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Către:  Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

În atenția:  Domnului Laurențiu Teodor Mihai, Președinte CNAS 

 

   

Stimate domnule Președinte, 

 

Subscrisele, Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF), reprezentată de Președinte Dr. 

Rodica Tănăsescu și Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), reprezentată 

de Vicepreședinte, Dr. Marina Pîrcălabu, 

 

Ne manifestăm nemulțumirea față de postarea proiectului de HOTĂRÂRE pentru aprobarea 

pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2018 - 2019, pe siteul www.cnas.ro, în secţiunea Transparenţă decizională, în 

data de  29 noiembrie 2017.  

 

Conform recomandărilor excelenței sale, domnul Prim-ministru Mihai Tudose, din data de 20 

noiembrie 2017, a fost constituit Grupul de lucru alcătuit din reprezentanți ai CNAS, Ministerului 

Sănătății, Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, Ministerului Finanțelor Publice, SNMF, 

FNPMF - membre ale Coaliției Solidari pentru sănătate - cu scopul identificării tuturor modificărilor 

legislative necesare pentru creşterea accesului pacienților la servicii de calitate și asigurarea realizării 

în bune condiții a serviciilor din asistența medicală primară. În intervalul 20-23.11.2017 s-a lucrat pe 

draftul de Contract cadru şi au fost identificate locurile unde la nivel de reglementare sunt necesare 

modificări astfel încât principiile enumerate mai sus să poată fi cu adevărat preluate în Contractul 

cadru 2018-2019. Acestea sunt cuprinse în PV alcătuit cu această ocazie. De aceea am fost neplăcut 

surprinşi să constatăm că CNAS a afișat proiectului de Contract cadru 2018-2019 în transparența 

decizională fără ca modificările identificate să fie operate, ceea ce face ca documentul să reprezinte 

doar o discretă cosmetizare a contractului cadru actual, care a generat atâtea nemulţumiri atât în 

rândul pacienţilor cât şi al medicilor. 

 

Văzând declarația dumneavoastră de la întâlnirea cu Ministrul Sănătății, credem că putem conta 

pe dumneavoastră pentru continuarea unui dialog constructiv și onest. Ca atare, solicităm o întâlnire 

cu dumneavoastră în cel mai scurt timp, pentru clarificarea punctelor esențiale rămase în discuție, 

respectiv: 
 

- Documentul comun CNAS - Coaliţia Solidari pentru Sănătate, pe care să-l înaintăm d-lui Prim-

Ministru Mihai Tudose, prin care să solicităm modificările necesare identificate în Legea 95 astfel 

încât, în Contractul cadru 2018-2019 să fie posibile adevăratele beneficii pentru accesul îmbunătăţit 

http://www.cnas.ro/
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la servicii medicale a populaţiei la în asistenta medicală primară, dar şi pentru reducerea reală a 

birocraţiei şi servicii medicale calitativ superioare la nivelul cabinetului de medicină de familie. 
 

- menționarea expresă în contract (așa cum a fost în contractele inițiale, așa cum este menționat și 

procentul acordat funcționării CNAS), a procentului din FNUASS acordat medicinii de familie. 
 

- rezolvarea problemei vacanțelor și a întreruperii activității medicului de familie din motive 

medicale, fără discriminare, acesta fiind un drept care trebuie respectat. 
 

- rezolvarea punctuală a altor probleme rămase în discuție din Contractul-cadru, pentru ca acestea 

să se poată detalia ulterior corespunzător, în normele de aplicare ale acestuia. 

 

Totodată, vă aducem la cunoștiință că, în același context, a fost decis ca o delegație desemnată de 

noi va avea în această săptămână o întâlnire la sediul CNAS strict pe problemele ridicate de 

funcționarea PIAS, pe marginea documentelor depuse la sediul CNAS, Adresa cu numărul 

5116/17.04.2014 (http://snmf.ro/sites/default/files/2014_04_17_SNMF_FNPMF_solutii_SIUI.pdf) și 

Anexa IT depusă cu ocazia dezbaterii publice organizate la Palatul Parlamentului,  

(http://www.snmf.ro/sites/default/files/Anexa%20IT%20finala.pdf). De aceea, vă rugăm să ne 

sprijiniți ca la această întâlnire să fie prezenți și reprezentanți ai Direcției Genenerale Tehnologia 

Informației, ai  Direcției Genenerale Control și Antifraudă, al firmei care asigură modificările 

sistemelor informatice în urma modificărilor legislative, precum și pe cine mai considerați că ar fi util 

să fie prezent, pentru operativitate și decizie. 

 

Cu speranța primirii în scurt timp a acordului dvs., cu privire la cele de mai sus, vă propunem o 

întâlnire în cel mai scurt timp. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

Pentru SNMF         Pentru FNPMF 

Preşedinte        Vicepreşedinte  

Dr. Rodica Tănăsescu       Dr. Marina Pîrcălabu 
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