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Nr. 30/03.03.2022 

Către  Ministerul Sănătății 
În atenția domnului Alexandru Rafila, ministru 
 
Ref: majorare tarife orare centre de permanenţă  
 
Stimate domnule ministru, 
 
Având în vedere creșterile de prețuri, creșterile salariale din sectorul bugetar din ultimii ani, cât și faptul că 
ultima majorare a tarifelor orare din centrele de permanență a avut loc în anul 2017 prin Ordinul nr. 
1484/7310/2017, vă solicităm majorarea tarifelor orare pentru centrele de permanenţă cu 50%. 
 
Tarifele orare actuale, aprobate de Ministerul Sănătății în anul 2017, sunt următoarele: 
 
▪ pentru cheltuielile cu dotarea și menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare - 4 

lei/oră – suportate de medicii de familie care participă la constituirea unui centru de permanență 

asigurând continuitatea asistenței medicale primare în regim de gardă, în spaţiul pus la dispoziţie de 

consiliul local; 

 

▪ pentru cheltuielile de administrare și funcționare ale cabinetului, precum și costurile cu dotarea și 

menținerea trusei de urgență cu medicamente și materiale sanitare – 20 lei/oră – suportate de medicii 

de familie care participă la constituirea unui centru de permanență asigurând continuitatea asistenței 

medicale primare în regim de gardă, în cabinetul propriu sau prin rotaţie în spaţiul pus la dispoziţie de 

unul dintre medicii participanţi la convenţia de asociere, 

 

▪ pentru medicul de medicină de familie tariful orar este de 40 lei/oră; 

 

▪ pentru asistenţii medicali care desfășoară serviciul în regim de gardă în cadrul centrelor de 

permanență se determină în funcție de salariul negociat, care cuprinde toate sporurile și contribuțiile 

aferente tariful orar nu poate fi mai mic de 20 lei/oră și mai mare de 22,5 lei/oră; 

 

▪ pentru veniturile realizate se calculează și se virează cotele potrivit reglementărilor legale în vigoare; 

Precizăm că tarifele sunt fixe și nu se majorează pentru garda din zilele de sâmbătă, duminică și 
sărbătorile legale. Solicităm și corectarea acestei grave erori. Menționăm că în zilele lucrătoare garda se 
instituie în centrul de permanență între orele 15:00-8:00. În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, 
precum şi în zilele declarate libere de către Guvernul României garda începe de la ora 8:00 şi durează 24 de 
ore. Zilele de gardă se stabilesc în funcție de programul de la cabinetul de medicina familiei al fiecărui 
medic de familie participant la serviciul de gardă, în timpul săptămânii, iar în zilele de sâmbătă, duminică şi 
sărbători legale, garda de 24 de ore se poate împărți şi în ture de 12 ore, fiecare. 
 
Cu stimă, 

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie 
Dr. Raluca Zoițanu 

Președinte 


