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CAMERA FEDERATIVĂ A MEDICILOR DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL NAŢIONAL 

Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr. 106 (Dispensar “Averescu”), sector 1, cod 78126 

Telefon: Secretariat: ++ 40 92 34 11 36; Preşedinte: ++ 40 92 504 098 

Fax: ++ 40-1- 66 56 727 

Internet: www2.cmb.ro 

 

Poziţia Camerei Federative a Medicilor din România, faţă de cea a Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate, a Ministerului Sănătăţii şi a Colegiului Medicilor din 

România referitor la Proiectul Normelor Contractului Cadru/2000 

 
În şedinţa Consiliului Consultativ pentru Dialog Social din cadrul Ministerului Sănătăţii din 

18.04.2000 s-a pus în discuţie documentul CFMR privitor la poziţia organizaţiei faţă de Proiectul NCoCa, 

elaborat în Februarie-Martie de către CMR şi CNAS. 

Documentul CFMR analiza cele 6 capitole principale ale NCoCa din două puncte de vedere: 

 De introdus noi articole care să permită o mai corectă reglementare a normelor, în concordanţă în 

special cu interesele medicilor, ca membri ai CFMR; 

 De modificat aspecte reglementate în proiect. 

Poziţiile Ministerului Sănătăţii au fost exprimate de Secretarul General al Ministerului, Secretarul 

General al MS, jurista Doina Ştefan, Directorul Petru Armean şi Directoarea Eugenia Erhan. Poziţiile Casei 

Naţionale de Asigurări au fost exprimate de Directorul General Adjunct dr. Marius Liţu iar poziţiile 

Colegiului Medicilor au fost exprimate de Vicepreşedintele dr. Liviu Cocora. 

CFMR a solicitat introducerea a 18 prevederi noi şi a avut obiecţii faţă de alte 15 prevederi. 

În ansambru, poziţiile CFMR au coincis în peste 2/3 cu cele ale MS şi au diferit complet cu cele 

ale CNAS. Poate surprinzător
*
, reprezentantul CMR nu a susţinut interesele medicilor, ci mai mult pe cele 

ale CNAS.  

 

I. Propuneri de noi prevederi, solicitate de CFMR 
 

1. Conform recomandării Consiliului Economico-Social din data de 31 Martie 2000, semnate şi de 

reprezentanţii MS, CNAS şi CMR (dr. D.Belloiu, director general), am solicitat introducerea în capitolul I 

al Normelor metodologice a unui articol nou din care să rezulte că la elaborarea normelor participă 

federaţiile sindicale şi patronale reprezentative din ramura servicii de sănătate, astfel: 

 

* “CNAS, împreună cu CMR, şi alături de federaţiile sindicale şi patronale din sistemul de îngrijiri 

de sănătate, reprezentative pe ramură, elaborează normele metodologice de aplicare a Contractului 

Cadru (CoCa). 

 Organizaţiile sindicale şi patronale din sistemul de îngrijiri de sănătate reprezentative pe 

ramură se stabilsc conform Legii 130 /1996 republicată”. 

 

 Avizul CES a avut la bază semnarea, în luna martie, de către MS (dr. Irinel Popescu), CNAS (dr. 

A.Ciocîlteu), alături de federaţiile sindicale semnatare ale CCM/1999-2000 a unui acord în acest sens
**

.  

Astfel că solicitarea noatră a avut nu numai o bază de recomandare CES dar şi accepţiunea scrisă a celor 

implicaţi. 

 Din păcate, MS, CNAS, CMR nu  au mai fost de acord cu cele semnante la CES şi în acordul 

comun.  

 Argumente pentru intruducerea unei astfel de prevederi în NCoCa ţin de faptul că: 

                                                 
*
 Cuvîntul poate a fost introdus aici pentru a scoate în evidenţă că rolul exclusiv Colegiului nu este acela de 

a sprijini medicii ci de a organiza adecvat exercitarea profesiei de medic. De aici (i.e., de la ambiguitatea 

Legii 74/1995, art. 12 vs art. 13) derivă ambiguităţile de exprimare ale CMR. 
**

 Dr. Mircea Cinteză a refuzat explicit semnarea acestui acord. 
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 normele se referă la relaţii contractuale de obţinere de venituri (problemă la care patronatul şi 

sindicatele au prin lege dreptul să-şi spună cuvîntul; 

 în sistemul de sănătate nu se regăseşte numai interesul organizaţiei ce reprezintă exercitarea în condiţii 

de etică şi deontologie a profesiei de medic, dar şi interesele altora: profesioniştilor (medici, asistenţi, 

biologi, TESA), directorilor de spitale şi de centre medicale, farmaciştilor, altor instituţii ce acordă servicii 

de îngrijire. 

 

2. Am solicitat introducerea unui articol nou care să definească pachetul minim de servicii pentru care 

asiguratul nu trebuie să plătească în plus faţă ceea ce rambursează casele de asigurări. 

 MS a susţinut poziţia noastră, în timp ce CNAS a declarat că nu ştie înseamnă “pachet minim de 

servicii”. CMR a refuzat să aibă o opinie. 

 Problematica definirii pachetului minim de servicii derivă din faptul că, în ţările în care se practică 

“pachete minime de servicii”, acestea nu pot fi limitative, din punct de vedere financiar. Politica CNAS este 

însă extrem de populistă: se afirmă gratuităţi peste tot, dar limitarea financiară a acestor gratuităţi cade în 

sarcina furnizorilor de servicii, medici, spitale, farmacii ş.a. 

 

3. Am solicitat introducerea unui articol nou care să arate că modelele de contract publicate sînt numai bază 

de discuţie şi nu pot fi impuse de către casele de asigurări furnizorilor de servicii, ci trebuie individualizate 

şi/au personalizate. 

  

 MS, CNAS şi CMR au refuzat introducerea unei astfel de prevederi, înţelegînd greşit că prin 

acestă prevedere dorim schimbarea CoCa sau NCoCa. Nu, noi solicităm respectarea Codului Civil, în baza 

căruia se elaborează şi se derulează contractele. Căci, solicitarea noastră a plecat de la observaţiile concrete 

din ţară, communicate de colegii noştri, dar trăite şi de noi, personal, prin care se arată că CAS se comportă 

dictatorial cu “partenerul de contract” ! 

 

4. Am solicitat un nou articol care să reglementeze, în aceste NCoCa, o problemă acută semnalată în 

teritoriu de către mediii cu liberă practică care doresc să se angajeze la un cabinet contractant cu Casele de 

Asigurări. 

 În acest sens, am arătat că pentru punerea în aplicare a art.2 şi 11 din Ordonanţa 124/1998, precum 

şi a art. 14 din Normele 786 de aplicare a ORD 124, în concordanţă cu Constituţia României, art. 38.1, este 

necesară precizarea că angajatul (fie el medic, asistent, biolog sau oricare alt personal angajat) unui furnizor 

de servicii de sănătate (fie el medic sub contract cu casele de asigurări sau persoană juridică sub contract cu 

CAS) poate lucra, pentru acel angajat, în sistemul de asigurări, fără a fi nevoie de aprobarea caselor de 

asigurări, cu respectarea standardelor de competenţă ale Colegiului Medicilor şi Ministerului Sănătăţii. 

 MS a fost de acord cu poziţia noastră. CNAS s-a opus vehement, spunînd că există Decizia 3 a 

Comisiei Paritare de Acreditare. CMR a avut o poziţie stranie: dr. Cocora a invocat că acreditarea medicilor 

se supune prevederilor Legii generale a tuturor acreditărilor, de orice fel, din România. 

 

5. Am solicitat introducerea unui articol nou din care să reiasă că valoarea punctajelor nu poate scade sub o 

anumită limită, pentru respctarea art. 38 din Constituţie (obligaţia societăţii este de a rambursa munca la 

valoarea ei) şi a Contractului Colectiv de Muncă pe ramură, valabil şi în sistemul asigurărilor de sănătate. 

 MS a susţinut poziţia noastră, CNAS a declarat că propunerea poate fi bază de discuţii viitoare (nu 

s-a precizat cînd – poate la viitoarea şedinţă) iar CMR a refuzat explicit să răspundă la dispcuţiile pe 

marginea acestui punct. Această atitudine a CMR dovedeşte fie aroganţă, fie necunoaşterea a problematicii 

de fond, fie printre atribuţiile Colegiului nici nu intră cele de discutarea a veniturilor medicilor
***

. 

 

6. Am solicitat ca NCoCa să recunoască titlurile obţinute prin concursuri şi examene şi să le puncteze şi 

tarifeze în plus, atît în asistenţa primară, cît şi în cea de specialitate din ambulatoriu: 

 15% pentru titulul de medic primar 

 15% pentru titlul de doctor în medicină, pentru a aplica şi Legea 137/1998 

                                                 
***

 Aceasta ar fi cea mai logică explicaţie (vezi şi acordul comun CFMR, Colegiul Medicilor din Bucureşti 

şi Asociaţia Medicală Română din Mai 1999). 
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 15% pentru titlul de conferenţiar 

 15% pentru titlul de profesor 

MS a fost de acord pentru primele două, CNAS a afirmat că pentru medicii primari deja s-a stabilit 

că vor avea punctaje cu 20% mai mari. Dar, atît CNAS, cît şi CMR au uitat că prevederea cuprindea numai 

pe medicii de familie, nu şi pe ceilalţi (!). 

La acest punct, sau mai discutat două aspecte: 

 Am afirmat că o consultaţie sau intervenţie a unui profesor universitar, la un cabinet medical în 

ambulatoriu trebuie mai bină plătită decăt cea a unui medic primar. Atît MS, cît şi CNAS au afirmat că 

profesorul universitar este medic primar şi este îndeajuns plătit pentru funcţia de profesor de către 

Universitate. 

 Am arătat că NCoCa stabileşte explicit că investigaţiile paraclinice vor avea aceleaşi tarife 

negociate, căci “la negocierea tarifelor nu se ţine cont de gradul profesional” (!!). Unde mai este atunci 

interesul pentru perfecţionare şi de obţinere de comtetenţe şi supraspecializări ? 

La acest punct, care îl privea în mod deosebit, CMR a refuzat să poarte discuţii (!). 

 

7. Am solicitat eliminarea plafoanelor pentru actele medicale de prescripţie diagnostică şi terapeutică 

pentru pachetul minim de servicii. În acest sens, am solicitat CNAS şi CMR să renunţe la: 

 plafoane pentru reţetă de medicamente; 

 plafoane pentru medic, la medicamentele compensate şi gratuite; 

 plafoane pentru număr de analize şi investigaţii trimise; 

 plafoane pentru număr de analize şi investigaţii efectuate; 

 plafoane pentru număr de zile de spitalizare; 

 plafoane pentru număr de internări. 

La acest punct, MS nu s-a propunţat, CNAs a fost puternic împotrivă iar CMR a fost explicit în 

afirmaţia că este de acord cu plafonările. 

 

8. Am solicitat introducerea unei prevederi care să permită folosirea coplăţilor în medicina primară, mai 

ales pentru acei medici de familie care practică anumite competenţe în plus (acupunctură, homeopatie, 

urgenţe medico-chirurgicale, ecografie ş.a). 

 MS şi CNAS au fost împotrivă iar CMR a afirmat că “sub nici o formă” (!). 

 

9. Am solicitat dreptul medicilor de familie cu competenţe în domeniul investigaţiilor paraclinice 

(laborator, ecografie, electgrocardiografie ş.a.) de a contracta aceste servicii cu CAS, sub temenii 

contractărilor din asistenţa de specialitate. 

 Ms, cnas Şi CMR nu au fost de acord pe motiv că ar exista hiperinflaţie de servicii. În aceste 

condiţii medicii de familie care doresc să-şi exercite competenţele fie vor practica gratis/voluntar, fie contra 

cost (!). 

 

10. În concordanţă cu cererile Ministerului Sănătăţii, de modificare a CoCa, am solicitat introducerea unui 

articol nou din care să reiasă dreptul furnizorilor de servicii din ambulatoriul de specialitate de a stabili 

tarife pentru prestaţiile rambursate de CAS, urmînd ca, în caz că tarifele sînt mai mari decît cele decontate 

de CAS, diferenţa de preţ să fie acoperită de asigurat (coplată). 

 MS a agreat poziţia CFMR, în timp ce CNAS şi CMR nu s-au exprimat. MS a arătat că faţă de 

această prevedere se opune Ministerul Finanţelor. Reamintim că ea se regăsea în vechiul CoCa şi în vechile 

NCoCa (!). 

 

11. Am socilitat să se stabilească cine rambursează serviciile oferite asiguraţilor pentru obţinerea de 

drepturi la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. Cu alte cuvinte, cine plăteşte actele de eliberare de 

dosare de pensionare şi de revizuire în cazul prelungirii pensionării. 

 Solicitarea noastră a plecat de la: 

 realitatea din teren, unde se observă că întocmirea unui dosar de pensionare solicită mare cantitate de 

timp, iar în 30-1 h se pot vedea alţi bolnavi, puncte ce nu se obţin, astfel, din pesnionări; 

 existenţa unui precedent, reprezentat prin punctajul elaborat pentru punerea în aplicare a 

Experimentului Mincu. Acolo, pentru acelele efectuate pentru pacienţii care apelau la Comisiile de 

Expertiză ale MMPS se acorda un punctaj mai mare (20 puncte). 
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 MS a avut două poziţii: dr. Armean a arătat că dosarele şi avizele de pensionare fac parte din 

planul terapeutic al bolnavului şi că trebuie punctat cu 10 puncte (control), în timp ce dna. Erhan a sugerat 

ca aceste prestaţii să fie plătite din fondul de pensii al MMPS. 

 

12. Am solicitat publicarea listei cu toate bolile care beneficiază de acces direct la medicul specialist, în 

sensul precizării şi a intervalului de timp de prezentare.  

 MS a agreat, din nou, poziţia CFMR. CNAS a afirmat că această listă s-a îmbunătăţit şi va fi 

valabilă de la 1 Mai, dar a uitat că nu de spre aceasta este vorba, ci despre listele Comisiilor specializate ale 

CAS şi CMR. CMR a afirmat că “se lucrează”. 

 

13. Am solicitat elaborarea unor texte care să permită o mai adecvată integrare clinică a medicilor din 

ambulator, precum şi o mai adecvată integrare în ambulator a medicilor cu practică clinică aşa cum a fost 

ea pînă la începutul anului 2000 (sfert, jumătăţi de norme, ambulatoriu de spital sau alte formule), dar cu 

respectarea principiilor practicii loaiale. 

 Problema este, în esenţă una care ţine de domeniul Colegiului. Reprezentantul CMR a avut o 

atitudine bizară la discutarea acestei solicitări a CFMR, afirmînd că autorităţile locale trebuie să stabilească 

reglementări teritoriale (!?). 

 La această problemă, MS a ţinut să aprecieze că actualele NCoCa nu reuşesc să statueze un sistem 

adecvat de îngrijiri de sănătate. 

 

14. Am solicitat dreptul medicilor şi altui personal din spitale de a negocia salariile, la limitele minime 

prevăzute de Legea 154 dar fărăă obligativitatea de a respecta limitele maxime, dacă este posibil din punct 

de vedere fianciar, respectînd contractele colective de muncă. 

 Solicitarea a avut ca punct de plecare dorinţa noastră de a creşte seminificativ salarizarea din 

spitale, în condiţia în care CNAS nu ştie că Ordonanţa de Urgenţă de mărire a salarizării din sistemul 

bugetar se aplică şi spitalelor contractante cu CAS. 

 MS a arătat că este în curs de realizare un propiect de ordonanţă prin care se va statua mai clar 

modul cum medicii şi alt personal din sănătate vor fi plătiţi. 

 

15. Am observat că CoCa este neclar în ceea ce priveşte obligaţia de asigurare de răspundere civilă a 

furnizorilor de servicii. Comportamentul agrersiv al CAS, care nu au semnat contracte cu medicii care nu s-

au asigurat de răspundere civilă, a fost un abuz. 

La acest punct am solicitat un text de explicare în NCoCa, pentru a se înţelege că obligativitatea de 

a finanţa un sistem de răspundere civilă incumbă CNAS şi nu furnizorului de servicii. În plus, Legea 

Spitalului arată că unitatea este răspunzătoare şi nu medicul sau alt personal (!). 

MS a susţinut poziţia CFMR, în timp ce CNAS a eludat problema, susţinînd că  medicii care au 

semnat “contrate obligate” după asigurarea civilă, dacă sînt nemulţumiţi, să dea în judecată CAS. 

 

16. Observănd că tarifele stabilite de CAS pentru accesul la medicul stomatolog au contribuit la scăderea 

drastică a numărului de asistaţi, am solicitat dreptul medicilor stomatologi de a-şi stabili atăt tarifele 

maximale căt şi pe cele minimale. 

 Menţionăm că dreptul la tarife maximale era prevăzut în vechile norme, dar a fost scos din noul 

proiect. 

 CNAS s-a opus vehement la soclicitarea noastră, în timp ce CMR nu a răspuns. MS s-a situat pe 

poziţia CFMR. 

 

17. Observînd că medicii din ambulatoriul de oncologie şi dermatologie semnalează că în vechile norme nu 

era reglementat cine plăteşte medicamentele gratuite livrate asiguraţilor în policlinici, centre medicale, 

cabinete medicale de specialitate (ex. citostatice, tratament sifilis), am solicitat elaborarea unui text care să 

permită să arate explicit cum stau lucrurile: cine plăteşte pentru gratuităţile din oncologie şi venerologie în 

ambulator. 

 Reprezentantul CNAS a afirmat că, pentru domnia sa, problematica este “o enigmă”. 

 

18.  Pentru a facilita activitatea colegilor noştri din ambulator, am solicitat reintroducerea gratuităţii pentru 

boală şi nu pentru medicament, aşa cum a fost ea adoptată de OMS 1108/1973 şi de HGR 206/1998.  
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 MS a fost de acord cu poziţia CFMR, în timp ce CNAS a afirmat că toate aceste medicamente nu 

pot fi suportate. Poziţia populistă a CNAS estge de a cuprinde cît mai multe medicamente dar fără a asigura 

minimum de necesar pentru boli dintre cele mai invalidante (ca de exemplu, vitamine pentru canceroşi sau 

cirotici). 

 

 II. Propuneri ale CFMR de modificare a unor prevederi înscrise deja în Proiect 

 

19. CFMR susţine respectarea strategiei de dezvoltare a Guvernului (Ministerului Sănătăţii) pe termen 

mediu, aprobată de Consiliul Europei. De aceea am  solicitat respectarea punctului 4a, pentru a nu permite, 

acum, deturnarea sensului reformei, prin NCoCa, unde alocaţiile către sercorul ambulatoriu au scăzut 

drastic, de la 47,25% la 33,75%, scădere cu peste 30% !! Pe capitole astfel: 

 Cu 3,22% la asitenţa primară de la 15,5 la 15% 

 Cu 25% la asistenţa de specialitate în amulatoriu, de la 11,75 la 8,25% 

 Cu 50% la asistenţa cu medicamnete compensate şi gratuite în ambulatoriu, de la 20 la 10%. 

În acest sens, am cerut: 

 creşterea fondurilor alocate pentru asistenţa medicală din ambulatoriul de specialitate cu 10% mai 

mult ca în 1999, adică de la 11,75% la 13% din fondul alocat serviciilor medicale de către CNAS; 

 Menţinerea alocării de 15,5% pentru medicina primară; 

 Menţinerea alocării a 20% din fondul total al asigurărilor de sănătate pentru medicamentele 

compensate şi gratuite în ambulatoriu. 

Argumentle CNAS, precum că în 1999 nu s-au cheltuit fondurile propuse în Normele143/792-

7.09.1999 sînt lipsite de relevanţă, atîta timp cît estimările nu au luat în calcul masivele reformări din 

sistem, puse în aplicare în ultimele 3 luni. De menţionat că pînă atunci fondurile ajungeau numai la spitale. 

MS a fost, în principiu de acord cu propunerile CFMR dar a cerut ca alocarea finală să fie 

definitivată după ce CNAS oferă MS un bilanţ al finanţării pe sectoare în 1999. (De observat faptul că între 

MS şi CNAS canalele de comunicare sînt destul de obstruate.) 

CMR nu doreşte ca ambulatoriului de specialitate să-i fie alocate mai multe fonduri, dar afirmă că 

reducerea fondurilor alocate spitalelor poate avea loc în anii următori, în  mod treptat. De remarcat că 

preşedintele CNAS este medic de spital, la fel ca şi preşedintele CMR, precum şi doi din vicepreşedinţii 

CMR. 

 

20. Analiza modului în care se face bugetarea unui cabinet de medicină generală/de familie, corelat cu 

imposibilitatea de transfer de fonduri între capitole bugetare, precum şi cu controlul CAS asupra bugetelor 

de practică, ne-a determinat, la solicitarea unui mare număr de colegi din asistenţa primară, să solicităm 

modificarea NCoCa, în sensul modificarii modului de bugetare al cabinetului medical de medicină 

generală/de familie. De aceea am propus adoptarea bugetului global şi nu al despărţirii bugetului în două 

(de “venit al medicului” şi “de practică”), pentru a nu mai exista capitole bugetare controlabile de către 

organismele Ministerului de Finanţe. 

 MS a fost de acord cu poziţia CFMR, }n timp ce CNAS a afirmat că aceasta a fost poziţia ei înante 

ca CMR s{-şi impună punctul de vedere. 

 CMR a fost însă explicit contra acordării medicilor de medicină generalăă a unui buget global, 

argumentînd că Comisia de MG/MF a CMR aşa a hotărît (noi credem că greşit) iar că această hotărîre 

reprezintă poziţia majoritară a medicilor din asistenţa primară. La această replică, MS a afirmat că CMR 

este departe de realitate, căci, poate este poziţia majoritară a Comisiei şi nicidecum poziţia majoritară a 

medicilor, care, după spusele MS, susţin poziţia CFMR (!). 

 

21. CFMR a solicitat revizuirea  valorii punctajelor, în sensul adoptării unui nou palier de punctaj pentru 

copii de la 1 an la 3-6 ani, la valoarea de 12-13 puncte per copil. 

 Argumewnte pentru aceasta le susţin numeroşi medici de familie, mai ales cei cu pregătire pediatrică 

(şi au dreptate). 

 MS a susţinut poziţia CFMR, arătînd că, pe plan mondial, există diferenţe majore de exprimare a 

efortului medicului pentru grupa de vărstă 1-4 ani. În acest sens, MS a solicitat CNAS şi CMR să schimbe 

p[unctajele. 



6 

  CNAS a sugerat discuţii pe această temă, în timp ce CMR s-a opus vehement cu argumentul 

(pueril) că de la 1 an în sus se fac examene de bilanţ punctate. A uitat, oare, dr. Cocora că bilanţ punctat se 

face şi la adulţi ? 

 

22. Am solicitat ca, pînă la stabilizarea sistemului, să fie eliminată depunctarea valorii de capitaţie după 

22000 puncte (pentru 3 ani). 

  La unison, MS, CNAS şi CMR au respins această propunere, argumentînd cu “hiperinflaţie de 

servicii” (?). 

 

23. Am solicitat clarificarea punctării la domiciliu. Din noile norme rezultă că aceasta se face numai în 

arara orelor de program. Problema nu a fost înţeleasă de redactorii NCoCa, astferl că a rămas în suspensie. 

 

24. Am solicitat reanalizarea punctajelor pentru contractele în care se asigură permanenţa şi respectarea 

acestor punctaje şi plăţi. Problema ne-a fost sugerată de colegii de MG/MF care ne-au atenţionat asupra 

faptului că CAS refuză să semneze astfel de contracte. CNAS nu ştie să existe vreun contract de qacest fel 

în ţară. 

 (Încă nu am reuşit să punem problema concediilor de odihnă, cine plăteşte, cine asigură serviciile şi 

cine primeşte banii pentru cap[italţie). 

 

25. O problemă spinoasă  era aceea că Normele 143/792/1999 precizau că CAS rambursează 28 consultaţii 

şi alte servicii adiacente pentru fiecare pacient consultat (conform anexei 2). Noile norme arată că nu vor fi 

rambursate decăt 28 de servicii, adică consultaţiile şi alte servicii (conform anexei 2) la un loc. 

 Se pare că o mai nouă redactare (nevăzută) arată că maximum de servicii per zi poate fi de 42, la 

maxim 28 consultaţii. 

 În plus, MS a arătat că[ va promova o Ordonaţă de Urgenţă pentru a permite medicilor de 

specialitate din ambulatoriul de specialitate al spitalului să fie plătiţi per servicii şi nu per salariu (ca pînă 

acum). 

 

26. Am solicitat reanalizarea serviciilor oferite de medicii internişti, care sînt mult mai prost plătiţi, acum, 

conform normelor în vigoare.  

 Discuţiile s-au oprit aici, deşi MS a susţinut poziţia CFMR. (Poate vor fi reluate la viitoarea 

şedinţă). 

 

27. Am solicitat introducerea în lista de analize a unui număr suplimentar de investigaţii necesare 

diagnosticării ambulatorii a unor boli grave: exemplu PSA, PRL, CEA ş.a. În plus, solicităm punerea de 

acord a anexei 6 pct. 31 cu anexa 2, în sensul ca CAS să ramburseze serviciile de balneofizioterapie şi 

kinetoterapie. 

 MS şi, de data aceasta, CMR au susţinut poziţia CFMR. CNAS a lăsat discuţia ca la punctul 

anterior. 

 

28. Am solicitat ca să se aduage, în anexa 2, decontarea de către CAS a tratamentelor specifie şi speciale, 

ca de exemplu:  

 citostatice (perfuzii); 

 tratamentele injectabile gratuite pentru sifilis; 

 vizite la domiciliu pentru pacienţii netransportabili sau imobilizaţi. 

MS şi CMR au susţinut poziţia CFMR. CNAS a fost împotrivă. 

 

29. Am solicitat respectarea Legii 74, art. 4, în sensul de a pune egalitatea între medicii de femilie şi alţi 

medici, în ceea ce priveşte dreptul egal al tuturor medicilor de a prescrie analize şi investigaţii. Astfel, am 

cerut modificarea anexei 3. 

 CMR a susţinut poziţia CFMR dar MS ş CNAS s-au opus, pe motiv de creşterea a prescrierii de 

analize de către medicii de medicină generală/de familie. 

 

30. Fără a pune la îndoială calităţile profesioanale ale şefilor de secţii, CFMR consideră că şeful de secţie 

este un administrator. De aceea am prpus a elimina din NCoCa dreptul acestora de a decide “oportunitatea 
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necesităţii continuării spitalizării”. Responsibilitatea actului de spitalizare revine medicului curant, conform 

art. 4 din Legea 74/1995. 

 La propunerea noastră s-au opus atăt MS, cît şi CNAS şi CMR (surprinzător, căci aceasta este clar 

reglementat în legea Colegiului). 

 

31. Am constata că între CoCa şi NCoCa există o gravă inadvertenţă legată de serviciile comunitare de 

îngrijire la domiciliu. În CoCa, există un capitol special (nr. 12) dedicat acestora, în timp ce în NCoCa 

aspectul este tratat la capitolul “servicii spitaliceşti”. De aceea am solicitat scoatera serviciilor de la 

domiciliu din jurisdicţia spitalului şi încadrarea lor conform CoCa şi Legii 145. 

 MS a susţinut poziţia CFMR, solicitînd CNAS şi CMR să schimbe NCoCa.  

 

32. Am observat (vezi şi ante) că dreptul medicului stomatolog de a institui coplăţi a fost desfinţat. Am 

cerut înfiinţarea prevederii valabile încă acum. 

 MS a susţinut poziţia CFMR. 

 

33. În concordanţă cu decizia Curţii de Apel Bucureşti Secţia Contencios Administrativ, prin sentinţa civilă 

1432 din 24.11.1999, prin care s-a anulat de drept articolul prin care se preciza că prescrierea 

medicamentelor se face exclusiv în limita specialităţii, am solicitat scoaterea acestui articol din NCoCa. 

Guvernul Romaniei, precum şi MS cunosc această sentinţă, căci au făcut parte din proces. 

 Cu toate acestea, MS, CMR şi CNAS consideră decizia ca inaplicabilă şi persită  în a nu lua în 

considerare Curtea de Apel. Astfel se persită în greşală (cap. 8, pct. 8.6). 

 

Preşedinte, 

 

Dr. Dan Pereţianu 


