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Comunicat 
 

 Patronatul Naţional al Medicilor de Familie, Societatea Naţională de 

Medicină Generală, Camera Federativă a Medicilor din România, 

Asociaţia Medicilor Specialişti din Ambulatoriu cu Cabinete Medicale 

Individuale, Asociaţia Medicilor cu Liberă Practică din Ilfov şi Convenţia 

Medicilor Democraţi,  
S-au decis să acţioneze în comun pentru obţinerea acelor drepturi 

economice, sociale şi profesionale ale medicilor corespunzătoare pregătirii, 

poziţiei şi importanţei lor în societate. 

 Organizaţiile menţionate, cosideră că este necesară modificarea legislaţiei, 

în sensul de a permite organizaţiilor medicilor din Sistemul de Sănătate 

participarea la toate negocierile legate de tot ceea ce are impact asupra drepturilor 

noastre economice, sociale şi profesionale. 

 Cerem celor care, acum, decid modul de alcătuire a Hotărârii de Guvern cu 

privire la Contractul Cadru, să accepte introducerea, în Contractul Cadru şi în 

normele de aplicare ale acestuia, a dreptului nostru de a participa la negocierea 

timpului de lucru, timpului de odihnă, valorii tarifare a consultaţiilor şi actelor 

medicale, a valorii tarifare a punctelor (fie ele pentru capitaţie,  fie pentru 

servicii). 

 Cererea noastră nu încalcă în nici un fel Legea Asigurărilor de Sănătate 

precum şi alte legi din Sistemul de Sănătate. 

 Mai mult, acţiunea noastră comună este conformă practicii din Uniunea 

Europeană, în care normele Contractului Cadru cât şi Contractul Cadru se 

elaborează şi se negociază de către reprezentanţi ai finanţatorului (Ministerul 

Sănătăţii – cu departamentul său numit Casa de Asigurări), cu reprezentanţi ai 

celor care oferă serviciile medicale individului şi colectivităţii: 

- reprezentanţi ai Federaţiilor Sindicale şi Patronale din sistem; 

- reprezentanţi ai Asociaţiilor Profesionale din sistem, fie ei medici sau alţi 

profesionişti cu liberă practică sau cu practică salarizată; 

- reprezentanţi ai directorilor de spitale şi ai managerilor altor furnizori de 

servicii de sănătate; 

- reprezentanţi ai altor profesionişti din sistem (farmacişti, asistenţi medicali). 

  

Organizaţiile noastre vor acţiona în comun atunci când se va pune problema 

încălcării drepturilor noastre de către administraţie (centrală sau locală), putere 

politică (Guvern sau Parlament), finanţator (Casa de Asigurări sau primării). 

 

Menţionăm că acţiunea noastră comună este deschisă oricărei organizaţiii care 

doreşte participarea la democratizarea sistemului de îngrijiri de sănătate din 

România. 
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Patronatul Naţional al Medicilor de Familie 

Preşedinte, Dr. Doina Mihăilă 

 

 

Societatea Naţională de Medicină Generală 

Preşedinte, Dr. Cristian Sever Oană 

  

 

Camera Federativă a Medicilor din România 

Preşedinte, Dr. Dan Pereţianu 

 

 

Asociaţia Medicilor Specialişti din Ambulatoriu cu Cabinete Medicale Individuale 

Preşedinte, Dr. Adrian Dragomir 

 

 

Asociaţia Medicilor cu Liberă Practică din Ilfov 

 Preşedinte, Dr. Aurel Viţalariu  

 

 

Convenţia Medicilor Democraţi 

Preşedinte, Dr. George Calalb 

 

Vă invităm la prima noastră conferinţă în comun, pe data de 

05 noiembrie ora 10
30

 în strada Batiştei, 24A  

(sediul fostei Convenţii Democrate). 


