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Către 

          Instituția Prefectului Galați 

 

 

 
 

Urmarea  adresei dumneavoastră nr.1534/11.02.2022, înregistrată la instituția noastră cu nr.DG 

615/11.02.2022, vă informăm, cu privier la situația asigurării serviciilor medicale prin medicii de 

familie în perioada 2021 – 16.02.2022, astfel: 

La această dată se află în relație contractuală cu instituția noastră un număr de 223 furnizori de 

medicină primară din care 140 în mediul urban și 83 în mediul rural. 

Pe langă contractele mai sus menționate, de activitate curentă, medicii de familie mai au 

încheiate cu instituția noastră și alte contracte după cum urmează: 

- 65 contracte de furnizare asistență medicală în cadrul celor 10 Centre de Permanență din 

județul Galați din care 3 sunt în mediul urban (2 în orașul Galați și unul în orașul Berești) 

- 81 contracte de monitorizare pacieni cu boli infectocontagioase (COVID-19)din care 61 în 

mediul urban și 20 în mediul rural. Medicii de familie care nu semnat acest tip de contract au declarat 

că efectuează activitatea de monitorizare a pacienților cu boli infectocontagioase (COVID-19). 

- 33 contracte pentru informare, programare la vaccinare, monitorizare şi raportare reacţii 

adverse după vaccinare anticovid din care 17 în mediul urban și 16 în mediul rural. Acest tip de 

contract a încetat cu data de 29 aprilie 2021 datorită modificărilor legislative, respectiv OUG 

nr.34/2021 pentru modificarea OUG nr.3/2021. 

- 54 contracte de vaccinare anticovid (încheiate după data încetării contractelor de informare,  

programare la vaccinare, monitorizare şi raportare reacţii adverse după vaccinare anticovid) din care 25 

în mediul urban și 29 în mediul rural. Din cei 54 de furnizori care efectuează vaccinări un număr de 46 

furnizori efectuează și teste rapide nazale antigen pentru depistarea infecției cu virusul COVID-19 din 

care 16 în mediul urban și 30 în mediul rural. 
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- 51 contracte de teste rapide nazale antigen pentru depistarea infecției cu virusul COVID-19  

din care 28 în mediul urban și 23 în mediul rural. În total un număr de  97 furnizori (100 medici) 

efectuează teste rapide nazale antigen pentru depistarea infecției cu virusul COVID-19 din care 47 în 

mediul urban și 53 în mediul rural. 

 Activitatea de testare rapidă antigen pentru depistarea infecției cu virusul COVID-19 se 

efectuează și în centrelor de permanență din județul Galați. 

 Cu data de 01.04.2021 a fost încetat contractul CMI Dr.Grecu Mircea din sat Tălpigi, com. 

Ghidigeni deoarece acestui furnizor i s-a anulat decizia de evaluare a cabinetului pentru neîndeplinirea 

condițiilor legate de contractul de spațiu al cabinetului medical. 

 La această data nu sunt restanțe de plată față de medicii de familie. 

 Pentru activitatea curentă desfășurată de medicii de familie la cabinetele medicale decontarea 

serviciilor medicale se face prin: 

a) plata prin tarif pe persoană asigurata, valoarea minim garantata a  unui punct per capita este de 8,50 

lei, valabila din 01.07.2021  (7,80 lei pana la 30.06.2021, s-a marit cu 8,87%). 

 b) plata prin tarif pe serviciu medical, valoarea minim garantata a  unui punct per serviciu este de 3,5 

lei, (a ramas aceesi valoare din 01.07.2019). 

 Pentru activitatea desfășurată în centrele de permanență plata orelor de garda se efectuează la 

un tarif de 40 lei/oră pentru medic respectiv între 20lei/oră și 22,50 lei /oră pentru asistentele medicale. 

  Pentru activitatea de monitorizare pacienți cu boli infectocontagioase tariful decontat este de 

105 lei/persoană monitorizată. 

Pentru activitatea de informare, programare la vaccinare, monitorizare şi raportare reacţii 

adverse după vaccinare anticovid tariful pe serviciu a fost de după cum urmează: 

     a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la 

vaccinare: 30 lei/serviciu; 

       b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile 

la vaccinare: 50 lei/serviciu; 

     c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile 

la vaccinare: 60 lei/serviciu. 

 Pentru activitatea de vaccinare tariful este de: 

  - 40 lei/inoculare la cabinetul medicului de familie 

 - 60 lei/inoculare la domiciliul pacientului 

Tarifele mai sus menționate se acordă pentru pacienții cu schemă completă de vaccinare și 

cuprind pe lângă inoculare consultația și urmărirea reacțiilor adverse.  
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Pentru testele rapide nazale antigen pentru depistarea infecției cu virusul COVID-19 ,  

tariful este de 50 lei/persoană și cuprinde  cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi 

echipamentele de protecţie necesare testării. 

 O problemă deosebită este cauzată de faptul că 72 medici de familie reprezentând 32,28% din 

totalul medicilor de familie aflați în contract cu instituția noastră  au peste 65 de ani din care un număr 

de 48 medici de familie au peste 67 ani (sau îi împlinesc anul acesta) reprezentând 21,52% din totalul 

medicilor de familie. Această categorie de medici de familie pot înceta oricând contractul cu instituția 

noastră iar medicii tineri care termină facultatea nu solicită încheierea contractului cu instituția noastră.  

Pe parcursul anului 2021 un singur medic de familie SC CABMED DR.RADU ALEXANDRA 

SRL a încheiat contract nou cu instituția noastră, în localitatea Schela. 

Deficitul de medici de familie pe județul Galați este de 109 medici de familie din care 57 în 

mediul rural și 52 în mediul urban. 

 De asemenea 5 comune din județul nostru nu au medic de familie acestea sunt: Bălășești. 

Buciumeni, Cerțești, Jorăști și Poiana. 

Cu deosebită considerație, 

 
   Director General,                       

             George TODERAȘC                               
              
 

                

  Director Relatii Contractuale, 

                                                                                                           Adrian NEACȘU 

                     
 

 


