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Referitor la declaraţiile recente ale Preşedintelui Fed. Sanitas şi al CNSRL-Frăţia 

 

 

 Preşedintele CNSRL-Frăţia şi al Fed. Sanitas, membru marcant în Consiliul de 

Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, a făcut, în urmă cu cîteva 

zile, afirmaţii injuste şi de ordin (prea) general, referitor la problematica relaţiilor din 

Sistemul de Îngrijiri de Sănătate. 

 Prezentarea Preşedintelui M. Petcu a atins sau omis 7 aspecte problematice şi 

actuale. CFMR încearcă să nuanţeze acuzaţiile aduse de Preşedintele Sanitas: 

 

1. “Cei mai puţin îndreptăţiţi [la protestul de săptămîna trecută, nn] sînt medicii de 

familie !”. Greşala dl. Petcu este că generalizează atunci cînd acuză un întreg grup social 

şi cînd foloseşte argumente din alt plan pentru a explica generalizarea; că se fac greşeli, 

că nu se fac raportări la fisc, că nu se trec în cărţile de muncă contractele de muncă sau 

modificările de salariu ale asistentelor. Ori, în protestul MF este vorba despre punctele 

pe care le primesc cabinetele medicilor pentru munca prestată ! 

 De fapt, medicii de medicină generală/de familie au protestat pentru a susţine 

financiar chiar pe membrii Sanitas, asistentele cu care lucrează; pentru a putea susţine 

activitatea în cabinet. 

 De altfel, faptul că dl. Petcu nu are dreptate, poate chiar de pe poziţia CNAS, 

rezultă cu pregnanţă din poziţia doamnei Ministru dr. Daniela Bartoş. Aceasta a anunţat 

stabilirea valorii punctului (cumulat) la 15 000 lei/punct; adică aproape dublu. 

2. “Se comit abuzuri la cărţile de muncă”. Aici dl. Petcu greşeşte din nou, căci nu medicii 

lucrează cu cărţile de muncă, ci funcţionarii specializaţi ai MMP(S)S, iar Direcţia de 

Muncă controlează lunar activitatea cabinetelor şi a declaraţiilor legate de dreptul 

muncii. 

3. “Asistenţi sînt salarizaţi sub salariul minim pe economie” Afirmaţia este greşită, căci, 

cum am spus mai sus, faptul este imposibil prin controlul lunar al DM ale MMSS. În 
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plus, multe cabinete ale medicilor cu practică independentă au dat tichete de masă, 

în timp ce statul nu le-a dat, deşi Fed. Sanitas a cerut de peste 2 ani acest lucru ! 

4. “Vom participa la acţiuni comune ale CNAS şi ale Oficiului pentru protecţia 

consumatorilor pentru a controla cabinetele medicale…” Cel puţin pentru CFMR este 

suspectă poziţia unui sindicalist care se află de fapt pe poziţia unui controlor de stat. Sau 

dl. Pectu a vorbit de pe poziţia de membru în C.Ad.CNAS ? Aşa s-ar mai înţelege 

atitudinea dl. Preşedinte al CNSRL-Frăţia. În plus, activitatea profesională a medicilor 

poate fi controlată numai de Colegiul Medicilor. Activitatea profesională a asistentelor 

este controlabilă de noul Ordin al Asistenţilor ! O federaţie sindicală nu controlează ! 

5. “Greva medicilor a fost ilegală” Şi aici dl Petcu greşeşte, căci protestul medicilor nu a 

fost o grevă; domnia sa ştie foarete bine că numai salariaţii pot face grevă, nu şi liber 

profesioniştii. Dar, poate că dl. Petcu a clarificat, cu această afirmaţie, lipsa de egalitate 

între doi parteneri “egali”: medicii şi CNAS. Oare nu ne-a comunicat, acum, dl . Petcu că 

CNAS este angajatorul (atipic) al unor liber întreprinzători ? 

6. “Alte probeleme mult mai grave sînt în sistem!” Este posibil să fie adevărat. În SIS 

există multe probleme grave. Dar cum încearcă Fed. Sanitas să le schimbe, dl. Petcu nu 

ne-a spus. Cum se rezolvă deficitul între venituri şi cheltuieli al CNAS, promovat de 

Parlament cînd a votat Legea Bugetului Naţional ? sau Cum se rezolvă conflictul de 

interese dintre spital şi ambulatoriu, generat de CoCa şi NCoCa ? Cum se rezolvă 

problema medicamentelor compensate ? Şi multe altele. 

7. Preşedintele CNSRL-Frăţia a uitat să amintească că, prin valoarea punctului promovată 

de CNAS, de aprox 2100 lei, o consultaţie la un medic specialist primar (10 sau 15 

puncte) este plătită cu 20 000 lei, respectiv 30 000 lei (Un tuns costă 75 000 lei !). Iar din 

aceşti bani, medicii susţin salariul asistenţilor lor ! 

 

 Poziţia Fed. Sanitas, cu regret constatăm, este antireformistă. Am fi preferat ca 

Fed. Sanitas să ceară înfiinţarea de cabinete ale asistenţilor, să ceară descentralizarea 

furnizorilor de servicii, să promoveze egalitatea între CNAS şi cabinete, să ceară 

egalitatea între Col. Medicilor şi Ordinul Asistenţilor, la stabilirea CoCa şi NCoCa. 
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