
 
 

 
 

Către:  C.N.A.S., Domnului Președinte Teohari Răzvan Vulcănescu 

 Ministerul Sănătății, Doamnei Ministru Sorina Pintea  

 

Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator a luat cunoștință cu surprindere despre 

discriminarea făcută între medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriu prin 

stabilirea unei valori diferențiate a punctului pe servicii (3,5 respectiv 2,8 lei/punct). Coroborat cu 

măsura anilor trecuți, când majorarea salarială a fost acordată doar medicilor din sistemul public 

de sănătate, respectiv din spitalele publice, fără a se crește în mod similar veniturile medicilor de 

ambulatoriu, care în marea lor majoritate sunt privați, constatăm un ”modus operandi” profund 

dăunător sistemului de sănătate din România. 

Medicii din ambulatoriul de specialitate, din veniturile obținute prin contractul cu Casa de 

Asigurări trebuie să acopere și salariile personalului mediu (asistente, infirmiere) precum și 

celelalte costuri de operare (utilități, chirii, redevențe, rate aparatură, contabilitate, etc) în 

condițiile în care toate aceste costuri sunt pe o pantă permanent ascendentă. Ca o consecință 

veniturile reale ale acestor medici scad. Probabil acestea sunt măsurile prevăzute de programul de 

guvernare pentru reducerea hemoragiei de medici din România. Nu trebuie să uităm că tocmai 

acești medici, prin eforturile lor sunt cei care degrevează spitalele oricum supraaglomerate. 

În consecință solicităm de urgență ca la proxima rectificare bugetară să fie corectată 

măsura injustă a diferențierii valorii punctului pe serviciu între medicina de familie și ambulatoriul 

de specialitate. Totodată reiterăm solicitarea noastră din ultimii 10 ani ca la redactarea Proiectului 

de Contract Cadru și a Normelor acestuia de aplicare să se constituie o Comisie paritară formată 

din reprezentanții CNAS, MS, Asociații Profesionale, Colegii medicale, etc astfel încât proiectul 

rezultat să fie superior produsului cu care ne confruntăm actualmente. Credem că 6 luni sunt 

suficiente inclusiv pentru amendarea Legii 95/2006 în acest sens. 

Cu stimă și asigurându-vă de întreaga noastră cooperare spre binele pacienților, 

      Președinte APMA, 

      Dr. Cosmin Alexandrescu 

 


