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În atenția 
 
 Ministrului Sănătății 
 Ministerului de Finanțe 
 Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
 Comisiei pentru sănătate şi familie - Camera Deputaţilor 
 Comisiei pentru sănătate şi familie - Senat 
 
 
 
 
 Societatea Naţională de Medicină Familiei (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor 

de Familie (FNPMF) sunt profund îngrijorate datorită datelor apărute în Proiectul de Buget pe 2015 apărut 

pe site-ul Ministerului de Finanţe referitor la asistența medicală primară: 

(http://discuţii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiectbuganexanr10_11122014.pdf),      

 De mai mulţi ani constatăm că suma alocată asistenţei medicale primare şi aşa extrem de modestă 

ca sumă şi procent, nu a fost folosită în totalitate conform alocării aprobate de Parlamentul României prin 

legea Bugetului. 

 În prezent  dorim să vă aducem la cunoştinţă următoarea situaţie, pe care noi o considerăm de o 

gravitate deosebită: 

1. Fondul pentru Asistenţă medicală primară din FNUASS, aprobat (conform legii 356 din 19.12.2013) 

 prin Legea Bugetului de stat pe 2014 - este de 1.484.600.000 lei. În propunerea de buget pentru 

anul 2015, la rubrica "Execuţie preliminată 2014",  CNAS a adus la cunoştinţă că fondul (executat) 

aferent anului 2014, pentru AMP, va fi de 1.425.066.000 lei, cu 59.534.000 lei mai puţin (cu 4.01% 

mai puţin) faţă de suma aprobată prin Legea Bugetului de stat. 

2. În conformitate cu prevederile articolului 13, alin 5. Din anexa 2 la HG 400/2014, fondul aferent 

pentru medicină de familie trebuie consumat integral prin recalcularea valorii definitive a punctului 

la bugetul aprobat pentru anul 2014. Aşadar, aceşti bani ar trebui să se regăsească la regularizarea 

pe trimestrul IV al anului 2014. Totuşi, afirmaţia de "execuţie preliminată" indică faptul că valoarea 

definitivă va fi calculată la această sumă şi nu la cea alocată prin Legea Bugetului.  

3. Dacă numărul de puncte din trim IV este acelaşi cu cel din trim III, suma rămasă din fila de buget 

aprobată, ar trebui să dea o val a punctului PC de 4,70 lei şi la SM de 2,50 lei; în primele 3 trimestre 

2014 s-au cheltuit 1.010.885 lei iar pentru trim IV au rămas 473.715.000 lei (în trim III s-au cheltuit 

344.449.000 lei 

 

Buget aprobat 2014 1.484.600.000 

Execuţie preliminară 2014 1.425.066.000 

Diferenţa filă buget şi execuţie preliminata  59.534.000 

Propunere 2015 1.513.928.000 

  

http://discuţii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiectbuganexanr10_11122014.pdf
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4. Această "execuţie preliminată" afectează şi filă de buget pe 2015, căci propunerea de construire a 

bugetului pe 2015 se face faţă de această sumă şi nu faţă de bugetul aprobat de Parlament pentru 

2014. Faţă de bugetul aprobat în 2014 – 1.484.600.000 lei – bugetul propus în 2015 – 

1.513.928.000 lei – arătă o creştere cu 29.328.000 lei, adică de doar 1,94% faţă de filă de buget 

aprobată în 2014; Creşterea anunţată de 6,24% faţă de anul 2014, a fost calculată tot faţă de 

"execuţia preliminată" – 1.425.066.000 lei şi nu faţă de cea care a fost aprobată prin filă de buget 

pentru 2014! 

5. Legislaţia în vigoare impune cheltuirea în totalitate a bugetului alocat. Oricum, finanţarea asistenţei 

medicale primare a fost de mulţi ani modestă, ca şi procent, chiar şi în condiţiile  finanţării 

deficitare a întregului sistem medical. Aşadar, nu putem accepta să rămânem doar  o prioritate 

declarativă, cum nu putem accepta nici nerespectarea legii.  Asistența medicală primară trebuie 

dezvoltată, trebuie încurajată şi faptic, nu doar declarativ! 

6. Vă solicităm respectuos cheltuirea în asistența medicală primară a întregii sume prevăzută în legea 

Bugetului precum şi calcularea bugetului pe 2015 plecând de la suma alocată anului 2014 şi nu de la 

o sumă mai mică, cea de "execuţie preliminată", care ar trebui să fie exact cât cifra aprobată prin 

lege. 

 

Procentul cheltuielilor cu AMP din total cheltuieli CNAS arată astfel:  

 

Execuţia bugetară ianuarie-septembrie 2014 – sursa site CNAS:  

 

 buget aprobat ian febr mart april mai 

Exec. buget 

ian-sept 2014 

1.484.600.000 104.184.000 120.278.000 109.380.000 105.460.000 117.398.000 

iun iul aug sept TOTAL IAN-

SEPT 

Rămas trim IV   

109.736.000 110.533.000 120.575.000 113.341.000 1.010.885.000 473.715.000   

 

Suma plătită în 2014 pentru regularizarea din trim IV 2013 este de 13.512.430,39 lei 

 

Cu speranţa respectării legii şi a unei bune colaborări, vă mulţumim anticipat, 

 
Cu stimă,  
 
Preşedinte interimar FNPMF              Preşedinte SNMF 
Dr. Angela Mazdrag               Dr. Rodica Tănăsescu 

 

/ 

 

 


