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Protest faţă de noul Proiect de hotărîre de Guvern referitor la modificarea Contractului 

Cadru (HGR 400/2014) 

 

 În esenţă, Proiectul de modificare a Contractului Cadru, publicat concomitent pe 

situl MS şi al CNAS, înlătura definitiv sistemul de asigurări sociale de sănătate din 

România. Prin definiţie, un sistem de asigurări sociale de sănătate are 2 caracteristici, 

care sînt, cum am spus, elementele definitorii: 

 banii sînt recoltaţi de la asiguraţi, prin contribuţii individuale ce se varsă într-un 

fond public dar independent de fondurile Statului ! Această caracteristică a fost negată 

îmcă din anul 2001, cînd Guvernul a naţionalizat fondul de sănătate prin OU 150; 

 sistemul are drept fundament insituţia medicului de familie, care este acel medic 

căruia i se dă dreptul să aibă a “listă de pacienţi”, şi care este prestabilită între anumite 

limite, listă pentru care trebuie să execute numeroase servicii medicale de bază; Acest 

proiect desfiinţează această instituţie, prin înlăturarea obligativităţii “unei liste” de 

pacienţi ! 

 Acest proiect are ataşat o Notă de Fundamentare. Ea explică pentru publicul care 

crede în cuvintele ministeriale de ce ar fi nevoie de o astfel de modificare. Dacă noi 

constatăm că ceea ce se spune diferă esenţial diferit de ceea ce se observă de fapt, 

fenomenul un poate fi decît minciună şi demagogie. 

 

 O majoră schimbare în rău este desfiinţarea Comisiilor Paritare de la nivelul 

caselor de asigurări. Aceste comisii sînt chemate să spună dacă într-un judeţ există mai 

mulţi medici decît trebuie sau să ceară angajarea în contract cu mai mulţi medici, dacă 

acolo este lipsă de medici. Aceste comisii de desfiinţează ! Fenomenul va permite ceea 

ce s-a întîmplat în lipsa unor astfel de comisii; invazia de medici în marile oraşe şi 
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depopularea de medici în restul ţării ! Pentru că, de fapt, în România există lipsă de 

medici, dar un şi în Bucureşti, Timişoara, Cluj, Iaşi sau Sibiu, unde există un mare 

surplus de medici. 

 Pentru că Sindicatul Esculap, parte a CFSMR, este sindicatul medicilor din 

Bucureşti, sîntem în cunoştiinţă de cauză cu privire la surplusul de medici din Bucureşti. 

 CASMB înregistrează 857 de contracte de cabinete MF (Raport CASMB); 

acestea reprezintă 7,17% din contractele MF ale României, cifră apropiată de 8%, cît 

reprezintă populaţia Bucureştiului după ultimul frecensămînt. Aceasta arată că 857 

de medici MF au grijă de 1,8 milioane de cetăţeni (NU toţi sînt pacienţi !), circa 2000 

cetăţeni pentru o listă. În schimb, în Bucureşti există 2039 medici de specialitate în 

contract cu CASMB, pentru 1491 de norme, precum în tabelul de mai jos.  

 

 

Tabel.  Număr de medici, norme şi contracte ale CASMB între 2004-2014 

 

* propus de DSP ** Diferenţa dintre numărul de medici şi numărul de norme derivă din faptul că unii 

medici (lucrînd în spitale) nu realizează 1 normă, ci 1/7-3/7 din normă (o oră de ambulator pînă la 3 ore 

de ambulator). Din acest tabel reiese că, în primii ani ai CASMB, DSPB cerea mult mai mulţi medici 

decît putea plăti CASMB ! 

  

 O analiză isotrică arată că Primele analize şi date despre bugete şi contracte au 

fost realizate în 2003 (Raport CNAS şi CASMB). 

 În ţară, în 2003, evidenţele caselor de asigurări au totalizat un numar total de 

4381 unitati ambulatorii de specialitate, localizate astfel: 4.262 (97,3%) unităţi în 

mediul urban şi 119 (2,7%) unităţi în mediul rural. Cei mai multi medici specialişti au 

fost în Bucureşti, unde indicele de asigurare cu specialişti era (în 2003) de 10,7 

specialişti/10.000 locuitori; urmat de zona de nord-vest (8,9/10000), zona de vest cu 8,2, 

în timp ce zona de sud-est rămănea cea mai deficitară, cu un indice de 4,8 medici 

specialişti la 10.000 de locuitori. Se remarcă un numar mediu de 10.879 pacienţi pentru 

un specialist din ambulatoriu din zona de Centru a ţării, şi 3.567 în Bucureţti. De 

remarcat că şi acum în judeţul Tulcea numărul de specialişti din ambulatoriu este de 

3,4/10 000 (detalii în Pereţianu 2015). 

 Aceste date arată că, în Bucureşti existau, încă din 2003 de 3,05 mai mulţi 

medici ca media pe ţară. Adică cu 200% mai mulţi medici, pentru numai 10% din 

populaţia ţării (acum 8%). Acest fapt sugerează că în Bucureşti erau chiar din 2003 un 

număr extrem de mare de medici specialişti în ambulatoriul de specialitate (835 

contracte). 

 Iată de ce este nevoie de Comisiile Paritare pentru acele judeţe cu surplus de 

medici, precum Bucureşti ! Precum se vede în tabelul de mai jos. 

 

Tabel. Număr de medici în ambulatoriu pe specialităţi între 2004-2013 (sursa: 

Raport CASMB, 2013, coroborat cu Comisia Paritară, 2011-1014) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Număr medici 

propus * 
897  926 912 1162  1518    

 

Număr NORME 

propus 
953 909  915 1061  1278    

 

Număr MEDICI în 

contract ** 
849 883 879 977 1172 1356 1517 1616 1616 1764 2039 

Număr NORME în 

contract 
708 770 765 874 970 1145 1186 1258  1466 1491 



Specialitatea 
Număr medici in contract Creştere 2103 v 2004 

2004 2010 2012 2013 % x ori Număr 

Alergologie şi imunologie clinică 6 19 23 23 383.33 3.83 17 

Boli infecţioase 0 0 0 2 
 

 

2 

Cardiologie 28 71 84 89 153.57 3.18 61 

Chirurgie cardio-vasculară 0 0 0 0 
 

 

0 

Chirurgie generală 33 99 72 55 200.00 1.67 22 

Chirurgie pediatrică 12 27 7 6 125.00 0.50 -6 

Chirurgie plastică-microchirurgie 

reconstructivă 
14 22 21 22 57.14 

1.57 
8 

Chirurgie toracică 0 0 11 10 
 

 

10 

Dermato-venerologie 48 70 76 89 45.83 1.85 41 

Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 41 82 108 117 100.00 2.85 76 

Endocrinologie 36 64 77 91 77.78 2.53 55 

Gastroenterologie 6 15 23 12 150.00 2.00 6 

Genetica medicală 0 1 1 1 
 

 

1 

Geriatrie şi gerontologie 5 9 10 12 80.00 2.40 7 

Hematologie 2 8 8 8 300.00 4.00 6 

Medicină internă 100 154 164 183 54.00 1.83 83 

Nefrologie 5 12 14 25 140.00 5.00 20 

Neonatologie 0 0 0 0 
 

 

0 

Neurochirurgie 0 0 1 1 
 

 

1 

Neurologie 32 70 77 92 118.75 2.88 60 

Neurologie pediatrică 1 0 18 8 
 

8.00 7 

Oncologie medicală 18 29 30 34 61.11 1.89 16 

Obstetrică-ginecologie 87 176 187 206 102.30 2.37 119 

Oftalmologie 91 107 111 120 17.58 1.32 29 

Otorinolaringologie 73 114 121 138 56.16 1.89 65 

Ortopedie şi traumatologie 19 25 33 43 31.58 2.26 24 

Pediatrie  51 60 59 62 17.65 1.22 11 

Pneumologie 6 33 40 35 450.00 5.83 29 

Psihiatrie 61 131 149 179 114.75 2.93 118 

Psihiatrie pediatrică 0 7 21 41 585.71 5.86 41 

Reumatologie 14 40 37 41 185.71 2.93 27 

Urologie 15 31 29 26 106.67 1.73 11 

Chirurgie vasculară 0 0 0 0 
 

 

0 

Radioterapie 0 0 0 0 
 

 

0 

Chirurgie orală şi maxilo-facială 0 0 0 0 
 

 

0 

Planificare familială 6 1 1 0 -83.33 0.00 -6 

Acupunctură 25 23 ? 23 -8.00 0.92 -2 

Fitoterapie 0 1 2 2 200 2 2 

Homeopatie 0 0 1 0 
 

 

0 

Neuropsihiatrie infantilă (introdus mai sus)  14 16 0 0 14.29 0.00 -14 

Total 849 1517 1616 1796 211.43 2.12 947 



 * Dacă nu există date pentru 2004, comparaţia s-a făcut cu cele mai vechi existente. Locurile libere 

înseamnă că o analiză statistică nu se poate face (NU div cu 0) 

 

Analiza pe articole a Notei de Fundamentare şi Proiectului 

 

1. Întărirea disciplinei contractuale  

 
În acest sens, s-a prevăzut că la contractare furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor 

depune o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au încheiate/nu încheie contracte, convenţii, 

înţelegeri cu alţi furnizori care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, care să aibă ca obiect 

prestări servicii de orice natură pentru serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale pentru care se 

încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.  

 

 Ce legătură au înţelegerile dintre furnizori cu contractele cu CASJ. Aceast articol 

este o intromersiune a unui terţ în relaţia dintre 2 personalităţi juridice diferite ! Este un 

abuz ! 

 Dacă acest articol este elaborat pentru că se prescriu pera m ulte analize de către 

medici, atunci să se prezinte adevărul, că sînt pera multe analize prescrise, şi să se 

limiteze aceste analize. dar, aşa cum rezultă, există indisciplină între furnizori şi case, 

ceea ce este absurd !  

 

2. În asistenţa medicală spitalicească  
- au fost revizuite reglementarile privind situatiile in care nu se solicită bilet de internare, in sensul 

structurarii acestora in situatii specifice spitalizarii continue si situatii specifice spitalizarii de zi, precum 

și completarea situațiilor care permit prezentarea fără bilet de trimitere (pentru optimizarea accesului 

asiguraților la servicii medicale spitalicești) – ex: în spitalizare continuă: pentru bolnavii care necesită 

asistenţă  

 

 Acest articol oferă spitalelor posibilitatea de a interna mai mult decît au făcut-o 

pînă în prezent, cînd se ştie că România este ţara cu cele mai multe internări din lume 

(raportat la numărul de cetăţeni! , vezi grafic mai jos) 

 



 
 

 

 Problema de management a sistemului este de a introduce mecanisme corecte 

pentru controlul internărilor ! Noi credem că acest lucru se poate face prin oprirea 

fragmentării sistemului, prin reintroducerea obligativităţii ca internările să se facă prin 

intermediul policlinicilor şi un a MF, dar nici a spitalelor ! Dar, acest lucru NU se 

revede în actualul proiect de modificare a CoCa. 

 

3. Protecţia asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale  
 

 Pe toate segmentele de asistenţă medicală, a fost introdusă obligaţia furnizorilor 

de a nu încasa sume pentru actele administrative, inclusiv cele necesare acordării 

serviciilor medicale, pentru care nu este stabilită o reglementare în acest sens;  

 Acest text sugerează că acum sînt furnizori care încaseasză coplăţi pentru acte 

administrative. Dar un este clar ce reprezintă acestea !! Ce urmăreşte MS cu aceste 

prevederi ? 

 

4. În asistenţa medicală primară:  

 
Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct per capita şi a valorii minime garantate pentru un 

punct per serviciu, fondul aferent asistenţei medicale primare la nivel naţional pentru anul 2015 are 

următoarea structură:  

a) sume necesare pentru plata medicilor nou-veniţi într-o localitate care desfăşoară activitate în cabinete 

medicale în condiţiile stabilite prin norme;  

b) 20% pentru plata per capita şi 80% pentru plata pe serviciu, după reţinerea sumelor prevăzute la lit. a).  

[în prezent 50% pentru per capita şi 50% pentru plata pe serviciu]  
 

 În esenţă, veniturile cabinetelor  medicilor de familie va scădea cu cel puţin 

30%. Aceasta este urmarea aşa zisei griji a ministerului şi a CNAS pentru asiguraţi. 
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5. Asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice  
o a fost introdusă contribuţie personală din partea asiguratului, cu excepția copiilor 0 - 18 ani și a 

persoanelor beneficiare ale legilor speciale prevăzute de Legea 95/2006, cu modificările și completările 

ulterioare, pentru serviciile de înaltă performanţă și medicină nucleară: RMN, CT, angiografie şi 

scintigrafie din pachetul de bază, în condițiile stabilite prin norme.  

 

Furnizorii pot să încaseze sume reprezentând contribuţia personală a asiguratului în limita unui nivel 
maxim. Nerespectarea acestei obligaţii conduce la rezilierea contractului de furnizare de servicii 
medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  
 

 Această dispoziţie era valabilă şi azi, dar noutatea o reprezintă faptul că CNAS 

va fixa sumele maximale admise pentru coplata unor acte legate de aparatură extrem de 

costisitoare. Astfel se va limita posibilitatea de amortizare a aparatelor unor furnizori 

privaţi în contract cu CASJ/MB. Este o intromersiune a CNAS/MS în contabilitatea 

unor terţi ! 

 

6. Creşterea calităţii actului medical; stimularea concurenței și dezvoltarea unui mediu 

concurențial care să încurajeze performanța  
Medicii de familie pot încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de 

sănătate indiferent de numărul peroanelor înscrise pe listele proprii şi nu mai este prevăzută stabilirea 

unui număr necesar de medici de familie care să intre în relaţie contractuală cu casele de asigurări de 

sănătate.  

 

[în prezent limita minimă este de 800 persoane înscrise în mediul urban, iar în mediul rural se stabileşte 

pe unităţi administrativ-teritoriale/zone urbane de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de 

asigurări de sănătate şi ai direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai 

patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie; 

Comisia stabilea şi numărul necesar de medici de familie ce puteau intra în relaţie contractuală cu casa 

de asigurări de sănătate]  

Ca și rezultat al acestei noi reglementări:  

- au fost eliminare prevederile referitoare la numărul optim de 1.800 de persoane înscrise pe lista unui 

medic de familie;  

- au fost eliminate reglementările privind comisia formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de 

sănătate și ai direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean 

al medicilor de familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie - care aveau atribuţii în 

stabilirea numărului necesar de medici și a numărului de persoane înscrise (în mediul rural) pentru care se 

încheia contract cu casa de asigurări de sănătate;  

- medicul de familie nou-venit într-o localitate care încheie convenţie de furnizare de servicii medicale, 

pentru o perioadă de 3 luni (perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei), la sfârşitul celor 3 

luni încheie contract de furnizare de servicii medicale pentru lista pe care şi-a constituit-o până la data 

încheierii contractului;  

- urmare a desfiinţării comisiei mai sus menţionate, stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul 

de vedere al existenţei medicilor de familie se face de către reprezentanţii casei de asigurări de sănătate şi 

ai direcţiei de sănătate publică;  

 

 Este prevederea care desfiinţează sistemul de asigurări sociale de sănătate. Aici 

trebuie făcute două observaţii: 

 primele ţin de tipul de decizie politică, adică de ideologia politică a guvernării. 

 pe locul secund sînt cele legate de ceea ce înseamnă concurenţă în sistemele de 

sănătate. 

 Sistemul medicului de familie, instituţia medicului de familie, a fost elaborat/ă 

de laburiştii britanici şi socialiştii olandezi. Această instituţie s-a aplicat apoi sistemului 

socialist Beveridge, sistemul britanic existent şi azi în marea Britanie şi 

Commonwealth. 



 De aceea, ne miră faptul că un guvern socialist (PSD) militează pentru 

desfiinţarea acestui sistem de solidaritate. Ne-am fi aşteptat ca astfel de prevederi să fie 

realizate de liberali. Culmea este că reprezentantul liberal cel mai competent pentru 

modificările ministerului, exministrul liberal Nicolăescu este adeptul sistemului socialist 

britanic ! 

 Interesant este de observat, din perspectivă istorică, şi faptul că Proiectul de 

adoptare a unui alt tip de sistem de sănătate lansat de Preşedintele Băsescu în 

Decembrie 2011 era şi el un proiect super-liberal. Surprinderea era tot ideologică, 

pentru că Preşedintele Băsescu se pretindea popular sau creştin-democrat. Proiectul de 

atunci, numit “Vlădescu-Păunescu”, la fel ca şi cel de acum, pe care putem să-l numim, 

pînă la adoptarea de guvern ca fiind “Bănicioiu-Ciurchea”, un sînt nicidecum proiecte 

popular/creştin-democrate. De observat că Preşedintele Iohannis provine dintr-un partid, 

aflat acum în PPE, un partid creştin-democrat ! 

 În ceea ce priveşte concurenţa din sistemele de sănătate, aceasta NU are legătură 

cu un sistem economic “deschis”. Sistemele de sănătate sînt considerate de “închise”, 

fiind puternic reglementate (vezi de exemplu şi această modificare a unei HGR, ce 

conţine mai multe articole decît orice norme de aplicare). Calitatea actului medical NU 

derivă din competiţie, ca în sistemele deschise. De exemplu, sistemele europene NU 

permit competiţia dintre furtnizori precum cele din America/SUA. De aceea, starea de 

sănătate din Europa este mai bună ca în SUA, iar cheltuielile sînt mult mai mici ! 

Competiţia creată de sistemul liberal din Olanda a condus la creşterea cu 25% a 

obligaţiei de finanţare a sistemului de către asiguraţi ! 

 Calitatea medicului şi a personalului din sistem este coordonată şi păstrată de 

organismele statului (de drept public) pentru diferitele profesii (ordine, colegii). 

calitatea spitalelor este coodonată şi păstrată de organismul statului numit CoNAS 

(Comisia de Acreditate a Spitalelor). Aceste organisme acreditează, coordonează, 

controlează calitatea furnizorilor ! NU concurenţa face acest lucru. 

 Dovadă că este aşa sînt sistemele de numerus clausus care există în Europa, atît 

la intrarea şi accederea în anii superiori în/la Facultăţile de Medicină, cît şi la accesul în 

anumite regiuni unde numărul de medici este strict controlat (vezi Germania, 

Danemarca, UK etc). 

 

7. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice  
 

Nu mai este prevăzută stabilirea unui număr necesar de medici de specialitate din specialităţile clinice 

care pot intra în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.  

Ca și rezultat al acestei noi reglementări:  

- au fost eliminate reglementările privind comisia care stabilea necesarul de medici, precum și atribuțiile 

acesteia.  

 

 Este exact ceea ce spuneam la introducere: se dă “liber” la supra aglomerarea de 

medici din teritoriile aglomerate, în timp ce lipsa de medici din teritoriile vitregite va 

rămîne ! 
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PS. Ataşat NF şi Proiectul comentat. 


