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Nr. 36/10.03.2022 

Către  Ministerul Sănătății 
În atenția domnului Alexandru Rafila, ministru 
 
Către  Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
În atenția doamnei Adela Cojan, președinte 
 
 
Ref: finanțarea activității cabinetelor de medicina familiei în anul 2022 
 
 
Stimată doamnă președinte, 
Stimate domnule ministru, 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2021 și conținutul documentelor anexate: 

- adresa FNPMF nr. 200/30.11.2021 

- răspunsul Ministerului Finanțelor nr. 482899/05.01.2022 

- răspunsul Curții de Conturi a României nr. 10213/04.02.2022 și Decizia CCR nr. 12/V/03.11.2017 

- răspunsul CNAS nr. 352/07.02.2022 

vă adresăm rugămintea să ne precizați de ce Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

nu au solicitat Ministerului Finanțelor un buget de 5 miliarde de lei pentru finanțarea activității cabinetelor 

de medicina familiei în anul 2022? 

 

Precizăm că în data de 30 noiembrie 2021 FNPMF a sesizat prin adresa nr. 200/30.11.2021 grava 

subfinanţare a cabinetelor de medicina familiei și am argumentat necesitatea unui buget pentru rețeaua 

strategică de cabinete de medicina familiei de 5 miliarde de lei anual.  

 

Mai mult, prin Decizia Curții de Conturi a României nr. 12/V/03.11.2017 emisă de către directorul Direcției 2 

din cadrul Departamentului V al Curții de Conturi, pe care CNAS a avut amabilitatea să o transmită FNPMF 

prin adresa 352/07.02.2022 și Curtea de Conturi a României prin adresa nr. 10213/04.02.2022, Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătatea avea obligaţia să fundamenteze bugetul alocat asistenţei medicale primare pe 

baza unei analize realiste și a unei strategii clar definite la nivelul CNAS, până la 31.03.2018. 

 

În situația în care Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au solicitat Ministerului 

Finanțelor un buget de 5 miliarde de lei pentru finanțarea activității cabinetelor de medicina familiei în 

anul 2022, vă adresăm rugămintea să ne transmiteți documentele prin care a fost făcută solicitarea. 

 

Cu stimă, 
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie 

Dr. Raluca Zoițanu 
Președinte 


