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Nr. 125/15.09.2020
Către
În atenția

Ministerul Sănătății
domnului dr. Nelu Tătaru, ministru

Ref: aplicarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1513/2020
Stimate domnule ministru,
Vă adresăm respectuos cererea să emiteți un ordin prin care autoritățile teritoriale de sănătate
publică (direcțiile județene de sănătate publică, respectiv direcția de sănătate publică a
municipiului București) să fie obligate sa încheie cu furnizorii de servicii medicale în asistența
medicală primară (cabinetele de medicina de familie) contracte de furnizare pentru serviciile
introduse în sarcina acestora din urmă prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.513 din 3 septembrie
2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate
publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de
către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de
Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie (s.n.), a măsurilor în domeniul sănătății publice în
situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial p. I nr.
829 din 9 septembrie 2020, denumit în cele ce urmează „Ordin”.
Conform Ordinului, medicul de familie are următoarele noi obligații legale:
- “Monitorizarea stării de sănătate a pacientului pe perioada izolării la domiciliu sau la locația
declarată de persoana izolată se face de către medicul de familie, zilnic, telefonic, prin
consultaţie medicală la distanţă (s.n.), pentru o perioadă de până la 14 zile de la data recoltării
primei probe pozitive.” – „ANEXA nr. 3: PLAN privind modalitatea de aplicare a măsurilor în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2
de către unitățile sanitare, de către serviciile de ambulanță județene şi Serviciul de Ambulanță
Bucureşti-Ilfov, precum şi de medicii de familie”, PARTEA 3: lit. „C. Criterii de internare şi
externare pentru pacienții cu COVID-19” lit. a) paragraful al doilea;
- „medicul de familie va declara pacientul vindecat pe baza rezultatelor monitorizării zilnice,
prin consultația medicală la distanță, considerând drept criterii de vindecare absența
manifestărilor clinice pe parcursul perioadei de monitorizare. Starea de vindecat va fi
comunicată în scris prin scrisoare medicală transmisă prin utilizarea mijloacelor de
comunicare electronică la distanţă direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului
București (s.n.), care are obligația introducerii statutului de vindecat în platforma
CORONAFORMS în decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii” - „ANEXA nr. 3: PLAN privind
modalitatea de aplicare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc
epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de către unitățile sanitare, de către serviciile
de ambulanță județene şi Serviciul de Ambulanță Bucureşti-Ilfov, precum şi de medicii de
familie”, PARTEA 3: lit. „C. Criterii de internare şi externare pentru pacienții cu COVID-19” lit. a)
paragraful al patrulea.
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Conform art. unic pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 438 din 28 mai 2020 privind completarea
anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a
Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și
a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial p. I nr. 467
din 2 iunie 2020, până la 30 septembrie 2020 consultaţiile medicale pot fi acordate de medicul
de familie la distanţă în temeiul art. 216 din H.G. nr. 140/2018, asa cum a fost modificată, în
următoarele condiţii:
„(3) Consultațiile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul
minimal de servicii medicale, pot fi acordate și la distanță, acestea putând fi acordate atât de
medicii de familie, cât și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, inclusiv medicină
fizică și de reabilitare, și pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea în
numărul maxim de 8 consultații/oră.
[...]
(5) Pacienții simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, beneficiază
de consultații, inclusiv consultații la distanță ce pot fi realizate prin orice mijloace de
comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie și de medicii de specialitate din
ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații/oră. De aceste consultații
beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României.
[...]
(7) Consultațiile la distanță prevăzute la alin. (3) se acordă și se decontează conform
reglementărilor legale în vigoare aplicabile consultaţiilor la cabinet prevăzute în pachetele
de servicii (s.n.).
(8) Consultațiile prevăzute la alin. (5), inclusiv cele la distanță se asimilează consultaţiilor din
pachetul de servicii de bază acordate la cabinet pentru afecţiuni acute, subacute și acutizări
ale unor afecţiuni cronice (s.n.).”
Luând în considerare:
 Normele metodologice din 27 martie 2018 de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr.
140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează
condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, aprobate prin
Ordinul comun al Ministrului Sănătății și Președintelui CNAS nr. 397/836/2018, publicat în
Monitorul Oficial p. I nr. 273 din 28 martie 2018, în conformitate cu care casele de asigurări
de sănătate decontează furnizorilor de servicii medicale din pachetul de bază consultații
după cum urmează:
„1.1.2.1. Consultațiile la cabinet pentru afecțiuni acute/subacute sau acutizări ale unor
afecțiuni cronice se vor acorda conform recomandărilor medicale, iar la domiciliu se au în
vedere și prevederile de la punctul 1.3. Pentru fiecare episod de boală acută/subacută sau
acutizare a unor afecţiuni cronice/asigurat se decontează maxim două consultaţii (s.n.).”
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rezultă că legiuitorul nu a inclus consultațiile (inclusiv cele la distanță) de care beneficiază
pacienții simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, în categoria
afecțiunilor acute, subacute și acutizărilor unor afecțiuni cronice.
Dealtminteri, prin neincluderea consultațiilor (inclusiv cele la distanță) de care beneficiază
pacienții simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, în categoria
afecțiunilor acute, subacute și acutizărilor unor afecțiuni cronice, legiuitorul a procedat în mod
legal întrucât serviciile medicale constând în aceste consultaţii sunt servicii din programele
naţionale, pentru care furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară trebuie plătiți
în baza contractelor ce trebuie încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică
(direcțiile județene de sănătate publică, respectiv direcția de sănătate publică a municipiului
București) sau instituțiile publice din subordinea Ministerului Sănătății.
Conform Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, așa cum a fost
ulterior republicată și modificată, medicii de familie acordă servicii medicale după cum urmează:
- art. 64 lit. f) definește cabinetul de medicină de familie drept „unitatea sanitară privată
specializată în furnizarea de servicii medicale în asistența medicală primară, organizată în
condițiile legii. Prin excepție, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie își pot
înființa în structură cabinete de medicină de familie, ca unități sanitare publice”;
- art. 64 lit. k) definește serviciile de medicină de familie drept „serviciile furnizate de un
cabinet de medicină de familie unei populații desemnate”;
- art. 85 prevede sursele de venituri ale cabinetului de medicină de familie: „Cabinetul de
medicină de familie poate realiza venituri din:
[...]
d) contracte încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică sau instituţii publice
din subordinea Ministerului Sănătăţii (s.n.), pentru implementarea programelor
naționale de sănătate publică;
- art. 86 „Sumele alocate pentru finanţarea asistenţei medicale primare se stabilesc pe
baza obiectivelor politicii naţionale de sănătate publică (s.n.).”.
În consecință, veți dispune prin ordin încheierea de contracte de către autoritățile teritoriale de
sănătate publică (direcțiile județene de sănătate publică, respectiv direcția de sănătate publică a
mun. București) și furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară (cabinetele de
medicina de familie) care să aibă ca obiect furnizarea serviciilor pentru controlul bolilor
transmisibile, în contextul pandemiei SARS-CoV-2, de către cabinetele de medicină de familie și,
desigur, plata acestor servicii de către autoritățile teritoriale de sănătate publică. Desigur că prin
adoptarea ordinului respectiv veți asigura o aplicare unitară la nivelul României a dispozițiilor
Ordinului.
Veţi proceda astfel modificând normele tehnice de realizare a programelor naţionale de
sănătate publică, și anume Ordinul Ministrului Sănătății nr. 377/2017 de aprobare a Normelor
tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, așa cum a
fost ulterior modificat. Aplicabilitatea acestor norme tehnice a fost prelungită pana la data de 31
decembrie 2020.
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Veți proceda la fel cum ați procedat la introducerea serviciilor pentru controlul bolilor
transmisibile, în contextul pandemiei SARS-CoV-2 prin următoarele ordine:
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 909 din 26 mai 2020 privind modificarea și completarea
Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și
2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 377/2017, Ordinul 909/2020 fiind publicat în
Monitorul Oficial p. I nr. 446 din 27 mai 2020;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 614 din 10 aprilie 2020 pentru modificarea și
completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru
anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 820 din 14 mai 2020 privind modificarea și
completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru
anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.272 din 14 iulie 2020 privind modificarea și
completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru
anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1.354 din 30 iulie 2020 privind modificarea și
completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru
anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017.
În acest context, se cuvine să reamintim că prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 909/2020 ați
introdus serviciul de testare de laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecției cu
virusul SARS-CoV-2 în cadrul serviciilor pe care le prestează laboratoarele de analize medicale
autorităților teritoriale de sănătate publică după cum urmează:
„8.11. serviciul de testare de laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecției cu
virusul SARS-CoV-2 se finanţează de Ministerul Sănătăţii, respectiv se decontează de
către direcţiile de sănătate publică (s.n.) la un tarif de 200 lei/testare RT-PCR realizată și
raportată”.
După cum se poate observa, ați dispus prin Ordinul nr. 909/2020 finanţarea de către Ministerul
Sănătăţii a serviciului de testare de laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecţiei
cu virusul SARS-CoV-2, NU ȘI PLATA SERVICIILOR SUPLIMENTARE PE CARE LE FURNIZEAZĂ
MEDICII DE FAMILIE în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 OBLIGAȚI
FIIND PRIN ACTE NORMATIVE referitoare la programele naționale de sănătate publică.
Medicii de familie sunt și ei în prima linie de luptă împotriva virusului SARS-CoV-2.
Vă cerem să încetați de îndată vătămarea drepturilor furnizorilor de servicii medicale în asistența
medicală primară (cabinetele de medicina de familie) provocată de nesemnarea de contracte de
furnizare de servicii având obiectul generat de noile obligații legale introduse de Ordin în sarcina
medicilor de familie, obligații ce exced oricărui cadru contractual în care aceștia din urmă sunt
părți.
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Asa cum bine stiți, furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară (cabinetele de
medicină de familie) sunt unităţi sanitare private, la fel ca laboratoarele de analize, iar munca
forțată este interzisă.
Nu există nicio justificare legală pentru care ați instituit un privilegiu pentru laboratoarele care
furnizează serviciul de testare de laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecției cu
virusul SARS-CoV-2, prin decontarea sumei de 200 de lei de către direcțiile de sănătate publică
județene/a municipiului București pentru fiecare testare, încălcând astfel flagrant art. 16 din
Constituție și, pentru înlăturarea acestui privilegiu, este imperativ ca medicii de familie să fie
plătiți pentru serviciile suplimentare pe care le prestează în temeiul Ordinului, la fel cum
laboratoarele de analize medicale sunt plătite pentru prestarea serviciului de testare de
laborator prin metoda RT-PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, si anume în
temeiul unor contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică.
În consecință, vă cerem să emiteți ordinul menționat prin care direcțiile de sănătate publică
județene/a municipiului București să fie obligate să încheie contracte cu cabinetele de medicina
familiei având obiectul mai sus detaliat, în mod unitar la nivelul țării și cu celeritate.
În cazul în care nu veți proceda în consecință vă vom acționa în judecată, solicitând obligarea
dvs., ca, în termen de două (2) zile de la data pronunțării hotărârii judecătorești, să emiteți
ordinul având conținutul mai sus rubricat.
Vă atragem atenția asupra conținutului Sentinței civile nr. 556 din 31 august 2020 a Tribunalului
Arad – Secția a III-a de Contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale, prin
care DSP Arad a fost obligată să emită o decizie într-o speță similară. Sentința respectivă este
definitivă. Desigur, vă vom cere prin acțiune și cheltuieli de judecată.
În speranța unei conduite conforme dispozițiilor legale, permiteți-ne să vă transmitem expresia
celei mai alese considerațiuni.

Cu stimă,
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie
Prin: Dr. Raluca Zoițanu
Președinte
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