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Nr. 200 / 18.12.2014 

 
 
 

Nu lăsaţi medicina de familie să se 

deprofesionalizeze! 

 
 
Către 
Dlui Victor Ponta – Prim-Ministru 
Dlui Nicolae Bănicioiu – Ministrul Sănătăţii  
Dlui Darius Vâlcov – Ministrul Finanţelor 
Dlui Vasile Ciurchea – Preşedinte CNAS 
Dnei Rodica Nassar  – Preşedinte Comisia pentru sănătate şi familie - Camera Deputaţilor 
Dlui Ion Luchian – Preşedinte Comisia pentru sănătate şi familie - Senat 
 

În atenţia 
Fondul Monetar Internaţional (FMI) 

Banca Mondială (BM) 

Comisia Europeană de Buget (CE) 

 
SNMF şi FNPMF apreciază eforturile Guvernului de creştere a veniturilor cetăţenilor români. Din păcate 
creşterea salariului minim poate crea probleme financiare cabinetelor medicilor de familie. Ca orice 
persoană juridică şi cabinetele medicale sunt obligate prin lege să respecte prevederile Codului Muncii: 
Art. 11 - Clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul 

minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă. 

 
Aplicând coeficienţii de ierarhizare la salariul minim şi adăugând cheltuielile fiscal datorate de angajator un 
cabinet medical va avea în medie următoarele cheltuieli salariale: 
 
 

coef 

salariu
norma gr.prof salariu brut angajator salariu total salariu net

medic 2 100,00% 1,13 2.373,00 lei 593,25 lei 2.966,25 lei 1.661,10 lei

asistent 1,5 100,00% 1,13 1.779,75 lei 444,94 lei 2.224,69 lei 1.245,83 lei

registrator medical 1,2 100,00% 1 1.260,00 lei 315,00 lei 1.575,00 lei 882,00 lei

contabil 2 25,00% 1 525,00 lei 131,25 lei 656,25 lei 367,50 lei

ingrijitor curatenie 1 25,00% 1 262,50 lei 65,63 lei 328,13 lei 183,75 lei

7.750,31 lei 4.340,18 leitotal cheltuieli salariale  
 
 
Dorim să subliniem faptul că în aceste condiţii, cu respectarea prevederilor legale, salariul net al unui medic 
vă fi în medie de doar 1.661,10 lei, iar cel al unui asistent medical de doar 1.245,83 lei, fapt pe care-l 
consideram de o decență minimă. 
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Pentru buna funcţionare a unui cabinet medical la aceste cheltuieli salariale trebuie adăugate şi inerentele 
cheltuieli de întreţinere: 
 

150 lei

150 lei

200 lei

250 lei

100 lei

1.000 lei

750 lei

500 lei

150 lei

50 lei

100 lei

150 lei

100 lei

101 lei

50 lei

200 lei

50 lei

600 lei

total cheltuieli intretinere 4.651,00 lei

apa rece+canal

cheltuieli intretinere (medie)

chirie/redeventa/rata

curent electric

telefonie+internet

soft med+semn. digitala+intret.IT

incalzire+ACM

masina (intretinere+combustibil)

taxe si impozite

asigurari (caldire+personal+auto)

deseuri medicale

consumabile medicale

birotica

evaluare+CMR

EMC, carti specialitate, cotizatii

fond investiii/reparatii

materiale igiena, curatenie, dezinfectie

intretinere

protectia muncii + PSI

 
 
Astfel, necesarul minim lunar al unui cabinet medical este de: 
 

venit lunar minim/cabinet 12.401,31 lei  
 
Luând în considerare un număr de aproximativ 12.000 de cabinet medicale de medici de familie din 
România: 
 

fond minim AMP 1.785.789.000 lei  
 
În cadrul bugetului alocat asistenţei medicale primare sunt cuprinse şi sumele alocate pentru funcţionarea 
Centrelor de Permanentă finanţate din fondurile Ministerului Sănătăţii. 
La calculul fondurilor necesare funcţionării CP trebuie luat în considerare tariful orar al personalului care le 
deserveşte în conformitate cu prevederile legale. Astfel plecând de la salariul minim, ajustat cu coeficienţii 
de ierarhizare şi gradul profesional: 
 

salar brut ora

medic 2.373,00 lei 21,19 lei

asistenta 1.779,75 lei 13,90 lei

35,09 leitotal cheltuieli personal/ora  
 
La aceasta se adaugă cheltuielile administrative de 6.50 lei/oră şi obţinem un cost orar în cuantum de: 
41.59 lei/oră 
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Considerând un număr mediu de 580 ore de gardă/lună obţinem: 
 

total cost lunar/CP 24.123,24 lei  
 
La un necesar de 1.200 de Centre de permanentă; adică un CP la o populaţie medie de 15.000 de locuitori 
avem un necesar de: 
 

fond minim CP 347.374.687,50 lei  
 
În condiţiile în care Pachetul Minim Bazal se adresează doar persoanelor neasigurate, considerăm că 
fondurile pentru asigurarea serviciilor medicale trebuie alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi nu din 
cel al Casei Naţionale de Asigurări Sociale. 
La un tarif de 20 lei/consultaţie şi o medie de 1/consultaţie/zi obţinem un total cost mediu lunar de 400 
lei/cabinet medical. 
Necesarul pentru totalul cabinetelor de medicină familiei din România pentru asigurarea Pachetului Minim 
Bazal: 

fond minim PMB 57.600.000,00 lei  
 
Însumând cele 3 fonduri care constituie bugetul alocat ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE obţinem: 
 

Buget minim Medicina de Familie 2.190.763.688 lei  
 
Sperăm că demersul nostru va fi înţeles şi veţi aloca această sumă minimă Asistenţei Medicale Primare 
pentru că actul medical la nivelul cabinetelor de medicina familiei să se poată desfăşura atât în condiţii 
legale precum cât şi de siguranţă şi calitate pentru pacienţii noştri care de fapt sunt cetăţenii României. 
 
La un buget de cheltuieli al CNAS, în 2015, de 22.902.208.000.000 lei, cheltuielile cu AMP de 2.190.763.688 
lei ar reprezenta doar 9,57% din fond, cu mult sub cei 12-15% cât se acordă în ţări membre UE unde 
asistența medicală primară reprezintă baza sistemului de sănătate. 
 
În încheiere dorim să subliniem faptul demonstrat; ca un act medical de calitate şi în condiţii de 
profesionalism la nivelul medicinei primare duce la economii în eşaloanele medicale superioare; ambulator 
şi spital, cu mult mai mari decât sumele investite în medicină de familie. 
 
  
Cu stimă,  
 
Preşedinte interimar FNPMF              Preşedinte SNMF 
Dr. Angela Mazdrag               Dr. Rodica Tănăsescu 

 

/ 

 

 


