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Nr. 200/30.11.2021 

Către  Guvernul României 
În atenția domnului Nicolae Ciucă, prim-ministru 
 
Spre știință domnului Alexandru Rafila, ministrul sănătății 
  domnului Adrian Câciu, ministrul finanțelor 
  doamnei Adela Cojan, vicepreședinte CNAS 
 
Stimate domnule prim-ministru, 
 
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie semnalează Guvernului României încă o dată grava 
subfinanțare a cabinetelor de medicina familiei, care sperăm să nu fie menținută și în bugetul de stat și 
bugetul asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2022. Bugetul necesar pentru reţeaua strategică de 
cabinete de medicina familiei este de 5 miliarde de lei anual. În anii 2020-2021 acest buget a fost de doar 
2,6 miliarde anual, suplimentat doar temporar în anul 2021 cu 0,3-0,4 miliarde lei pentru plata serviciilor de 
monitorizare covid și vaccinare contra covid. 
 
Amintim că membrii noștri, cabinetele private de medicina familiei, au asigurat neîntrerupt servicii 
medicale esenţiale pacienţilor români și tuturor cetăţenilor români care au avut nevoie de serviciile 
medicale oferite de cabinetele de medicina familiei. Toată implicarea pentru ca cetățenii României – mai 
ales pacienții cu boli cronice - să aibă acces la servicii medicale, atunci când spitalele și ambulatoriile 
spitalelor au fost depășite de numărul de cazuri sau chiar închise temporar, a fost realizată de medicii de 
familie fără recunoașterea financiară a acestui efort.  
 
Mai amintim că nu am beneficiat de nici o creștere semnificativă a finanţării în perioada 2019-2021, deși a 
fost și este recunoscut faptul că medicina de familie este grav subfinanțată, tarifele decontate fiind practic 
jumătate din valoarea celor reale. În plus, activitatea de pregătire a medicilor rezidenți, viitori medici 
specialiști de medicină de familie, efectuată de medici de familie instructori-formatori în cabinete nu este 
plătită, tarifele orare pentru plata orelor de gardă din centrele de permanență nu au mai fost actualizate în 
ultimii trei ani iar tariful de vaccinare a rămas neschimbat – 27 de lei pentru o consultație și o doză de 
vaccin administrat din Programul Național de Imunizare al Ministerului Sănătății. Problemele nu pot fi 
rezolvate pe parcursul anului doar prin discuţii la nivelul ministerelor și CNAS, în absenţa prevederilor 
bugetare necesare, decise acum. 
 
Creșterea calității serviciilor medicale nu este posibilă fără investiții în infrastructura cabinetelor de 
medicina familiei, în pregătirea personalului medical și auxiliar, în pregătirea și atragerea viitorilor medici 
de familie. Activitatea cabinetelor de medicina familiei nu este posibilă fără alocarea celor 5 miliarde de 
lei anual pentru asistenţa medicală primară. 
 
Stimate domnule prim-ministru, vă asigurăm de deplina noastră deschidere pentru rezolvarea problemelor 
menționate pe cale amiabilă, în interesul pacienților și cetățenilor români care merită să aibă acces la 
servicii medicale de cea mai înaltă calitate în asistența medicală primară, în România.  
 
Cu aleasă considerație, 

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie 
Dr. Raluca Zoițanu 

Președinte 


