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Investiți ACUM în Sănătate! 
Sunt necesare 5 miliarde de lei anual pentru cabinetele de medicină de familie 

 
 
Costurile reale minime în anul 2022 ale rețelei naționale strategice de cabinete de medicina familiei, 
bază a tuturor sistemelor de sănătate, sunt de 5 miliarde de lei. Nici mai mult, nici mai puțin! 
 

Bugetul alocat în anul 2020 pentru cabinetele de medicină de familie a fost de doar 2,7 miliarde de lei. 
Bugetul suplimentat în 2021 cu cheltuielile temporare din pandemie pentru monitorizare și vaccinare 

covid a fost de doar 2,9 miliarde lei. Extrem de puțin! 
 
Pentru ce sunt necesare 5 miliarde de lei anual pentru cabinetele de medicină de familie? 

◆ 3.500.000.000 lei cheltuieli salariale (fără recepție/secretariat) 
◆ 500.000.000 lei cheltuieli salariale personal recepție/secretariat 
◆ 600.000.000 lei cheltuieli funcționare (fără costuri salariale sau investiții) 
◆ 400.000.000 lei investiții pentru modernizare și dotare 

 
Mai explicit, această finanțare de 5 miliarde de lei ar însemna echivalentul a 500.000 lei rulaj anual al unui 
cabinet medical cu doi angajați cu normă întreagă, doi angajați cu normă parțială și un medic de familie 
liber profesionist.  
 
În prezent, cu un rulaj anual de doar 279.000 lei, un cabinet de medicină de familie abia poate susține un 
angajat cu normă întreagă, un angajat cu normă parțială și un medic de familie liber profesionist. 
Personalul medical înalt calificat trebuie să răspundă și la telefoane, e-mailuri, să asigure și paza și triajul, 
să se ocupe de birocrația în creștere, să facă și curățenie și să pună lemne pe foc iarna. 
 
Între anii 2016-2021 bugetul total al Sănătății, administrat de minister și CNAS, a crescut cu 20 miliarde lei!  
 
Unde a fost cheltuit acest buget imens? Pe medicamente, cheltuieli ale spitalelor, achiziții pentru spitale, 
sistemul de urgență și alte segmente ale sistemului medical. Prea puțin pentru cabinetele medicale care 
sunt cel mai aproape de pacient, deschise chiar și în pandemie - cabinetele de medicina familiei. 
 
În același interval, 2016-2021, bugetul alocat cabinetelor de medicina familiei pentru plata serviciilor de 
medicină de familie a crescut cu doar puțin peste 1 miliard de lei. Creșterea s-a datorat mai mult 
amendamentelor aduse de parlamentari decât propunerii CNAS, avizate de Ministerul Sănătății și aprobate 
de Guvern. De ce? Pentru că atunci când propune bugetul, CNAS nu pornește de la costurile reale ale 
serviciilor ci alege varianta fundamentării pe istoricul de plată. Istoric mic, propunere de buget mic pentru 
medicina de familie, an de an, de peste 20 de ani! Iar Ministerul Finanțelor cere CNAS să nu mai ceară bani! 
 
Procentul cu care este finanțată medicina de familie din bugetul Sănătății a crescut infim, de la 4.6% (anul 
2016) la doar 5.2% (anul 2021). Adică doar jumătate din media Uniunii Europene de 10%, din procentul 
recomandat de Banca Mondială pentru România încă din anul 2011 (World Bank. 2011. Romania - 
Functional review: health sector), și din procentul asumat prin programul de guvernare în 2020 și 2021! 
 
Pacienții și cetățenii români merită să aibă acces la servicii medicale de cea mai înaltă calitate în asistența 
medicală primară. Un sistem grav subfinanțat nu poate oferi mai mult și nu poate supraviețui. 

 

Investiți ACUM în Sănătate! 
Aprobați 5 miliarde de lei anual pentru cabinetele de medicină de familie 
 


