
“Importanţa şi modul în care vede CFMR 
situaţia creditelor  

pentru cabinetele medicale” 
 Două componente esenţiale are analiza prin care creditele 

oferite de creditori pot fi utilizate efectiv de către medicii ce 
posedă cabinete medicale: 

► nivelul de finanţare al cabinetului medical; 
► atribuirea  proprietăţii spaţiului cabinetului medical către 

medici. 
 
1.  Primul răspuns este deja enunţat în inviaţia primită de noi 

toţi la acest simpozion: citez: “Cunoscând dificultăţile pe care le 
întâmpinaţi în primirea banilor de la finanţatorii Dvs. direcţi (ne 
referim la Casele de Asigurări de Sănătate),…” 

 Dar problema nu este “dificulatea rambursării” ci “micimea 
rambursării”. Adică, nu este o problemă de management, de 
gestionare de circuit financiar, ci de lipsă de finanţate. Într-o 
analiză atentă rezultă că medicii nu sînt rambursaţi corect social 
de CASJ/CNAS din cauza corupţiei (eventual o altă sesiune pe 
această temă). 
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 Un cabinet de MF cu 1000 pacienţi pe listă, cu 10-14,5 
puncte per pacient pe an, cu valoarea punctului de 
aproximativ 2,4 lei pe pacient are un venit de 
aproximativ 2 200 lei pe lună. 

 Un cabinet de medic specialist cu 25-28 consultaţii pe zi, 
cu 10-15 puncte per consultaţie şi 0,66 lei per punct are 
aproximativ 4 000 lei pe lună. De remarcat că dacă 
medicul pleacă în concediu 1 lună, venitul cabinetului 
este 0 (zero).  

 Atenţie, nu medicul are acel venit, listat de noi, ci 
cabinetul. Cheltuielile unui cabinet sînt în jur de 1 000-2 
000 lei, minim, ce exprimă în general salariile 
asistentelor, întreţinerea, birotica. Urmează impozitul de 
16%. Ce rămîne. Mai nimic !!! 
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  Se pot achiziţiona din aceşti bani ecografe, 
endoscoape, truse chirurgicale, electrocardiografe, 
camere de audiografie, optoscoape, lasere, sisteme de 
lifting pentru handicapaţi, etc etc ? (fiecare specialitate 
cu cerinţele ei !). Se poate moderniza un dispensar, o 
policlinică, pentru a ajunge la standardele UE, acum 
aduse şi la noi prin tot felul de acreditări mai ISO mai 
REMAR ş.a. ? 

 
  Doriţi argumentaţia largă asupra venitului, 

asupra modului în care se realizează venitul, asupra 
faptului că venitul medicului, azi, depinde de cît de 
mulţi medici sînt. V-aş fi invitat la conferinţa 
“paralelă” de la Romexo, privind adecvarea dintre 
venituri şi numărul de cabinete ! 
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2.  Nici un medic nu va investi în proprietatea altuia. Aici este 

vorba despre Statul Român. Guvernul produs în Decembrie 2004 
ne-a propus, iar Parlamentul a aprobat excelenta Lege 236/2006,  
privind vînzarea către medici a spaţiilor în care ai îşi desfăşoară 
acum activitatea, adică în cabinetele medicale, organizate 
conform OG 124/1998. 

 
Ce constăm: 
►  Primăriile se opun procesului de vînzare, din rea 

voinţă sau ideologic (în sensul că primarii au rămas cu 
mentalităţi comuniste). Niciunde în ţară nu a început acest 
proces. El este tergiversat de diferite pretexte, ba prin lipsă de 
norme, ba prin trecerea de la o primărie la alta (de sector de 
exemplu); 

►  MS nu insistă, la nivel guvernamental, pentru ca 
MAI să respecte legea; 

►  Se organizează referendumuri locale pentru blocarea 
unei legi cu impact major în exprimarea calităţii în cabinete. 
Locuitorii comunelor referendate sînt astfel introduşi special  
“în ceaţă”. 
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Ce este de făcut 
  Analiza punctelor critice a fost destul de clară, cred. De 

aceea, CNAS trebuie să tripleze valoarea de rambursare a 
serviciilor oferite de cabinetele medicale. Lucrul se poate 
realiza: 
►  Prin scoaterea de la ramburdare a unor servicii 

extem de scumpe şi nefolositoare în ambulatoriu. Dar, 
procesul ar putea tulbura anumite categorii de furnizori, de 
“calitate”. 
►  Limitarea contractărilor printr-un numerus clausus 

admis de medici, prin sindicatele medicilor. (Pentru 
argumentaţie vezi ce am afirmat mai sus, precum şi CCM 
pe ramură); 
►  Pentru realizarea dorinţelor legate de punctul 2, este 

evident că primăriile trebuie să demareze şi realizeze efectiv 
şi integral procesul de vînzare al cabinetelor medicale către 
medici. 
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