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                                                                              9 august 2016 
 
 
 

MINUTA 

întâlnirii dintre Ministerul Finanțelor Publice 

și Societatea Națională de Medicina Familiei  

 

 

Întâlnirea s-a desfășurat în sala de conferințe nr. 372 a Ministerului Finanțelor Publice 

(MFP), în data de 09 august 2016, în intervalul orar 16.30 – 18.30, și au participat 

următoarele persoane: 

Din partea Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) 

1. Dr. Rodica Tănăsescu, președinte;  

2. Dr. Sandra Alexiu, vicepreședinte;  

3. Dr. Marina Pîrcălabu, trezorier; 

4. Dna. Iulia Tutuianu, specialist comunicare,  

Din partea Ministerului Finanțelor Publice 

1. Daniela Pescaru, secretar de stat; 

2. Anca Iordache, Direcția generală de programare bugetară, director general; 

3. Ana Radu, Direcția generală de programare bugetară, director general adjunct; 

4. Mihaela Ivan, consilier comunicare ministrul finanțelor publice; 

5. Bogdan Grunevici, șef birou informare publică, relații cu publicul și transparență; 

6. Diana Teișanu, consilier, biroul de presă.  

 

Discuția a fost deschisă de Daniela Pescaru, secretarul de stat al MFP pe probleme 

de buget, care a precizat că la prima rectificare bugetară din acest an s-au alocat 

568,6 mil. lei pentru sănătate.  

Președintele SNMF, Rodica Tănăsescu, a argumentat că din aceste sume nu s-a 

alocat nimic pentru asistența medicală primară, bugetul pe 2016 fiind chiar mai mic cu 

0,01% față de cel din anul 2015. Premisele acestei discuții au fost acelea că veniturile 
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cabinetelor medicilor de familie au scăzut din cauza alocării insuficiente a fondurilor la 

nivelul medicinii primare, inclusiv la nivelul centrelor de permanență, precum și din 

cauza noilor prevederi ale Codului Fiscal, povara fiscală fiind foarte mare. La acestea  

se adaugă și temerile medicilor de familie că nu vor putea asigura salarii pentru 

asistente la nivelul celor plătite colegelor lor din sistemul bugetar  -  necorelate cu 

cele ale angajaților din spitale, majorate cu 25%. Din totalul medicilor din România, 

doar 30% sunt bugetari, 70% sunt persoane fizice autorizate. O altă temă a discuției 

a constituit-o și birocrația excesivă la care sunt supuse cabinetele medicilor de familie 

de către sistemul din sănătate.  

 

Președintele Societății Naționale de Medicina Familiei a mai menționat faptul că, în 

urma discuțiilor avute cu ministrul sănătății, Vlad Voiculescu, acesta a promis că la 

prima rectificare se va încerca o armonizare a veniturilor cabinetelor medicilor de 

familie. 

 

Doamna Daniela Pescaru a precizat că Ministerul Finanțelor Publice nu aprobă sume 

pentru filele de buget, de exemplu pentru medicina primară, această alocare revenind 

exclusiv Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în calitate 

de ordonatori principali de credite. Ministerul Sănătății ar trebui să analizeze 

problemele medicilor de familie, în limita bugetului alocat în vederea unor eventuale 

realocări. 

 

Reprezentanții Societății Naționale de Medicina Familiei au reiterat faptul că doresc o 

diversificare a serviciilor, astfel încât să poată desfășura și alte activități care să 

suplimenteze veniturile cabinetelor și să permită funcționarea acestora în condițiile 

exercitării unei reale profesii liberale. Argumentele reprezentanților medicilor de 

familie în solicitarea unei rectificări pozitive pentru segmentul asistență medicală 

primară sunt sintetizate în cele două documente prezentate Ministerului Finanțelor 

Publice, respectiv documentul de poziție referitor la nevoile și resursele unei finanțări 

juste, precum și o simulare a  veniturilor și cheltuielilor  în asistenţa medicală primară 

şi a bugetului necesar pentru medicina de familie. 
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Doamna secretar de stat Daniela Pescaru a sintetizat problemele existente în 

medicina de familie, expuse de reprezentanții SNMF:  

- finanțarea (ar fi nevoie de o majorare a tarifelor, astfel încât să se asigure 

măcar majorarea de salarii care s-a acordat personalului din sistemul public),  

- problemele de natură birocratică; 

- aspecte care ar trebui reglementate fie prin lege, fie prin Hotărâre de Guvern 

care să ofere posibilitatea cabinetelor medicilor de familie să-și dezvolte 

serviciile și să încaseze venituri și din alte surse. 

 

În încheiere, secretarul de stat al MFP, Daniela Pescaru, a concluzionat că ar trebui 

luate măsuri structurale, precum și analizarea posibilității majorării tarifelor astfel  

încât să se asigure majorarea  salariilor personalului cabinetelor medicilor de familie, 

cu încadrare în bugetul aprobat și a precizat că va informa asupra discuțiilor avute 

atât Ministerul Sănătății, cât și Casa Națională de Sănătate.  
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