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1. CAMERA FEDERATIVĂ A MEDICILOR DIN ROMÂNIA salută gestul de 

realism şi luciditate al Guvernului de a-l schimba din funcţia de Preşedinte al Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate pe Dr. A.Ciocîlteu. Printre multe altele, nu putem uita 

că dr. Ciocîlteu a obligat abuziv pe medicii sub contract cu casele de asigurări să se 

asigure pentru răspundere civilă (malpraxis) pentru a putea încheia contracte. De asemeni 

nu putem uita faptul că Dr. Ciocîlteu a refuzat să plătească rezidenţii rămaşi fără salariu 

din cauza jocurilor din Ministerul Sănătăţii. Ambiguităţile de comportament ale dr. 

Ciocîlteu au făcut mai mult rău decît bine în sistemul de îngrijiri de sănătate. 

Corolar:  În norme trebuie să fie explicit stipulat că încheierea contractelor nu este 

dependentă de existenţa vreunui contract de răspundere civilă ! Atenţie, conform LASS, 

CASJ/CNAS trebuie să plătească pentru asigurarea de răspundere civilă, căci ele o 

organizează !! Prevederea poate fi inserată la “Modelul de contract”. 

2. Ca urmare a recentei schimbări la vîrf în CNAS, sperăm ca noua conducere să 

accepte numeroasele propuneri constructive şi pertinente lansate de CFMR în 1999 şi 

2000 (vezi rapoartele din Comisia Consultativă de Dialog Social a Ministerului Sănătăţii 

pe 2000). 

3. Solicităm CNAS să simplifice formularistica de raportare pentru furnizori sub 

contract cu CJAS, la toate nivelurile: spital, ambulatoriu de specialitate, medicină de 

familie. 

Corolar: excluderea de la raportare a listelor personale de asiguraţi ce sînt investigaţi 

prin servicii plătite: ex. paraclinice, sau servicii ale medicilor de familie. 

4. Solicităm, prin intermediul CNAS, ca CJAS să valideze si să plătească acele liste 

de cetăţeni ale medicilor de familie, liste ce nu conţin toate datele cerute ulterior de 

CNAS, dar care au semnătura cetăţenilor pentru medicul respectiv. 

Corolar: CNAS trebuie să solicite explicit CJAS să nu mai recurgă la acest periculos 

obicei. 

5. Solicităm, prin intermediul CNAS, ca CJAS să plătească medicilor de familie 

listele de capitaţie realizate ca liste, şi să nu afirme că plătesc numai pentru cetăţenii 

pentru care CJAS au trimis medicului carnetele de asigurat. În numeroase cazuri, copiii 
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de pe liste nu au carnet, adulţii fără cod numeric personal nu au carnet. Există numeroase 

greşeli de redactare a numelui asiguratului, astfel că acesta nu primeşte carnetul iar 

medicul nu primeşte valoarea punctului pentru că pacientul iese de pe lista de asigurat cu 

carnet. 

Corolar: CNAS trebuie să solicite explicit CJAS să nu mai recurgă la acest periculos 

obicei. 

6. Solicităm, prin intermediul CNAS, ca CJAS să plătească la timp serviciile 

medicale şi listele de capitaţie, atît pentru luna în curs, cît şi pentru valoarea definitivă a 

puctului stabilită trimestrial. Observăm că ultimele plăţi s-au efectuat pentru luna Iulie. 

Sîntem în Octombrie !! 

Corolar: CNAS trebuie să solicite explicit CJAS să emită ordinele de plată pentru 

August şi Septembrie. Remarcăm că CASMB afirmă că  nu poate plăti pentru că valoarea 

punctului nu a fost comunicată de CNAS, aruncînd răspunderea pe “capul” acestei 

instituţii. 

Corolar: Solicităm CNAS să emită un ordin pentru ca CJAS să plătească medicii şi 

cabinetelel medicale şi să specifice valaorea punctului 

7. Solicităm CNAS ca să nu mai ceară furnizorilor de servicii să facă raportări 

retroactive pentru că formularistica de raportare modificată ulterior. În acest caz, CJAS ar 

trebui să plătească în plus pentru serviciul efectuat ! 

Corolar: Norrmele trebuie să conţină o prevedere prin care CJAS sînt obligate să 

pltească raportări suplimentare pe care le cer. Aceste prevederi pot fi introdsuse în 

“Modelul de contract”. 

8. Ca urmare a recentei schimbări la vîrf în CNAS sperăm să fie rezolvată şi 

cresterea salarială legală cerută de Ordonanţa 24/2000, creştere care nu a fost aplicată în 

toată ţara. În acest sens, solicităm CNAS să deblocheze fondurile pentru spitale şi centre 

de diagnostic sau medicale pentru a permite consiliilor de administraţie ale acelor unităţi 

să crească salarizarea medicilor şi personalului medical. 
Corolar: CNAS trebuie să semneze, alături de MS, Contractul Colectiv de Muncă, 

împreună şi alături de federaţiile patronale şi sindicale, reprezentative pe ramură. 
9. Solicităm CNAS să ia măsurile cuvenite pentru a modifica Normele la HGR 399 

la capitolul “Servicii spitaliceşti”, pentru a le aduce mai aprope de realitate şi pentru a 

diminua neconcordanţele flagrante ce există în acestea.  
10. Corolar: Cerem reevaluarea criteriilor de plată a spitalelor, care nu pot fi 

finanţate realist prin actualele norme.  Informaţiile noaste (pe care ştim că le împărtăşiţi) 

arată că CNAS nu a fost de acord sau nu a putut analiza rapoartele MS pe această temă 

(vezi echivalentul de plătă  DRG-like). Solicităm introducerea acestui mod de plată 

pentru spitale. 
11. Constatăm, că numeroase dispensare, mai ales cele “reabilitate” de Banca 

Mondială prin Legea 79/1991 deţin mijloace tehnice şi competenţe peste nivelul altor 

cabinete medicale. 
Corolar: Solicităm CNAS să introducă în Normele la HGR 399/2000 dreptul medicilor 

de medicină generală/de familie de a semna contracte cu CJAS pentru acele servicii 

medicale clinice şi paraclinice pentru care au competenţe (exemplu: plata pentru analize 

efectuate în dispensare, plata pentru ecografii, acupunctură ş.a). 
12. Constatăm că modele de contract cu medicii şi alţi furnizori conţin aspecte ce 

arată lipsa de egalitate între partenerii contractanţi. 
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Corolar: Cerem CNAS să solicite CJAS ca acestea să realizeze contracte individualizate 

şi personalizate cu medicii şi alţi furnizori de servicii medicale. Este posibil de asemenea 

ca la “Modelul de contract” să fie explicit precizatr acest fapt. 

Trebuie arătat că pe contract trebuie să fie două antete (ale casei şi al furnizorului) sau 

niciunul.  

Trebuie adăugat la obiectul contactului că acesta presupune nu  numai furnizare de 

servicii ci şi rambursarea lor. Prevederea rebuie să se regăsească în NCoCa. 

Trebuie adăugat, în plus la modul de furnizare a servicii prin trimitere, că anumite servicii 

– chiar şi cele paraclinice – pot fi efectuate şi rambursate în caz de urgenţă. 

13. Observăm că medicii titulari de cabinete au probleme la rambursarea serviciilor 

efectuate către asigurţii caselor de asigurarări “paralele”. Semnalăm că există deficienţe 

în legătură cu modalitatea de recunoaştere a listelor ce conţine salariaţi sau pensionari 

militari şi ceferişti. Semnalăm că există deficienţe în legătură cu decontarea, trimiterea 

situaţiilor, raportărilor şi tipizatelor în relaţia medic/furnizor (civil) – casă de asigurări a 

armatei/transporturilor. 
Corolar: Solicităm CNAS să rezolve problematica ambiguă a relaţiilor cu casele de 

asigurări ale armatei şi ale transporturilor. Solicităm CNAS să analizeze situaţia 

“migrărilor” cetăţenilor civili (des pensionari militari) către medici militari angajaţi ai 

spitalelor militare. 

14. Atragem atenţia CNAS că în asistenţa stomatologică plafoanele impuse de CJAS 

sînt mult prea mici faţă de valoarea serviciilor. Chiar şi în aceste condiţii, anumite CJAS 

reţin din plafoanele existente sume de bani corespunzător perioadelor de concediu a 

medicilor, deşi, repetăm, suma serviciilor efectuate este de două ori plafonul ! 
Corolar: Cerem CNAS să emită un ordin sau să introducă explicit în NCoCa o prevedere 

din care să reiasă că se va plăti plafonul stabilit chiar dacă acesta a fost realizat într-o 

perioadă mai scurtă de tiimp decăt 1 lună. 
15. Observăm că anumite servicii stomatologice nu sînt gratuite pentru veterani şi 

deţinuţi politici. Deşi se afirmă că aceste categorii de cetăţeni au gratuitate, normele nu 

permit medicilor stomatologi acordarea în mod real a acestei gratuităţii ! 
Corolar: Solicităm CNAS să revadă, împreună cu MS, modalitatea de acordare a 

gratuităţilor pentru proteze şi terapie stomatologică către veteranii de război, deţinuţii 

politici şi revoluţionari.  
16. Ultime luări de poziţie ale unor conducători din CNAS şi CJAS, mai ales, atrag 

atenţia asupra apariţiei unor practici apuse, de a învrajbi între ei categorii de medici. În 

acest sens s-au făcut afirmaţii că nu există bani pentru spitale căci ei ajung la medicii de 

familie şi în policlinici; s-au făcut şi afirmaţii contrare, cum că nu sînt destui bani pentru 

medicii specialişti din policlinici căci trebuie plătite spitalele ce consumă multe fonduri. 

Corolar: Solicităm CNAS şi Ministerului Sănătăţii să analizeze situaţia şi să combată 

aceste practici. 
17. Atragem atenţia CNAS şi MS că există CJAS care refuză să plătească serviciile de 

laborator (efectuate) acolo unde în laborator nu există medic, ci numai  biolog/ 

biochimist/chimist, autorizat de MS.  

Corolar: Solicităm de aceea ca, şi în lumina noii Ordonanţe 83, privind activităţile 

conexe actului medical, activitatea de laborator efectuată sub controlul 

biologilor/biochimiştilor/chimiştilor să fie plătită de CJAS, indiferent de forma de 

organizare a practicii medicale/conexe medicale !! 
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De aceea este necesar ca NCoCa să precizeze explici acest fapt. 

18. Atragem atenţia Ministerului Sănătăţii că au apărut conflicte înte medici şi 

biologi/biochimişti/chimişti ca urmare a ambiguităţilor legate de modul de punere în 

aplicare a Ordonaţei 124, privind cabinetele medicale (ale medicilor), coroborat cu 

punerea în aplicare a Ordonaţei 83, privind cabinetele cu practică conexă actului medical 

(ale biologilor), mai ales în laboratoarele în care există şi medici şi biologi/chimişti. 

Corolar: Solicităm stipularea explicită în NCoCa a acestei situaţii generale în ţară. 

19. Atragem atenţia că, din momentul apariţiei de furnizori independenţi de servicii 

medicale, fie medici, fie cabinete medicale/conexe (Ordonanţele 124/1998 şi 83/2000), 

coroborat cu faptul că spitalele publice aparţin primăriilor şi consiliilor judeţene (vezi 

Legea 213/1998, privind proprietatea publică a statului şi Legea 146/1999, privind 

organizarea şi finanţarea spitalelor), în contextul prevederilor Legii 100/1998, privind 

sănătatea publică, reprezintă un abuz şi o ilegalitate scoaterea la concurs a unor posturi de 

către Direcţiile de Sănătate Publică, Colegiile Judeţene ale Medicilor şi de căte Comisiile 

de Acreditare Paritară CJM-CJAS. 
Corolar: În sensul paragrafului anterior, Solicităm CNAS să intervină explicit în cadrul 

comisiilor paritare pentru ca a explica CJAS că actualele cabinete medicale persoană 

fizică autorizată se instalează (nu ocupă “post”), iar posturile din spitale se scot la 

concurs de căte Consiliile de Administraţie ale spitalelor, fără a fi necesar nici un acord al 

altei intituţii. În acest sens, anumite prevederi din Ordinul MS 366 sînt caduce şi încalcă 

Constituţia (art. 38.1). 
20. Observăm că printre obligaţiile medicilor şi titularilor de cabinet figurează şi 

“confidenţialitatea”. Observăm că CJAS, la iniţiativa CNAS, obligă, prin raportările 

cerute, liste nominale de pacienţi, pentru diferite tiprui de investigaţii, mai ales 

paraclinice. 
Corolar: Solicităm CNAS să nu mai ceară furnizorilor de servicii liste personale de 

pacienţi ci statistici analitice şi sintetice. În caz contrar, soluţia ar fi ca în NCoCa să se 

regăsească obligaţia CJAS de a respecta principiul confidenţialităţii. 

21. CFMR a chemat în 1999 în judecată Guvernul României pentru a elimina din CoCA 

şi NCoCa prevederea ce stipula că “prescrierea medicamentelor se face explusiv în limita 

specialităţii”. Curtea de Apel Bucureşti a dat cîştig de cauză CFMR, prin aceea că 

prescrierea medicamentelor se fazce ţîn limita responsabilităţii”. Curtea Supremă de 

Justiţie a statuat acest drept cîştigat de CFMR. 

Corolar: Solicitîm CNAS să modifice prevederea din HGR 399, în sensul celor cerute de 

Curtea Supremă de Justiţie. 

22. Observăm că exudatul faringian şi antibiograma au un tarif de 60000 lei, în timp 

ce numai tariful antibiogramei este 60000 lei. 

Cororal: Modificazre NCoCa pentru a pune de acord tarifele exudatuluk, uroculturii şi 

coproculturii. 

23. Numeroase analize cu un cost mare şi de mare impoertanţă clinică, mai ales 

pentru patologia tumorală, pot fi efectuate în ambulatoriu. Exemplu: CEA, alfa FP, PRL 

şa. 

Corolar: Cerem introducerea acestora în NCoCa. 

24. NCoCa  nu sînt adecvate în ceea ce priveşte practica medicală de fizioterapie şi 

balneiologie. Se observă că un pacient face 5-6 procedeea zilnic. În acest mod, un medic 

balneo-fizio nu poate trata decît 3-4-5 pacienţi pe zi şi nici decum 28 ! 
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Corolar:  Modificarea normelor pentru specialitatea balneo-fizioterapie, în sensul de a 

permite oricîte proceduri pentru acoperirea chletuielilor cabinetelor de balneo-

fizioterapie. 

25. Observăm că din serviciile paraclinice au fost eliminate ecografiile de organ şi 

cele de cord. Problema prezintă două perspective: ecografiile de organ (altele decăt cele 

abdominale) au fost definitiv eliminate în timp ce ecografiile de cord au fost prevăzute la 

serviciile clinice. 

Corolar: Solicităm introducerea în NCoCa a rambursărilor pentru ecografiile de organ 

(exemplu: tiroidă, sînt etc). 

Există ecografişti care efectuează ecografii de cord în afara unui examen clinic ci sub 

contract paraclinic. 

Corolar: Introducerea în NCoCa a posibilităţii de alegere pentru cabinetele contractante 

fie a contractelor “clinice”, fie”paraclinice” fie pentru ambele, pentru a putea acoperii 

întreaga gamă de posibilităţi din practica de pe teren. 

26. Problematica ambulatoriilor de spital este extrem de spinoasă. Pe de o parte, 

strategia guvernamentală cere sprijinirea ambulatoriulu, pe de altă parte, concentrarea de 

foraţe în spitale conduce la un act medical mai corect efectuat. Pentru realizarea acestei 

problematici (vezi cazul de la Tulcea) trebuie cerute părerile tuturor celor ce pot da soluţii 

corecte. 

27. De analizat şi pertinenţa procentelor oferite spitalului vs. ambulatoriuului (unde şi 

cuantumul pentru medicamentele compenmsate şi gratuite a fost scăzut la jumătate )!! 

28. Observăm că nu există un capitol specific (legal) pentru contractări cu furnizori de 

servicii comunitare. 

Corolar: Introducerea unui capitol specific în NCoCa privitor la serviciile comunitatare 

(la domiciliu)(ce nu pot fi ale spitalelor !! 

29. 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 CoCa a unui articol nou din 

care să rezulte că la elaborarea normelor participă federaţiile sindicale şi patronale 

reprezentative din ramura servicii de sănătate. 

 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: normele se referă la relaţii contractuale de obţinere de venituri (problemă 

la care patronatul şi sindicatele au prin lege dreptul să-şi spună cuvîntul; şi 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. 

Corolar: Introducerea unei prevederi precum:  “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). 
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Organizaţiile sindicale şi patronale din sistemul de îngrijiri de sănătate reprezentative pe 

ramură se stabilsc conform Legii 130 /1996 republicată”. 

 31. 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. 

32. Observăm 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. 

Corolar: Solicităm ca astfel de prevederi să apară în NCoCa. 

33. Observăm că în numeroase ţări cu sistem Bismarck există prevederi care arată că 

valoarea punctajelor nu poate scade sub o anumită limită. Acesrt fapt ar duce şi la 

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 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 

Corolar:  Elaborarea unui paragraf în NCoCa din care să rezulte problematica expusă: 

valoarea punctajelor nu poate fi stabilită sub anumite nivele negociabile cu federaţiile 

patronale şi sindicale reprezentative pe ramură. 

34. Observăm că CJHAS practică plafoane pentru actele medicale de prescripţie 

diagnostică şi terapeutică pentru pachetul minim de servicii.  

Corolar: NCoCa trebuie să precizeze care sînt plafonările existente şi care reprezintă 

abuzuri (exemplu: plafoane pentru reţetă de medicamente; plafoane pentru medic, la 

medicamentele compensate şi gratuite; plafoane pentru număr de analize şi investigaţii 
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trimise; plafoane pentru număr de analize şi investigaţii efectuate; plafoane pentru număr 

de zile de spitalizare; plafoane pentru număr de internări.). 

35. Am solicitat şi solicitîm în continuare introducerea unor 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), precum şi în ambulatoriul de specialitate. 

36. Observăm că punctajele din medicina internă sînt scăzute. Observăm că mulţi medici 

de medicină internă completează numeroase acte pentru Ministerul Muncii: este vorba de 

dosare de pensionare. 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 

min -1 h se pot vedea alţi bolnavi, puncte ce nu se obţin, astfel, din pesnionări. În plus,  

existenţă un 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). 

Corolar: Socilităm 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 şi în ce cuantum. 

37. 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, în timp ce CNAS a afirmat că aceasta a fost 

poziţia ei înante ca CMR să-şi impună punctul de vedere. 

Corolar: Cerem  desfinţarea “bugetului de practică” şi punerea pe picior de egalitate a 

medicilor de familie cu cei specialişti, în sensul existenţei unui singur buget – cel global, 

administrat numai de către cabinetul furnizor de servicii. 

38. Observăm că medicii de familie, foşti pediatri, au pe listă predomionant copii. Venitul 

acestora este mai redus.  

Corolar: Solicităm 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. 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 punctajele. 

39. Observăm că punctajele pentru deplasarea la domiciu, atît pentru medicii de familie, 

cît şi pentru specialişti este greşit reglementată. 

Corolar: Solicităm clarificarea punctării la domiciliu. 

40. Constatăm în continuare discrepanţe legate de dreptul de prescriere, de data aceasta 

de prescriere a unor investigaţii între medicii de familie şi specialişti. Cum între toţi 

medicii există egalitate de drepturi, nu pot exista discrepanţe. 



 

 

8 

Corolar: Solicităm 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.  

41. Fără a pune la îndoială calităţile profesioanale ale şefilor de secţii, CFMR consideră 

că şeful de secţie este un administrator. Responsibilitatea actului de spitalizare revine 

medicului curant, conform art. 4 din Legea 74/1995. 

Corolar: Solicităm eliminarea din NCoCa dreptului şefului de secţie de a decide 

“oportunitatea necesităţii continuării spitalizării”.  

 

  

 

 

Sîntem convinşi că multe alte modificări mai pot fi efectuate.  

 

 
 

 
 

CONSILIUL NAŢIONAL, 

 

Preşedinte, 

 

Dr. Dan Pereţianu 

 
 


