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COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Referitor la declaraţia domnului preşedinte CNAS că “reprezentanţii conducerii medicilor de 
familie” se află la casele judeţene de asigurări şi încearcă să oprească medicii să semneze contracte, 
menţionăm că în primele două săptămâni ale fiecărei luni medicii duc la casele judeţene raportarea 
serviciilor în vederea decontării. Acesta este motivul pentru care medicii se află în sediile caselor de 
asigurări în aceste zile, printre ei aflându-se şi medici din conducerea organizaţiilor. Aceştia verifică şi buna 
desfăşurare a raportării, pentru că există sesizări că efectuarea raportării este condiţionată de semnare 
actelor adiţionale.  

Din cauză că actele normative care stabilesc modificările din contract au fost publicate hoţeşte, 
noaptea şi abia pe 2 iunie la ora 16 au apărut în forma finală, publicată în Monitorul Oficial, şi pe siteul 
CNAS, medicii aflaţi la raportare în sediile caselor de asigurări discută ce conţin aceste modificări. Într-o 
majoritate zdrobitoare, medicii au refuzat să semneze actele adiţionale care le-au fost puse în faţă la casele 
judeţene de asigurări şi la casa municipiului Bucureşti. Actele adiţionale sunt ilegale şi vom cere să fie 
anulate în instanţă. Atenţionăm angajaţii caselor de asigurări că este ilegal să condiţioneze efectuarea 
raportărilor de semnarea actelor adiţionale şi solicităm să nu mai facă presiuni asupra medicilor pentru 
semnare şi aducerea dosarelor de contractare. 

Ne suprinde declaraţia preşedintelui CNAS, Lucian Duţă, referitoare la conducerea organizaţiilor 
medicilor de familie. Atât Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie cât şi Societatea 
Naţională de Medicina Familiei sunt organizaţii recunoscute de Ministerul Sănătăţii şi CNAS, fiind invitate 
de cele două instituţii la consultări în anii precedenţi, în calitate de reprezentanţi ai medicilor de familie din 
întreaga ţară.  

Mai mult, încă din luna februarie 2011, în toate judeţele au avut loc şedinte ale organizaţiilor şi 
medicii de familie au semnat în procent de 80% că nu vor încheia contracte cu casa de asigurări în condiţiile 
cunoscute atunci. În ultimele 3 zile au avut loc alte şedinţe în toată ţara în urma cărora medicii de familie au 
reconfirmat că nu doresc să încheie contractele. Domnul preşedinte Lucian Duţă a declarat că s-au semnat 
contracte în judeţul Ilfov, însă pe siteul www.casailfov.ro medicii sunt invitaţi abia luni, 6 iunie, să semneze. 
Am avertizat încă de acum două zile că  astfel de dezinformări şi încercări de manipulare vor apărea din 
partea instituţiilor statului, aşa cum ne-au obişnuit întotdeauna. 

Referitor la acuzaţiile privind prescrierea de medicamente, este doar o metodă de a muta atenţia 
de la problema reală. Cazurile de prescrieri abuzive sunt nereprezentative şi CNAS are evidenţa electronică 
a tuturor reţetelor decontate în sistem de peste 3 ani, dinaintea apariţiei SIUI. Referitor la reţetele prescrise 
la morţi, vom prezenta presei cazuri ale unor adevăraţi “zombie”, conform evidenţelor Sistemului 
Informatic Unic Integrat. Este încă un exemplu prin care preşedintele CNAS, Lucian Duţă, încearcă să 
dezinformeze şi să manipuleze opinia publică şi presa. 

Hotărârea medicilor de familie din toată ţara este de neclintit: nu semnăm contractul cu casele de 
asigurări! Salutăm decizia colegilor din ambulatoriul de specialitate de a nu semna acest contract care nu ne 
lasă să ne îngrijim pacienţii şi care, dacă ar fi semnat în această forma, va duce în câteva săptămâni la 
închiderea cabinetelor de medicina familiei şi alte specialităţi, lăsând în final pacienţii fără acces la medic. 
Împreună solicităm autorităţilor statului să iniţieze consultările pentru rezolvarea acestei situaţii. 

 
Preşedinte FNPMF               Preşedinte SNMF 
Dr. Doina Mihăilă               Dr. Rodica Tănăsescu 
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