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Protest faţă de acţiunea Primăriei Capitalei de a distruge asistenţa medicală ambulatorie 

 

Premize  

 

În anul 2012, Guvernul României  este votat în Parlament după alegerile din 9 Decembrie, cu un 

Program în care se scris că ambulatoriul de specialitate şi medicina primară vor fi priorităţi ale 

sistemului (vezi anexa). 

Este evident şi că unul din principalele puncte din Acordul Guvernului României cu Fondul 

Monetar Internaţional (punctul 17), şi anume acela de a scade cheltuielile din sistemul sanitar, prin 

limitarea numărului de internări în spitale, nu se poate face decît stimulînd asistenţa medicală 

ambulatorie, care să preia serviciile spitalicenţti nenecesare ! 

 

Primăria Bucureşti cere medicilor specialişti din policlinci şi dispensare redevenţe aberante 

 

Prin Hotărârea Consiliului Municipal dominat de PDL, cu Preşedinte, [culmea ?] un medic (dr. 

Murg, orelist), nr. 40/28.02.2011 privind aprobarea redevenţei anuale pentru spaţiile cu destinaţie de 

cabinete medicale, concesionate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 

884/2004, Primăria stabileşte acest preţ la circa (în medie) 55-60 de euro/mp. Acest preţ este imens faţă 

de posibilităţile reale de plată ale cabinetelor. 

Consiliul Municipal de acum, dominat de USL nu a modificat decizia consiliului dominat de 

PDL. 

 

Situaţia de fapt a cabinetelor medicale 

 Un cabinet cu 30 mp (media cabinetelor) plus circa 20 mp spaţii comune, va fi obligat să 

plătească în medie pe an o redevenţă de 2500-3000 euro, adică 11 250-13 500 lei pe an.  

Preţul este de-a dreptul aberant, fiind de 55-60 ori mai mare ca în prezent, în locaţii unde 

Primăria nu cheltuie nimic, nici nu face lucrări de întreţinere, nici investiţii. În plus, preţul stabilit de “o 

comisie de evaluatori” nu este în concordanţă cu cîştigurile pe care cabinetele  medicale la au, mai ales 
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din contractele de prestări de servicii medicale cu CASMB. În medie, un cabinet medical, ca instituţie 

(nu ca persoană fizică) cîştigă în medie 5 000 lei pe lună (55 000 lei pe an), un cabinet de medic 

specialist de policlinică, şi 6 000 de lei (72 000 lei pe an), un cabinet de medic de familie. În literatura 

de specialitate
1
 [vezi şi anexa] şi chiar în practica de zi cu zi

2
 se consideră că profitul (venitul net) unui 

cabinet medical (value of a medical practice) este de aproximativ 20-30% din venitul brut (cel de 

aproximativ 5 000-6 000 lei). Adică, din cei 5 000-6000 de lei, un medic specialist/primar poate avea un 

cîştig personal de circa 2000 lei pe lună. Cum vi se pare, domnilor guvernanţi !! şi domnilor 

“evaluatori” ! 

Ar însemna ca redevenţa să fie mult mai mare decît cîştigul unei luni. În plus, nu trebuie omis 

faptul că specialiştii care lucrează în policlinici primesc bani de la CASMB numai dacă lucrează efectiv. 

Unde mai este concediul pe 1 lună pentru medicul specialist din policlinică, asigurat de stat ?  

Punerea în aplicare a unei asemenea hotărîri poate fi valabilă pentru spaţii comerciale, dar în nici 

un caz pentru cabinete !! 

 

Avem senzaţia că consilierii municipali au confundat serviciile medicale oferite unei populaţii 

pauperizate cu cele comerciale. Sau poate se doreşte falimentarea medicilor cu cabinete individuale, 

pentru a le ocupa practica cu “privaţi” care au bani de dat pentru acele potenţiale spaţii. 

Ne miră tăcerea Primarului medic S. Oprescu !! 

Ne miră tăcerea Guvernului, care în programul de guvernare spune că va sprijini finaciar 

medicina ambulatorie.  

 

  

 Preşedinte,     Prim Vicepreşedinte, 

 

  

  

 Dr. Dan Pereţianu     Dr. Liviu Victor Radu 

 

  

  

 Vicepreşedinte al CFSMR, Preşedinte al 

 Departamentului Educare, Formare, Relaţii cu Mass Media 

 Preşedinte al CFMR între 1998-2010  

 

  

                                                 
1
 http://www.ehow.com/how_5801030_value-medical-practice.html 

2
 În Marea Britanie, un cabinet de medic de familie (ex. dr. Philip Gaskill) cu circa 1200 cetăţeni înscrişi pe liste, primeşte  

pentru aceştia circa 16000 lire pe lună. Are 4 angajaţi şi plăteşte o redevenţă primăriei. La finalul lunii, medicul rămîne cu 

10000 lire care sînt impozitate cu 40%. În final, salariul net al medicului este de circa 6 000 lire pe lună (37,5% din ventul 

brut). 



Anexe 

 

I.  

 
 

II. Programul de Guvernare, capitolul Sănătate (pag. 99) şi comentarii:  

 La “Organizarea serviciilor de sănătate”, la p. 100, se scrie că Guvernul va stimula “Dezvoltarea de 

centre de sănătate ambulatorii multifuncţionale (specialităţi medicale; specialităţi paraclinice/servicii de 

imagistică/laborator/explorări funcţionale).  
  Cum pot fi dezvoltate centrele medicale de tip policlinică dacă Primăriile cer sume aberante 

drept redevenţă cabinetelor medicale din acele centre ! 
 La pag. 101, la “Dezvoltarea unor proiecte de atragere a resurselor umane” se scrie: Acordarea unor 

facilități la deschiderea cabinetelor medicale ale medicilor de familie și ale medicilor din ambulatoriul 

de specialitate, centrelor multifunționale, inclusiv diminuarea redevențelor la un nivel acceptabil 

(sublinierea noastră) și coplata la utilități etc.  

  Cum sprijină Guvernul USL diminuarea redevenţelor impuse pe vremea PDL dacă permite 

Primăriei Bucureşti, conduse de un medic, care este şi apropiat PSD (şi fost membru marcant PSD), 

dacă în Consilul Municipal USL nu se schimbă aberanta redevenţă a PDL !? 


