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Nr. 156/ 10.12.2015 

 

Nu lăsați medicina de familie să dispară! 

Discriminarea dăunează grav sănătății 

sociale! 

 

d-lui Klaus Johannis – Președintele României 

d-lui Dacian Cioloș - Prim-Ministru 

d-lui Patriciu Achimaș-Cadariu - Ministrul Sănătății  

d-nei Anca Dragu - Ministrul Finanțelor Publice 

d-lui Vasile Ciurchea – Președinte CNAS 

d-lui Corneliu-Florin Buicu - Preşedinte Comisia pentru sănătate şi familie - Camera Deputaţilor 

d-lui Ion Luchian - Preşedinte Comisia pentru sănătate publică - Senat 

 

 

În atenția 

 

Fondul Monetar Internaţional (FMI)  

Banca Mondială (BM) 

Comisia Europeană de Buget (CE) 

 

 

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

cetăţenilor români. Apreciem şi intenţia, nedemonstrată încă, de a acorda o atenţie sporită 

sănătăţii. Începutul este însă de rău augur! 

Conform bugetului aprobat de Guvern, s-a preconizat o suplimentare financiară în anul 

2016, EXCLUSIV pentru spitalele publice, după ce la finalul acestui an s-a acordat deja o 

creștere salarială cu 25% EXCLUSIV LA BUGETARI, adică la personalul medical salariat, omițând 

și atunci restul personalului medical din sistem! Ne bucurăm şi apreciem această creştere, dar 

dorim ca ea să nu constituie o cauză pentru disensiuni în sânul breslei medicale.  

Menţionăm că în spitalele publice lucrează aproximativ 30-35% 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 aproape 70% dintre medici şi asistente, care nu lucrează în spital, sunt invitaţi 

să plece? Precizăm totodată: CNAS plăteşte servicii medicale, nu salarii. Din aceeaşi sursă 

bugetară sunt finanţate şi spitalele şi cabinetele de medicină de familie şi ambulatorul de 
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specialitate, investigațiile paraclinice, îngrijirile la domiciliu etc. Pentru medicina de familie şi 

ceilalţi furnizori din ambulator însă, sumele alocate în proiectul de buget pentru 2016 sunt 

identice, sau chiar ceva mai mici 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! Stimați decidenți, cum intenționați să gestionați o astfel de discriminare? 

Oare cei 65-70% din personalul medical (medici, asistente etc), nu au dreptul la acelaşi 

respect? În condiţiile preconizate, nici un cabinet de medicină de familie nu va putea asigura, 

după achitarea costurilor de funcţionare venituri similare colegilor din spital, nici pentru 

medic, nici pentru asistente. 

Banca Mondială, FMI, NICE au atras atenţia de multe ori că ponderea îngrijirilor trebuie 

să fie mai mare în ambulatoriu, şi mai ales în asistența medicală primară, unde dealtfel 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! 

Deși CNAS prezintă ca având alocat 8% din FNUASS, după ce se scad cheltuielile cu 

programele (CARE??) și altele, în acest moment medicina de familie “beneficiază” în mod real 

doar de 6,8% din FNUASS total. EXTREM de puţin și complet insuficient față de scopul teoretic 

și declarat al asistenței medicale primare! Conform proiectului de buget, în care doar spitalele 

vor beneficia de mărire a fondului alocat, discrepanța va fi şi mai mare. Se va ajunge la mai 

puţin de 6% din FNUASS total pentru medicina de familie, care 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. 

Mai mult, în 2016 va intra în vigoare un nou 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). 

Se vorbeşte de relaxare fiscală, dar la noi taxarea va fi mult mai mare! 

Sistemele informatice ale CNAS lovesc şi ele TOT sistemul medical. Invalidarea zilnică a 

serviciilor acordate pacienţilor noştri datorită multiplelor interval de timp în care elementele 

PIAS nu funcționează (toate sau pe rând!), afectând grav atât pacienții cât și cabinetele. 

“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, 

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

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

reprezentații CNAS drept minciuni ale medicilor! 
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În acest context considerăm că tripla lovitură: 

1. alocarea minimalistă de fonduri bugetare ,  

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 rețelei de asistență medicală primară!  

 

 

Menţionăm că asistența primară este adesea singura pusă la dispoziţia pacienţilor, mai 

ales în mediul rural, un procent impresionant din pacienții României neavând alt acces 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. 

 

Vă vom demonstra cu precizie matematică faptul că afirmațiile noastre sunt susținute, 

astfel: aplicând coeficienţii de ierarhizare la salariul minim şi adăugând cheltuielile fiscal 

datorate de angajator un cabinet medical va avea 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: 
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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 19.169,48 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 

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) 
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Asistent  – net plus dări (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 intreține 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! 

 

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

familie din România: 

 

fond minim AMP 2.530.371.525 lei  
 

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: 

 



Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) 
Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1, Bucureşti 

Fax   +40213149571 
 

Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) 
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti 

       Fax  +40213154656 

 

 6 

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  
 

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  
 

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… 
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În incheiere dorim să subliniem că ne revoltăm împotriva acestei brutale discriminări. 

Dorim să subliniem și faptul demonstrat că un act medical de calitate și în conditii 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 in 

medicina de familie. 

 

Sperăm ca demersul nostru va fi înțeles și veți aloca aceasta sumă minimă Asistenței 

Medicale Primare pentru ca actul medical la nivelul cabinetelor de medina familiei să se poată 

desfășura atât în condiții legale precum și de siguranță și calitate pentru pacienții noștrii care 

de fapt sunt cetățenii României, cei care vă votează pe dumneavoastră! 

 

Discriminarea şi umilirea noastră continuă de către statul român trebuie să înceteze. 

Colegii noştri din toată ţara, atât medici cât şi asistente, au ajuns la limita răbdării. Ne revoltăm 

împotriva acestui tratament şi ne pregătim să ripostăm împotriva medievalizării sistemului de 

sănătate.  

 

 

  

Cu stimă,  

 

Preşedinte FNPMF      Preşedinte SNMF 

Dr. Doina Mihăilă      Dr. Rodica Tănăsescu 

 

 

 

 


