluarea trimestrială a directorilor generali, vă rugăm să furnizați modul de 
evaluare a performanțelor profesionale ale celor cu numire temporară în conformitate cu obiecitvele 
asumate prin Contractul de Management (respectiv pentru casele județene din Argeș, Bacău, Brăila, 
Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mureș, 
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Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și, respectiv, 
Municipiul București) precum și a calificativelor obținute de aceșia pentru anul 2021. 

3. Vă rugăm să dispuneți ca pentru toate cele 43 de case județene să se publice CV-urile pentru 
persoanele de conducere, respectiv pentru posturile de Director General, Director Economic, Director 
Relații Contractuale și Medicul-Șef, așa cum există și pe site-ul C.N.A.S. În prezent, mai multe case 
județene nu au publicate CV-urile persoanelor de conducere așa cum prevede Legea 544/2001 privind 
accesul la informațiile de interes public. 

 
Vă rog să dispuneți ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis în format electronic la adresa: 

tudor.pop@cdep.ro 
 
 
Cu deosebită considerație și respect,     Data: 11 aprilie 2022 
     
   

     
 




