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Nr. 45 / 7.04.2014 
 
 

Că tre CNAS s i MS 

 
Prin prezenta vă rugăm să ne furnizați în regim de urgență, următoarele date, care ne sunt necesare pentru 
simulări legate de Normele la Contractul-cadru: 

1. Număr de asigurați la sfârșitul anului 2013, pe cele 3 grupe de vârstă din PC: 0 - 3 ani, 4 - 59 ani, 
peste 60 ani; 

2. Număr de asigurați la sfârșitul anului 2013, pe cele trei grupe de vârsta de la prevenție: 4 - 18 ani, 
19 - 39 ani și peste 40 de ani; 

3. Număr neasigurați la sfârșitul anului 2013, pe cele trei grupe de vârstă din PC; 
4. Număr medici pe grade profesionale la sfârșitul anului 2013; 
5. Procent spor grad sau numărul de puncte realizate cu sporul de grad profesional în 2013; 
6. Procent spor rural sau numărul de puncte realizate cu sporul de rural în 2013; 
7. Suma cheltuită cu medicii nou intrați în sistem în 2013, 
8. Număr servicii medicale raportate la sfârșitul anului 2013 pe fiecare tip de serviciu; 
9. Suma alocată pentru CP în 2014; 
10. Nr. medici cu până la 2200 asigurați pe listă; 
11. Nr. medici cu 2200 - 3000 asigurați pe listă; 
12. Nr. medici cu peste 3000 asigurați pe listă; 
13. Număr servicii medicale raportate la sfârșitul anului 2013 pe fiecare tip de serviciu, anual și 

trimestrial; 
14. Numar medici cu sub 800 de asigurați pe listă. 

 
Vă rugăm să ne transmiteți informațiile solicitate în format electronic la adresa de mail office@snmf.ro  
Vă mulțumim pentru solicitudine 
  
  

 
Cu stimă,  
 
Preşedinte FNPMF               Preşedinte SNMF 
Dr. Doina Mihăilă               Dr. Rodica Tănăsescu 
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