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MEMORIU 

 

 I. Este inadmisibil ca medicii şi personalul sanitar din ambulatoriu (50% 

din personalul sanitar al ţării) să nu-şi primească salariile pentru luna 

Octombrie pe motiv că nu au contracte cu Casele de Asigurări. 

 II. Este inadmisibil ca spitalele să desfacă contractele de muncă pe 

durată nedeterminată medicilor, chiar dacă au semnat contracte "parţiale" cu 

casele de asigurări, pînă la rezolvarea totală a problemelor legate de modul de 

primire al banilor pentru serviciile acordate. 
 
 În această situaţie s-a ajuns datorită interpretărilor tendenţioase a actelor 
normative existente prin care medicilor şi celuilalt personal din ambulatoriu 
(dispensare şi policlinici) li se impune abuziv semnarea contractelor cu casele de 
asigurări. 
 Scoatem în evidenţă următoarele: 

1. Ordonanţa 124, art. 13, specifică că actualele dispensare şi policlinici "se pot 
transforma" în cabinete cu practică liberală. Cu alte cuvinte, NU ESTE 
OBLIGATORIU CA ACTUALELE CABINETE SĂ FIE TRANSFORMATE !! 

2. Ordonanţa de urgenţă 116 specifică că actualele policlinici şi dispensare "pot fi 
date în folosinţă gratuită etc.." medicilor care doresc să-şi înfiinţeze cabinete cu 
practică liberală. Cu alte cuvinte, NU ESTE OBLIGATORIU să facă contract de 
comodat sau de închiriat. 

3. Normele la Contractul Cadru specifică că, în cazul în care cabinetele medicale de 
tip vechi (de stat) rămîn în structura teritorială a spitalului, atunci pentru ele 
semnează contract reprezentantul persoanei juridice din structura organizatorică a 
spitalului. Adică, semnează contractul pentru ambulatoriu, directorul de spital (ca şi 
pînă acum). 

4.Este ilegal a modifica structura organizatorică a unui spital fără aprobarea 
Ministerului Sănătăţii (iar, în unele cazuri, chiar prin Hotărîre de Guvern), atît conform 
normelor în vigoare, cît şi arecentei Legi a Spitaleor (în vigoare după 7.11.1999). Cu 
alte cuvinte, DISPENSARELE ŞI POLICLINICILE CARE DORESC RĂMÎN ÎN 
STRUCTURA SPITALULUI IAR MEDICII CARE RĂMÎN ÎN ACESTE STRUCTURI 
TREBUIE SĂ FIE PLĂTIŢI DE CĂTRE SPITAL în baza contractelor individuale de 
muncă pe durată nedeterminată, a Contractului Colectiv de Muncă pe ramură 
(semnat şi de MSşi CFMR) şi a Codului Muncii. 

5. Este ilegal ca directorii de spitale ce au în structura lor organizatorică policlinici şi 
dispensare să refuze semnarea de contracte cu casele de asigurări, pentru serviciile 
prestate de medicii din ambulatoriu. 

6. Însăşi nota Ministrului Sănătăţii GH 7147/19.10.1999 precizează că NUMAI 
PENTRU MEDICII CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN CABINETE MEDICALE 
ORGANIZATE CONFORM ORDONANTEI 124 SE POT MODIFICA RELAŢIILE DE 
MUNCĂ cu spitalele - angajator, în sensul încetării contractului de muncă pe durată 



nedeterminată. Cu alte cuvinte, ceilalţi medici din ambulatoriu, care nu şi-au 
transformat cabinetele, rămîn să fie salarizaţi de spitalul teritorial.  
 În plus, chiar medicii care au semnat contracvte cu Casele de Asigurări pot 
rămîne în continuare cu contract de muncă cu durată nedeterminată cu spitalul (în 
Codul Muncii se numeşte contract suspendat), mai ales pînă cînd se rezolvă şi 
problemele legate de transferul banilor către conturile (inexistente) ale medicilor. 

7. Colegiul Medicilor din Bucureşti, Direcţia de Sănătate Publică a Mun.Bucureşti şi 
Casa de Asiguări Bucureşti au convenit (vezi Comunicatul Colegiul Medicilor din 
Bucureşti din 15.10.1999) ca, pentru medicii care nu au încă înfiinţate cabinete 
conform Ordonanţei 124 să semneze contracte de prestări servicii, directorii din 
spitalele de teritoriu, ce au în structura lor organizatorică acele dispensare şi 
policlinici ai căror doctori nu şi-au făcut încă cabinete. 
 Această convenţie nu a fost respectată pînă acum. 

8. Hotărîrea de Guvern 732/1999, de modificare a HGR 312, prelungeşte durata 
semnării contractelor pînă la 31.12.1999.Pînă la acea dată ar trebui ca CAS şi 
spitalele să finaţeze dispensarele şi policlinicile ca pînă acum. 
 
 De aceea CEREM Ministrului Sănătăţii să emită un ordin prin care: 
1. Casele de Asigurări sociale de Sănătate să respecte Normele Contractului cadru 
şi să finanţeze cabinetele medicale, dispensarele şi policlinicile ce se găsesc în 
structura spitalelor. 
2. Directorii de spitale ce au în structura organizatorică teritorială dispensare şi 
policlinici, ce nu sînt organizate conform Ordonanţei 124, să nu refuze semanrea de 
contracte cu Casele de Asigurări, pentru serviciile medicilor de ambulator din 
subordinea spitalului. 
3. Direcţiile de Sănătate Publică să nu refuze semnarea contractelor de spaţiu 
pentru oricare din formele de organizare a Cabinetelor medicale, conform 
Ordonanţei 124, în special să nu refuze semanrea contractelor cu societăţile civile 
medicale. 
 
 În plus, revenim la cererea noastră, înregistrată cu nr. 49176 la Min.Sănătăţii 
prin care solicităm în regim de urgenţă întrunirea Comisiei Consultative pentru Dialog 
Social pentru discuatrea problemelor în litigiu. La acesteă întîlnire cerem prezenţa 
unui reprezentant împuternicit al CNAS. 
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