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In atentia Domnului Ministru  Patriciu-Andrei Achimas-Cadariu 

 

                               Stimate Domnule Ministru, 

SNMF şi FNPMF apreciază eforturile Guvernului de creştere a nivelului de trai al cetăţenilor 

români. Apreciem şi intenţia, nedemonstrată încă la nivelul intregului sistem medical, de a acorda 

o atenţie sporită sănătăţii.  

Apreciem si intentia anuntata de scadere a fiscalitatii, intentie care nu vizeaza din pacate si 

persoanele fizice autorizate (cum sunt majoritatea covarsitoare a cabinetelor de medicina 

familiei), care sunt sever afectate. 

Vă supunem atenției situația finanțării asistenței medicale primare și vă asigurăm de întreaga 

noastră disponibilitate pentru a discuta suplimentar pe marginea acestor puncte, pentru a clarifica 

unele probleme și pentru a găsi împreună soluții. 

Pentru început, dorim să subliniem ceea ce alte țări știu și aplică de mulți ani - un act medical de 

calitate și în condiții de siguranță și profesionalism acordat la nivelul medicinei primare 

generează economii în eșaloanele medicale superioare, ambulatoriu și spital, cu mult mai mari 

decât sumele investite în medicina de familie.  

Problemele prioritare sunt urmatoarele : 

1. Finantarea AMP, conform bugetului pe 2016, in realitate subfinantare si discriminare. 

Conform bugetului aprobat de Guvern, s-a asigurat  o suplimentare financiară pentru acoperirea 

salariilor în anul 2016, exclusiv pentru spitalele publice. Ne bucurăm şi apreciem această necesara 

creştere, dar dorim sa nu existe discriminari si să nu constituie o cauză pentru disensiuni în sânul 

breslei medicale.  

           Menţionăm că în spitalele publice lucrează aproximativ 30-40% din personalul medical din 

România. Dar restul personalului medical, adică majoritatea, nu contează? S-a afirmat că se 

doreşte că medicii şi asistentele să nu mai emigreze, ca ruralul să fie protejat. Cum? Să înţelegem 

că cei 60- 70% dintre medici şi asistente, care nu lucrează în spital, sunt invitaţi să emigreze? 

Precizăm totodată: CNAS plăteşte din FNUASS servicii medicale, nu salarii. Din aceeaşi sursă 

bugetară sunt finanţate şi spitalele şi cabinetele de medicină de familie şi ambulatorul de 

specialitate, investigațiile paraclinice, îngrijirile la domiciliu etc. Pentru medicina de familie şi 

ceilalţi furnizori din ambulator însă, sumele alocate în bugetul pentru 2016 sunt identice, sau chiar 

ceva mai mici( in cazul asistentei primare) decât în 2015. Am dorit să atragem atenția asupra 

acestui lucru, însă dezbaterea publică pe proiectul de buget s-a desfășurat după aprobarea 

acestuia în Guvern! Oare cei 60-70% din personalul medical (medici, asistente etc), nu au dreptul 

la acelaşi respect cu colegii din spitale? În condiţiile preconizate, nici un cabinet de medicină de 

familie nu va putea asigura, după achitarea costurilor de funcţionare, venituri cat de cat similare 

colegilor din spital(desigur, fara sa tinem cont de sporurile pentru garzi sau sporurile de clinica), 

nici pentru medic, nici pentru asistente. 
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             Rapoartele realizate de Banca Mondială, institutul britanic NICE, chiar strategia pentru 

asistență medicală primară 2012-2020 și strategia pentru sănătate 2014-2020 ale Ministerului 

Sănătății din România au atras atenţia că ponderea îngrijirilor trebuie să fie mai mare în 

ambulatoriu şi mai ales în asistența medicală primară, unde de altfel se desfășoară cea mai mare 

parte a evenimentelor medicale ale populației (consultație inclusiv preventivă, diagnostic clinic, 

paraclinic, diferențial, tratament, monitorizare). E de presupus că nu se dorește distrugerea 

cabinetelor de medicină de familie, cu toate acestea, prin măsura luată se procedează exact 

invers, adâncind prăpastia deja existenta legata de ponderea acordata! 

Deși CNAS prezintă ca având alocat 8% din FNUASS pentru asistenta medicala primara,( după ce se 

scad cheltuielile cu programele si costurile cu serviciile medicale din strainatate, dar și altele), pana 

în acest moment medicina de familie a “beneficiat” în mod real doar de 6,8% din FNUASS total. 

Avand in vedere cresterea exclusiva pentru spitale din 2016, ponderea din FNUASS total va fi si 

mai mica, in jur de 5,75-6%. Extrem de puţin și complet insuficient față de scopul dorit și declarat 

al asistenței medicale primare! Acest mai puţin de 6% din FNUASS total pentru medicina de 

familie, trebuie să acopere costurile de funcţionare a cabinetelor şi plata pentru un sfert din 

personalul medical al ţării.  Afirmăm cu toată responsabilitatea că nu acesta este normalul! 

           De ani de zile creşterea costurilor de funcţionare, parţial din cauza condiţiilor impuse de 

CNAS abia sunt acoperite de finanţarea cabinetelor, la limita superioară a suportabilităţii. 

Sarcinile, mai ales cele administrative impuse cabinetelor sunt din ce în ce mai mari şi implică 

costuri din ce în ce mai mari. 

2.  Mai mult, în 2016 intra în vigoare noul Cod Fiscal, care loveşte dur cabinetele 

medicilor de familie, organizate în proporţie de peste 90% ca PFA-uri - cabinete 

medicale individuale, cabinete medicale grupate, cabinete medicale asociate, societăţi 

civile medicale. Aceasta organizare ca si PFA(cabinete individuale, grupate, societati 

civile ) a fost impusa prin lege de statul roman, nu a fost alegerea noastra !! Abia dupa 

ani de zile s-a permis organizarea ca SRL, moment in care deja eram organizati ca PFA-

uri. 

Se vorbeşte de relaxare fiscală, dar pentru majoritatea medicilor din asistența medicală primară 

(medicii de familie) și din cea secundară (ambulatoriu de specialitate, policlinici) taxarea va fi mult 

mai mare !  Am atasat un document separat legat de problemele de fiscalitate care apar in noul 

Cod Fiscal. 

3. Funcționarea greoaie si desele perioade de avarii  ale sistemelor informatice ale CNAS 

lovește şi ea tot sistemul medical. Se impune o verificare atenta a acetor aplicatii, care 

functioneaza din ce in ce mai greu, afectand serios ingrijirea oamenilor. Invalidarea 

zilnică a serviciilor acordate pacienţilor noştri datorită multiplelor intervale de timp în 

care elementele PIAS nu funcționează (toate sau pe rând!), afectează grav atât pacienții 

cât și cabinetele. Este inadmisibil sa existe o lege care interzice de la 1 septembrie 

acordarea serviciilor fara card, iar sistemul cardului sa nu functioneze, sau sa 
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functioneze defectuos aproape zilnic. “Erorile informatice” repetate realizează evidente 

beneficii pentru CNAS şi reduc obligaţiile de decontare către furnizori, realizând 

pierderi constante pentru cabinete. Nimeni nu este făcut răspunzător pentru erori, 

pentru nefuncţionare, pentru timpul pierdut de pacienţi când nu putem să le oferim 

serviciile necesare, pentru pierderile financiare constante ale cabinetelor sau spitalelor, 

pentru riscurile de a ni se împuta ulterior reţete, trimiteri etc. Ba mai mult, toate aceste 

probleme pe care le semnalăm de luni si ani de zile sunt constant ignorate sau 

catalogate de reprezentații CNAS drept minciuni ale medicilor!  Avand in vedere aceste 

probleme, am monitorizat de la lansarea componentei pentru cardul de sănătate 

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) pentru a evidenția când nu a 

funcționat sau a răspuns cu foarte mare dificultate - împiedicând activitatea tuturor 

furnizorilor de servicii medicale. Acest lucru s-a petrecut în următoarele 

zile(monitorizare pana in 16 decembrie): 

 CEAS (Cardul Electronic al Asigurărilor de Sănătate): 1-6, 19, 27 mai, 28 august, 18, 21, 22 

septembrie, 9, 14, 19, 29, 30 octombrie, 3, 13 noiembrie, 4, 15, 16 decembrie. 

 SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat): 1-6, 19, 27 mai, 9, 13, 14, 19 octombrie, 3, 9, 13, 

25, 26 noiembrie, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 decembrie 

 SIPE (Sistemul Informatic al Prescripției Electronice) : 9, 14, 19 octombrie, 3, 9, 13, 24, 25 

noiembrie, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 decembrie. 

Conform www.siui-monitor.ro, platforma web de monitorizare a functionarii SIUI, rata de erori 

generate de PIAS este de 9%. Acest procent este enorm pentru un sistem informatic și cu atât mai 

mult pentru unul de care depind toți pacienții din România ! 

În repetate rânduri am atras atenția asupra lipsei de prevedere a unui sistem alternativ functional 

pentru situațiile în care sistemul informatic nu merge, dar la demersurile noastre nu am primit 

răspunsuri oficiale. Reamintim că am solicitat audit extern la CNAS și am solicitat ca pentru toate 

erorile și pentru frecventa lipsă de funcționare să existe responsabili. Trecerea in offline este 

absolut o poveste, caci pacientii si furnizorii risca deopotriva imputari nemeritate. 

4. Centrele de permanenta reprezinta si ele o serioasa problema, pentru care atasam un 

material distinct. 

5. Raportarile catre DSP—uri sunt cronofage, cvasiinutile si inegal abordate de DSP-urile 

judetene. Este nevoie de un format unic pe tara, simplificat,  ca sa se poata introduce in 

softurile de cabinet. De altfel, consideram inutila aceasta raportare cand am putea avea 

Registre Nationale de boli Cronice in mai putin de un an, in format electronic, care 

permite dinamica necesara si o acuratete sporita. Anexam si pentru aceasta problema 

un material distinct. 

6. Protocoalele terapeutice sunt in buna parte invechite si nu respecta curiculele de 

pregatire, nici contextul european in care traim. Aceste protocoale creeaza uneori 

drumuri inutile pentru pacienti, cheltuieli inutile in sistem si limiteaza accesul 
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pacientilor (mai ales in rural) la tratamentul de care au nevoie. Trebuie reevaluata si 

necesitatea unei parti din protocoalele terapeutice( de ex. Clopidogrelul, care acum 

costa cativa lei). Mentionam ca nu dorim in nici un caz sa depasim limitele specialitatii 

noastre, sa aducem prejudicii medicale pacientilor, dar o parte din protocoale, vechi de 

10-15 ani sunt absolut anacronice. 

7.  Reluarea proiectelor aparent abandonate privind realizarea in format electronic a CM, 

retetele de psihotrope si biletele de trimitere electronice. Trebuie sa se adauge si 

Scrisoarea Medicala electronica.  

8. Introducerea abuziva a „taxei pe cladire” in unele unitati administrativ teritoriale, 

provenita din confuzia intre unitate sanitara publica si forma de proprietate (conform 

L95). In documentul legat de fiscalitate se detaileaza aceasta problema. 

9. Nevoia de negociere a Normelor Co-ca, intodeauna un punct extrem de sensibil, 

impreuna CMR, dar si cu societatea profesionala si patronala a mf. 

 

În acest context considerăm că tripla lovitură: 

1. alocarea minimalistă de fonduri bugetare , cu o discriminare fatisa a medicinei de familie 

2. fiscalizare mult exagerata in noul cod fiscal incepand cu 2016 si  

3. erorile constante ale sistemelor informatice, 

aplicată în acest moment cabinetelor de medicina familiei înseamnă, indiferent de intenții,  

distrugerea relativ lentă, dar sigură a rețelei de asistență medicală primară!  

 

      Menţionăm că asistența primară este adesea singura accesibila pacienţilor, mai ales în mediul 

rural, un procent impresionant din pacienții României neavând alta solutie în sistemul  medical în 

afara accesului la medicul de familie, acolo unde acesta există încă! Reamintim un adevăr, 

deasemenea cunoscut: Asistența Medicală Primară este oricum cea care poate rezolva ieftin și 

economic problemele medicale uzuale ale pacienţilor. 

In conditiile actuale, este evident ca toate cabinetele medicilor cu mai putin de 1800-2000 de 

pacienti nu vor putea sa-si acopere cheltuielile. 

Discriminarea şi umilirea medicilor de către statul român trebuie să înceteze. Colegii noştri 

din toată ţara, atât medici cât şi asistente, nu vor putea suporta noi si noi .  

Nu vom putea semna contracte care ne pot duce la faliment, sau la disponibilizarea 

personalului angajat, sau care nu va putea asigura venituri decente, relativ similare colegilor lor 

din spitale. 

Cu deosebita stimă,  

Preşedinte FNPMF      Preşedinte SNMF 

Dr. Doina Mihăilă           Dr. Rodica Tănăsescu 

 



Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie 
Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, Bucureşti 

Fax   +40212110062 
 

Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală 
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti 

       Fax  +40213154656 
 

 

 5 

Anexă – Buget necesar 
 

1. Buget necesar pentru funcționarea cabinetelor de medicina familiei 
 

Aplicând coeficienţii de ierarhizare la salariul minim şi adăugând cheltuielile fiscale 

datorate de angajator, un cabinet medical ar trebui sa aiba în medie următoarele cheltuieli 

salariale: 

 

salar minim brut = 

1.050 lei

coef 

salariu
norma

coef. 

gr.prof
salariu brut angajator salariu total salariu net

medic 3,7 100,00% 1,13 4.390,05 lei 1.097,51 lei 5.487,56 lei 3.073,04 lei
asistent 2,89 100,00% 1,13 3.428,99 lei 857,25 lei 4.286,23 lei 2.400,29 lei

registrator medical 2,49 100,00% 1 2.614,50 lei 653,63 lei 3.268,13 lei 1.830,15 lei

contabil 3,5 25,00% 1 918,75 lei 229,69 lei 1.148,44 lei 643,13 lei

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

14.518,48 lei 8.130,35 leitotal cheltuieli salariale  
Dorim să precizăm că am luat în considerare la calcul coeficienții minimi de bază la fiecare 

categorie, după cum este prevăzut în noua lege de salarizare a personalului medical. 

Pentru buna funcționare a unui cabinet medical la aceste cheltuieli salariale trebuie adăugate și 

cheltuielile  de intreținere: 

 

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

 

venit lunar minim/cabinet 19.169,48 lei  
 

Luând în considerare un număr de aproximativ 11.000 de cabinete medicale de medici de familie 

din România, bugetul necesar este de: 

 

fond minim AMP 2.530.371.525 lei  
 

Buget necesar pentru funcționarea Centrelor de Permanență 
 

În cadrul bugetului alocat asistenței medicale primare sunt cuprinse și sumele alocate pentru 

funcționarea Centrelor de Permanență, finanțate din fondurile Ministerului Sănătății. 

 

La calculul fondurilor necesare funcționării CP trebuie luat în considerare tariful orar al 

personalului care le deservește in conformitate cu prevederile legale. Astfel: plecând de la salariul 

minim, ajustat cu coeficienții de ierahizare și gradul profesional: 

 

salar brut ora

medic 4.390,05 lei 39,20 lei

asistenta 3.428,99 lei 26,79 lei

65,99 leitotal cheltuieli personal/ora  
 

La aceasta se adaugă cheltuielile administrative de 6.50 lei/oră și obținem un cost orar în cuantum 

de: 72.49 lei/oră 

 

Considerând un număr mediu de 580 ore de gardă / lună obținem: 

 

total cost lunar/CP 42.041,78 lei  
 

La un necesar de 1.200 de Centre de permanență; adica un CP la o populație medie de 15.000 de 

locuitori avem un necesar de: 

 

fond minim CP 605.401.571,25 lei  
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3. Buget necesar pentru asigurarea serviciilor din Pachetul Minim Bazal 
 

În condițiile in care Pachetul Minim Bazal se adresează doar persoanelor neasigurate, considerăm 

că fondurile pentru asigurarea serviciilor medicale trebuie alocate din bugetul Ministerului 

Sănătății și nu din cel al Casei Nationale de Asigurări Sociale. 

La un tarif de 40 lei/serviciu și o medie de 1/serviciu/zi obținem un total cost mediu lunar de 800 

lei / cabinet medical. 

 

Necesarul pentru totalul cabinetelor de medicina familiei din România pentru asigurarea 

Pachetului Minim Bazal: 

 

fond minim PMB 105.600.000,00 lei  
 

 

4. Buget total necesar pentru Medicina de Familie (1+2+3) 
 

 

Însumând cele 3 fonduri care constituie bugetul alocat ASISTENȚEI MEDICALE PRIMARE obținem: 

 

Buget minim Medicina de Familie 3.241.373.096 lei  
 

La un buget de cheltuieli al CNAS, în 2015, de 26.352.161 mii lei, cheltuielile cu AMP de 

3.241.373.096 lei ar reprezenta doar 12,30% din fond, la limita inferioară a intervalului de  12-15% 

cât se acordă în țări membre UE unde asistența medicală primară reprezintă baza sistemului de 

sănătate. În același timp, ar corespunde angajamentelor pe care România și le-a asumat în fața 

forurilor europene… 

 

 Anexă – Buget actual 

Buget alocat Medicina de Familie anul 2015 - 1.513.718.000 lei 

 

Situația cabinetelor de medicina familiei la momentul actual este următoarea: 

 

Număr de asigurați pe lista 

de pacienți  

Procent medici Venit/lună Cheltuieli 

funcționare 

Venit 

brut 
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medic 

500 2,31 6.328 7.801 - 1.473 

1.000 12,75 7.756 7.801 - 45 

1.500 33,29 9.184 7.801 1.383 

2.000 30,99 10.612 7.801 2.811 

2.200 7,57 11.183 7.801  

2.500 7,29 12.040 7.801  

3.000 4,28 13.469 7.801  

3.500 1,21 14.897 7.801  

4.000 1,32 16.325 7.801  

*Calcul al veniturilor unui cabinet: medic specialist MF, 20 zile lucrătoare/lună, 20 consultații/zi și 1 domiciliu/zi. 

Valoarea punctului PC 4,18 si SM 1,96 (cât a fost în trim III 2015) 

 

Asistent  – net impozabil plus cheltuieli angajator (brut 1.500) 1.850 

Contabil - contract 600 

Îngrijitor – ½ normă la salariul minim 700 

TOTAL 3.150 

 

Total cheltuieli funcționare pe cabinet medical: 7.801 lei. 
 

CONCLUZII:  

 

1. 16% din cabinetele MF (până în 1.500 asigurați) nu se pot întreține numai din veniturile 

contractate cu casa de asigurări! 

2. 33% din medicii de familie rămân cu 1.300 lei/lună venit brut din care se plateste impozit 

16%, sanatate și pensie medic 

3. 31% din medicii de familie au un venit brut de  2.800 lei din care se plateste impozit 16%, 

sănătate și pensie medic 

4. și doar cca 20% aduc medicului un venit brut mai mare de 2.800 lei. Aceste ultime cabinete 

au cheltuieli de funcționare mai mari pentru că platesc asistenta cu norma întreagă, sau  

pot avea chiar mai multe asistenți medicali și medici angajați (sunt mai ales situații în rural, 

unde există puncte de lucru dispersate în mai multe sate și există personal angajat, mai 

multe sedii, fiecare cu utilitățile sale). 

 

Nu trebuie neglijat și sporul derizoriu pentru lucru în zone rurale și condiții izolate și nici 

neimplicarea cvasitotală a consiliilor locale în asistența medicală a propriilor lor comunități! 
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Utilizarea de către CNAS a bugetului destinat medicinei de familie  
 

Utilizarea transparentă a banilor publici şi modalitatea de utilizare a fondurilor FNUASS sunt un 

obiectiv firesc şi normal al societăţii civile. În repetate rânduri SNMF și FNPMF am atras atenţia 

asupra cheltuirii incomplete a fondurilor alocate din buget pentru Asistența Medicală Primară 

(AMP). De fiecare dată CNAS ne-a acuzat că noi facem calcule greşite. Cu toate acestea, de câte ori 

am cerut date oficiale lămuritoare, am primit răspunsuri vagi sau incomplete. Pentru a ne asigura 

de bună gestionare şi administrare a sumelor destinate sănătății, am pus la dispoziție calculele 

noastre și am solicitat public transparentizarea acestora. Calculele noastre, verificate, au plecat de 

la folosirea datelor oficiale de pe pagina de web a CNAS. Am folosit diferite modalităţi de calcul 

care, toate, ne-au dus către aceste sume. Dacă datele furnizate de CNAS sunt incorecte sau 

incomplete, atunci erorile le aparţin celor care le-au făcut publice. 

Atasam si : 

 

Anexă – Solicitare adresată CNAS 6 noiembrie 2015 

Anexă – Răspuns CNAS 26 noiembrie 2015 

 

 

 

 


