
Sondaj FNPMF

Accesarea fondurilor nerambursabile
de către medicii de familie 

din România

Sondaj realizat de FNPMF în perioada 4-7 aprilie 2021 în mediul online.

Număr respondenți: 662 medici de familie din toate județele României și municipiul București



Sunt interesat(ă) să finanțez prin fonduri externe nerambursabile...

86.9% - Dotarea cu echipamente (electrocardiograf, holter TA, holter EKG, spirometru, ecograf, 
minilaborator pentru analize de sânge etc.)
82.3% - Modernizarea cabinetului (mobilier, sistem audio-video, sistem securitate/pază, sisteme
informatice etc.)
65.1% - Renovarea cabinetului (zugrăveli, decorațiuni interioare și exterioare etc.)
50.8% - Eficientizarea energetică a cabinetului (termoizolare, surse alternative de energie electrică etc.)
38.8% - Reorganizarea cabinetului (refacere/creare circuite, amenajare cameră izolare boli infecto-
contagioase, amenajare spațiu studenți/rezidenți, amenajare spațiu educație grup pacienții, instalare lift, 
supra-etajare clădire etc.)
31.6% - Achiziție mașină
31.9% - Achiziție spațiu cabinet

refacerea instalatiei electrice, reparatii instalatii sanitare
Aparat de radiografii dentare, unit dentar, lampa UV pt sterilizare mediu, autoclav,
microscop electronic, 
Organizare de punct de lucru in rural
dotare cladire cu lift exterior, executare acoperis, etc
panouri fotovoltaice pentru incalzire cabinet
cursuri de management



Pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile...

56.5% - Prefer să mă ocup eu de accesare, singur sau apelând la o firmă de consultanță (cabinetul să fie 
eligibil)

31.6% - Prefer să acceseze patronatul fondurile (patronatul să fie eligibil)

5.6% - Prefer să acceseze primăria / autoritatea publică locală sau județeană fondurile (autoritățile
locale/județene să fie eligibile)

4.7% - Prefer să acceseze autoritățile centrale fondurile (ministerul să fie eligibil)

17.1% - Nu știu / nu am o preferință



Experiența mea cu fondurile externe nerambursabile este...

14.8% - Am încercat să accesez fonduri externe dar am renunțat
8.8% - Am încercat să accesez fonduri externe dar nu am fost eligibil
4.8% - Am încercat să accesez fonduri externe dar proiectul nu a câștigat finanțarea

69.5% - Nu am încercat să accesez fonduri externe
3.3% - Am accesat fonduri externe

Nu am accesat, dar am coordonat un proiect finantat din fonduri externe
sunt in curs de proiect pentru a acccesa fonduri europene
Mi a fost respins dosarul pentru microgrant
am incercat anul trecut si doasrul ar fi fost aprobat insa de atunci n-am mai aflat nimic
Am accesat fonduri prin programul Start up nation(fonduri guvernamentale) dar as dori
completarea dotărilor, extindere, modernizare
Am accesat in alte domenii
am lucrat in implementarea de proiecte pe fonduri europene legate de perfectionarea 
personalului din domeniul sanitar



Fondurile externe nerambursabile pe care le consider necesare pentru 
cabinetul meu în perioada 2021-2027 sunt...
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Pentru a accesa fondurile externe nerambursabile...

25.8% - Sunt disponibil să mă asociez cu alte cabinete medicale / alți medici de familie

42.7% - Nu doresc să mă asociez cu alte cabinete medicale / alți medici de familie

3.2% - Sunt deja asociat, sub formă de Cabinete Medicale Grupate

1.7% - Sunt deja asociat, sub formă de Cabinete Medicale Asociate

1.1% - Sunt deja asociat, sub formă de Societate Civilă Medicală

2.4% - Sunt deja asociat cu alte cabinete medicale / alți medici de familie, sub formă de SRL

23.1% - Sunt disponibil să mă asociez cu alte cabinete medicale / alți medici de familie, dar nu 
știu dacă voi reuși să găsesc asociați



Vârsta dvs.?
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Genul dvs.?



În ce județ vă desfășurați activitatea?


