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Domnului Profesor Doctor Eugen Ţurlea, 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

 

 

  Stimate Domnule Preşedinte, Camera Federativă a Medicilor din 

România vă solicită sprijinul pentru rezolvarea unei situaţii grave ce afecterază 

asistenţa medicală la nivelul Municipiului Bucureşti. 

  În ultimele două săptămîni, mai mulţi membri ai organizaţiei noastre, 

medici de familie şi medici de specialitate din ambulatoriu (cabinete medicale private, 

comodate şi centre medicale) ne-au sesizat faptul că nu au primit banii cuveniţi 

pentru serviciile medicale prestate pe luna Decembrie 2000. Adresîndu-se Casei 

de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, medicii au fost informaţi de către 

mai multe persoane cu funcţii de răspundere în CASMB că de vină este Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate, deoarece nu a calculat valoarea definitivă a 

punctului pentru trimestrul IV 2000. 

  Însă, chiar Contractul Cadru precizează că trebuie plătite serviciile, 

chiar şi la valoarea estimată, urmînd ca valorile definitive, posibil de calculat pentru 

viitor, să stabilească dacă sau nu vor fi majorări sau micşorări de venituri. 

  Astfel că solicităm să interveniţi pe lîngă CASMB pentru a rambursa  

de urgenţă serviciile medicale cuvenite medicilor din Bucureşti la valoarea 

estimată, urmînd ca ulterior, în limitele legii, să fie rambursati şi  banii pentru 

valorile definitive ale punctajelor. 

  Menţionăm că nu este pentru prima dată cînd CASMB întîrzie plăţile 

pentru furnizarea de servicii, acestea reprezentînd o practică frecventă a instituţiei mai 

sus-amintite. Sperăm ca, în condiţiile schimbărilor actuale la nivelul sistemului 

sanitar, aceste tipuri de atitudini să înceteze, cu atît mai mult cu cît avem numeroase 

semnale din teritoriu referitoare la întîrzierea plăţilor de către Casele Judeţene de 

Sănătate. 

  Avînd în vedere gravitatea situaţiei, vă rugăm, Domnule Preşedinte, ca, 

în virtutea prerogativelor dvs, conferite şi de Ord.Urg. 180/2000, să sprijiniţi 

solicitatea membrilor noştri CFMR din Mun., Bucureşti (dar şi din ţară) pentru ca 

aceştia să-şi primească drepturile băneşti cuvenite pentru serviciile medicale prestate. 

 

Cu deosebită stimă, 

 

Preşedinte al CFMR, 

Dr. Dan Pereţianu 
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