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Nr. 99/22.04.2020

Către
În atenția

Ministerul Sănătății - DGAMSP
doamnei Director General Adjunct ec. Ioana Loghin
domnului consilier dr. ec. Avian Pop

Spre știință

Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Reprezentanța Comisiei Europene în România
Organizația Mondială a Sănătății - Biroul pentru România

Ref: centralizare date accesare Fondul de Solidaritate al UE și ghidul solicitantului
Stimată doamnă,
Stimate domn,
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie a luat act de solicitarea DGAMSP transmisă în 16
aprilie 2020 Direcțiilor de Sănătate Publică județene și a municipiului București. Dată fiind perioada
extrem de scurtă în care datele trebuie centralizate și dorind să venim în sprijinul autorităților, vă
transmitem pe această cale o estimare a cheltuielilor efectuate de fiecare cabinet de medicina familiei
începând cu luna februarie 2020 pentru a achiziţiona materiale sanitare (echipamente personale de
protecție, produse biocide, lămpi bactericide ș.a.) în vederea pregătirii pentru pandemie și continuării
furnizării serviciilor de asistență medicală primară tuturor cetățenilor româniei, pentru a preveni si limita
raspandirea virusului SARS-CoV-2.
Astfel, vă comunicăm cheltuieli de aproximativ 1000 lei/lună/cabinet de medicina familiei, adică un total
de 10.718.000 lei/lună pentru cele 10.718 cabinete de medicina familiei aflate în contract cu casele de
asigurări de sănătate. Pentru cele patru luni specificate de Comisia Europeană totalul este 42.872.000 lei.
Precizăm că sumele menționate nu includ și sumele necesare pentru acordarea stimulentului de risc.
Având în vedere valoarea anunțată de Guvernul României de 2500 lei/cadru medical, cât și numărul de
aproximativ 12.000 medici de familie și 20.000 asistenţi medicali care lucrează în cabinetele de medicina
familiei, estimăm un necesar de 80.000.000 lei/lună, adică 320.000.000 lei pentru 4 luni.
Solicităm de asemenea includerea cabinetelor de medicina familiei care au contract de furnizare servicii
de asistență medicală primară cu casele de asigurări de sănătate județene și a Municipiului București în
secțiunea ”Tipuri de solicitanţi” din Ghidul „Consolidarea capacităţii sistemului medical public de
gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de criza COVID-19” POIM, aflat în consultare publică, precum și
simplificarea procedurii de solicitare. Menționăm că în cabinetele de medicina familiei nu există
specialiști în achiziții și aplicarea pentru fonduri europene sau de altă natură.
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În susținerea acestei solicitări prezentăm cadrul legal aplicabil:
 LEGE nr. 629 din 13 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea şi funcționarea cabinetelor medicale
Articolul 1 - (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de
servicii publice, de stat sau private, de asistența medicală umană preventivă, curativă, de
recuperare şi de urgenta.




LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**) privind reforma în domeniul sănătății
Articolul 74 - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda facilități și stimulente
aferente instalării unui medic, înființării și funcţionării cabinetului de medicină de familie, în
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
DECRET nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
Articolul 28 - (2) Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru
achiziţionarea de către unităţile sanitare de materiale și medicamente necesare în perioada
pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziţia să se
realizeze de către unităţile sanitare prin procedură de achiziţie directă.

Precizăm de asemenea că deși au statut de unităţi medicale private cabinetele de medicina familiei


nu și-au suspendat activitatea,



au rămas punctul de prim contact al pacienţilor cu sistemul de sănătate,



continuă să acorde servicii medicale în mod nediscriminatoriu și fără coplată sau contribuţii
personale tuturor cetăţenilor și



au primit de la autorităţile statutului sarcini suplimentare în contextul pandemiei COVID-19, care
exced prevederile contractelor civile de furnizare servicii încheiate cu casele de asigurări de
sănătate și statutul de unităţi medicale private - a se vedea Ordinul ministrului sănătății nr.
414/2020, cu toate completările și modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 dar
și toate anunţurile oficiale televizate ale autorităţilor, ca pacienţii să se adreseze medicului de
familie.

Cu stimă,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie
Dr. Raluca Zoițanu
Președinte

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie este o federaţie patronală cu caracter non-profit,
apolitic si neguvernamental care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a
dialogului social. FNPMF reuneşte organizaţii patronale judeţene ale medicilor de familie și s-a constituit în
anul 2009 în scopul reprezentarii, susţinerii, apărării și promovării intereselor cabinetelor de medicină de
familie, organizaţiilor patronale asociate, în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele și cu alte persoane
juridice sau fizice, atât în plan naţional cât și în plan internaţional, pentru creșterea competitivităţii acestora.

Pagina 2 din 2

