Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie
Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, Bucureşti
Fax +40212110062
Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti
Fax +40213154656

Nr. înregistrare 47 / 21.06.2012

Către Ministerul Sănătății
Excelenței sale, Domnului Ministru Dr. Vasile Cepoi
Dorim să vă aducem la cunoștință punctul de vedere al Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie și al Societății Naționale de
Medicina Familiei referitor la proiectul de Lege a Sănătății.
Prezentul document reprezintă observațiile asupra proiectului de Lege a Sănătății primit de la dl. Dr. Petru Melinte, Direcţia de Politici publice
şi Asistenţă Medicală, Ministerul Sănătăţii, în data de 19.06.2012 (Proiect legea sanatatii 18 06 2012ora 20.docx, 676KB).
Proiect MS 19 iunie 2012
Art. 1
(1)
Sistemul de sănătate este reprezentat de
ansamblul tuturor structurilor medicale, organizaţiilor
publice şi private, instituţiilor şi resurselor mandatate să
prevină imbolnăvirile, să menţină, să îmbunătăţească şi
să redea sănătatea populaţiei.

Propunere modificari FNPMF-SNMF
Art. 1.
(1)
Sistemul de sănătate este reprezentat de
ansamblul tuturor structurilor medicale, organizaţiilor
publice şi private, instituţiilor şi resurselor mandatate
să prevină imbolnăvirile, să menţină, să
îmbunătăţească şi să redea sănătatea populaţiei.
(11) În vederea finanțării sistemului de sănătate se
va aloca un procent de minim 6% din PIB al
României.

Observatii

TITLUL III ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ
Cap. 1 Dispoziţii generale
Art. 37
Domeniul medicinei de familie reprezintă principala
1
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componentă a asistenţei medicale primare.
Art. 38
În cuprinsul prezentei legi următorii termeni sunt
definiţi astfel:
a)
medicina de familie – specialitate care asigură
servicii medicale de prim-contact din asistenta medicala
primara, în contextul unei relaţii continue cu pacienţii, în
prezenţa bolii sau în absenţa acesteia.
b)
medicul de familie – medicul specialist în
b)
medicul specialist in medicina de familie specialitatea medicina de familie;
medicul confirmat specialist în urma formării prin
rezidenţiat în specialitatea medicina de familie,
formare derulată pe bază de program integral cu durată
de 3 ani sau pe bază de program cu timp parţial cu
durată de 5 ani şi care îi atesta abilitatile profesionale;

Este necesar ca noua lege sa nu
excluda niciuna dintre categoriile
actuale de medici care au dreptul
sa profeseze ca medici de familie.

c)
medic de medicina generala – absolvent al
facultăţii de medicină sau pediatrie din România,
promoţie anterioară anului 2005, care nu a dobândit
calificarea de medic specialist, dar a întrunit condiţiile
de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare
prezentei legi. De aceste prevederi beneficiază şi
titularii diplomei de medic, obţinută anterior anului
2005 în străinătate şi echivalată în România, care nu au
dobândit calificarea de medic specialist, dar au întrunit
condiţiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor
anterioare prezentei legi, precum şi medicul cetăţean al
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unui alt stat membru al Uniunii Europene, al unui stat
aparţinând Spaţiului Economic European sau al
Confederaţiei Elveţiene titular al certificatului de drept
câştigat de medic generalist, eliberat de unul dintre
aceste state, în cazul căruia s-au aplicat procedurile de
recunoaştere a calificării profesionale prevăzute de
lege;
d)
medic de familie – termen care nu constituie un
titlu profesional şi care desemnează: medicul specialist
de medicină de familie precum şi medicul confirmat
specialist în una dintre specialităţile medicină generală
adulţi, medicină generală copii,medicină generală
pediatrie, medicină generală, medicină
generală/medicină de familie, medicul titular al
certificatului care atestă formarea specifică a medicului
generalist dobândită în unul dintre celelalte state
membre ale Uniunii Europene, în unul din statele
aparţinând Spaţiului Economic European sau în
Confederaţia Elveţiană în cazul căruia s-au aplicat
procedurile de recunoaştere a calificării profesionale şi
întruneşte celelalte cerinţe prevăzute de lege în
vederea exercitării profesiei în România, precum si
medicul care îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit.c)
şi medicul cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii
Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic
European sau al Confederaţiei Elveţiene, cu formare de
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c)
cabinetul de medicină de familie – unitatea
medicala care furnizează servicii de sănătate în asistenţa
medicală primară.

d)
praxisul de medicină de familie – patrimoniul şi
infrastructura cabinetului de medicina de familie, de
afectaţiune profesională aflată în proprietatea sau în
folosinţa medicului, şi clientela;

bază de medic dobândită în unul dintre aceste state,
care la data de 1 ianuarie 2007 era stabilit pe teritoriul
României şi care, în urma recunoaşterii calificării
profesionale beneficia, la această dată, de dreptul de
exercitare în cadrul sistemului naţional al asigurărilor
de sănătate a activităţilor din domeniul specialităţii
medicină de familie, fără titlul de medic specialist
medicină de familie
e) cabinetul de medicină de familie – unitate medicala
privata de interes public specializata in furnizarea de
servicii medicale de medicina de familie si care are ca
reprezentant legal/titular un medic de familie,
organizată în condiţiile legii;
f) praxisul de medicină de familie - reuneşte
patrimoniul de afectaţiune profesională, infrastructura
cabinetului, aflată în proprietatea sau în folosinţa
medicului, şi clientela reprezentata de pacienti si alti
beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet;

Cabinetul de medicina familiei
este o unitate privata care poate fi
înființată doar de un medic de
familie.
OUG 44/2008 art. 2, litera j) –
reglementarea generala a notiunii
de PFA contine si definitia
patrimoniului de afectatiune
profesionala.
Clientela este reprezentanta de
pacienti – persoane fizice si alti
beneficiari – persoane juridice.

e) grup de practică – asocierea a doi sau mai mulţi
medici de familie titulari de cabinete de medicină de
familie, în vederea furnizării de servicii medicale şi/sau

Cabinete medicale grupate – asocierea a doi sau mai
Definitia pentru grupul de prectica
mulţi medici de familie titulari de cabinete de medicină propusa de Ministerul Sanatatii se
de familie, în vederea furnizării de servicii medicale
refera la organizarea cabinetelor
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a utilizării în comun a unor resurse;

???

f)
echipa de asistenta medicala comunitara –
constituita la nivel comunitar din asistent medical
comunitar, mediator sanitar, precum şi din moaşa,
asistent social, fizioterapeut şi alte profesii, în raport cu

şi/sau a utilizării în comun a unor resurse;

(CMI, CMG, CMA, în OUG
124/1998) si se regaseste in
actuala lege 95/2006.

f) grupul de practică – entitatea formata din mai
multi furnizori, coordonata de medicul de familie, cu
sau fara sediu comun, care isi asuma responsabilitati
clinice, pentru pacientii proprii in cazul bolilor cronice
netransmisibile; in cadrul grupului de practica pot fi
incluse si cabinete medicale de specialitate, altele decit
medicina de familie. Pentru diversele forme de
ingrijire ale bolilor cronice netransmisibile, serviciile
medicale pot fi furnizate la nivelul cabinetelor de
medicina de familie sau de alti furnizori. Plata pe caz
de boala cronica netransmisibila este sistemul de plata
pentra aceste situatii.

Definitia grupului de practica
propusa de FNPMF-SNMF se
refera la o forma de asociere intre
furnizori dedicata
managementului bolilor cronice
netransmisibile, care urmeaza a fi
detaliata prin norme
metodologice.

g) cabinete santinelă - cabinete de medicină de familie
care utilizează sisteme speciale de înregistrare continuă
a episoadelor de îngrijire.

Nu poate fi omisa definiția
cabinetelor santinela.
Cele două definiții se vor muta în
Titlul I, Sănătatea publică, în
cadrul unui capitol distinct
dedicat serviciilor de asistență
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necesităţile comunităţii.
g)
echipa de asistenţă medicală primară
multidisciplinară – include medicul de familie şi echipa
de asistenta medicala comunitara.
Art. 39
Aplicarea prevederilor prezentei legi se face în baza
următoarelor principii:
a)
principiul competenţei profesionale – conform
căruia furnizarea serviciilor de asistenţă medicală
primară se face în baza competenţelor profesionale
dobândite
b)
principiul echilibrului şi al concurenţei –
conform căruia, înfiinţarea unui cabinet de medicină de
familie se va face avându-se în vedere asigurarea
serviciilor medicale în primul rând pentru populaţia
lipsită de astfel de servicii, pe baza principiilor
concurenţei loiale, în cadrul reglementarilor în vigoare
c)
principiul stabilităţii şi continuităţii serviciilor
medicale – conform căruia trebuie asigurată populaţiei
asistenţa medicală neîntreruptă, pe baza integrării
serviciilor oferite între toate nivelurile de asistenţă
medicală şi medico-socială.
d)
principiul răspunderii personale – conform
căruia, medicul de familie, indiferent de calitatea sa de
titular sau angajat al cabinetului medical, este
independent din punct de vedere al actului profesional,

h) echipa de asistenţă medicală primară
multidisciplinară – include cabinetul de medicină de
familie, cu personalul propriu şi echipa de asistentă
medicală comunitară;

comunitară.

a) principiul competenţei profesionale – conform
căruia furnizarea serviciilor de medicină de familie se
face în baza curriculumului de specialitate;

d) principiul răspunderii personale şi al libertății
profesionale – conform căruia, medicul de familie,
indiferent de calitatea sa de titular sau angajat al
cabinetului medical, este independent din punct de
6
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are drept de decizie şi poartă întreaga răspundere a
actelor sale.
Art. 40.
Furnizorii de servicii medicale din asistenta medicală
primară reprezintă punctul de intrare a pacientilor în
sistemul de sănătate si coordonează circuitul pacientului
în sistemul de servicii medicale, colaborând cu toate
celelalte specialităti medicale.
Art. 41
(1) Medicul de familie face parte din sistemul de
sănătate, ocupând o pozitie centrală.
(2) În sistemul de sănătate furnizorii de servicii
medicale din asistenta medicală primară au rol în
realizarea:
a)
primului contact cu pacientii, selectării cazurilor
si găsirii solutiilor optime conform competentelor
medicilor de familie;
b)
colectării datelor pacientilor, analizării si
ierarhizării lor, stabilind indicatiile de investigare si
tratament;
c)
coordonării trimiterii pacientilor la diverse
servicii medicale de specialitate;
d)
analizei finale a datelor privind investigatiile de
care au beneficiat pacientii în vederea elaborării unui
diagnostic si a schemei terapeutice, precum si a

vedere al actului profesional, are drept de decizie şi
poartă întreaga răspundere a actelor sale.
Articolul trebuie mutat la
inceputul titlului.

Articolul trebuie mutat la
inceputul titlului.

7

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie
Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, Bucureşti
Fax +40212110062
Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti
Fax +40213154656

recomandărilor care să ducă la rezolvarea cazurilor;
e)
păstrării informatiilor privind pacientii si
familiile acestora, realizând istoricul medical si social al
acestora.
Art. 42
(1)
Medicul de familie este un specialist care a
dobândit specialitatea corespunzătoare şi care îşi
desfăşoară activitatea:
a)
pe baza unei liste de pacienţi;
b)
ca specialist, fără o listă de pacienţi.
(2)
Medicul de familie acordă îngrijiri persoanelor în
contextul familiei şi, respectiv, familiilor în cadrul
comunităţii, fără discriminare;
Art. 43
Caracteristicile asistenţei acordate de medicul de familie
sunt următoarele:
a)
constituie punctul de prim-contact în cadrul
sistemului de sănătate, oferind acces nediscriminatoriu
pacienţilor şi ocupându-se de problemele de sănătate ale
acestora;
b)
foloseşte eficient resursele sistemului de
sănătate, coordonând asistenţa medicală acordată
pacienţilor;
c)
colaborează cu ceilalţi furnizori de servicii de
8
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sănătate şi sociale şi asigură continuitatea îngrijirilor
acordate pacienţilor;
d)
promovează sănătatea şi starea de bine a
pacienţilor prin intervenţii adecvate şi eficiente;
e)
urmăreşte rezolvarea problemelor de sănătate ale
comunităţii, colaborând în acest sens cu autorităţile
administratiei publice locale din zona în care îşi
desfăşoară activitatea.

e)
urmăreşte rezolvarea problemelor de sănătate
ale comunităţii, colaborând pe baze contractuale în
acest sens cu autorităţile administratiei publice locale
din zona în care îşi desfăşoară activitatea, .

Capitolul 2 Derularea şi coordonarea activităţii de
asistenţă medicală primară si comunitara

Capitolul 3. Derularea şi coordonarea activităţii de
asistenţă medicală primară si comunitara

Art. 44
Cabinetul de medicină de familie furnizează servicii de
asistenţă medicală primară, în condiţiile stabilite prin
acordul cadru, către următoarele categorii de pacienţii:
a) asiguraţi, înscrişi pe lista proprie sau a altor cabinete
de medicină de familie
b) neasiguraţi

Art. 44
(1) Cabinetele de medicina de familie pot funcţiona:
a)
in sistemul de asigurari de sanatate, în condițiile
stabilite prin acordul-cadru, persoanelor asigurate
înscrise pe lista proprie sau a altor cabinete de
medicină de familie, precum și persoanelor
neasigurate,
b)
in afara sistemului de asigurări de sănătate;

Art. 45
Cabinetul de medicină de familie poate desfăşura
următoarele activităţi:
a)
intervenţii de primă necesitate în urgenţele
medico-chirurgicale;
b)
servicii medicale preventive;

Problemele de sănătate ale
comunității pot fi rezolvate în
baza unui contract cu
administrația publică locală.

Serviciile de asistență comunitară
vor fi tratate într-un capitol
separat din Titlul I Sănătatea
publică.

Medicii de familie pot încheia
contracte de consiliere și
consultanță medicală (cursuri de
formare, ateliere, cursuri online,
9
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c)
servicii medicale curative;
d)
servicii activităţi de îngrijire la domiciliu;
e)
activităţi de îngrijiri paliative;
f)
activităţi medico-sociale;
g)
alte activităţi medicale, în conformitate cu
prevederile acordului cadru;
h)
activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică,
în cabinetele medicilor acreditaţi pentru acest scop;
i)
activităţi de suport.
Art. 46
Asistenţa medicală comunitara focalizata pe
imbunatatirea ingrijirilor acordate persoanelor cu boli
cronice. Aceasta activitate are următoarele componente:
(a) managementul cazurilor complexe - necesita
identificarea pacientilor cu risc foarte ridicat de utilizare
de ingrijiri spitalicesti
(b) managementul afectiunilor cronice - în conformitate
cu prevederile acordului cadru.
(c) educaţie terapeutică şi sprijin pentru autoingrijire
(d) evaluarea starii de sanatate a comunitatii cu
focalizare pe identificarea factorilor de risc pentru
sanatate si a morbiditatii la nivel de comunitate,
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului
sănătăţii.
(e) inregistrarea si monitorizarea morbiditatii si
mortalitatii in medicina primara si comunitara prin

Se adaugă litera j) activităţi de consiliere si
consultanță;

Serviciile de asistență comunitară vor fi tratate într-un
capitol separat din Titlul I Sănătatea publică.

articole etc.).
Litera f) aparea în legea 95/2006
ca „activități de consiliere”, nu
medico-sociale.

Serviciile de asistență comunitară
vor fi tratate într-un capitol
separat din Titlul I Sănătatea
publică.
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intermediul dispensarelor santinela infiintate prin ordin
de ministru
Art. 47
Serviciile furnizate de către echipa de asistenta medicala
comunitara pot fi:
a)
educarea, informarea, comunicarea pentru
sănătate;
b)
promovarea unor atitudini şi comportamente
favorabile unui stil de viaţă sănătos;
c)
educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea
unui mediu şi stil de viaţă sănătos;
d)
activităţi de profilaxie primară, secundară şi
terţiară;
e)
promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării
familiale;
f)
asistenta medicala de urgenta in limita
competentelor.
Art. 48
(1) Derularea activităţii în asistenţa medicală primară
se realizează, de regula, cu o echipă
multidisciplinară de asistenţă medicală primara.
a) Echipele astfel constituite pot deservi
colectivităţi mai mari, în funcţie de
specificul zonei.
b) Mai multe echipe se pot asocia în reţele
de asistenţă medicala primară, in cadrul

Serviciile de asistență comunitară vor fi tratate într-un
capitol separat din Titlul I Sănătatea publică.

Serviciile de asistență comunitară
vor fi tratate într-un capitol
separat din Titlul I Sănătatea
publică.

Serviciile de asistență comunitară vor fi tratate într-un
capitol separat din Titlul I Sănătatea publică.

Serviciile de asistență comunitară
vor fi tratate într-un capitol
separat din Titlul I Sănătatea
publică.
Rețelele de asistență medicală
integrată nu sunt definite.
11
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centrelor de permanenta sau in alte forme
organizatorice, în conformitate cu
prevederile acordului- cadru.
c) Echipa multidisciplinară de asistenţă
medicală primara poate prelua atribuţii de
asistenţă medicală de la ambulatoriile de
specialitate şi de la spitale, atributii
pentru care pot încheia contracte cu
asiguratorii de sănătate sau cu respectivii
furnizori de servicii, în conformitate cu
prevederile acordului cadru.
(2) În cazul asistenţei comunitare focalizate pe
îmbunătăţirea ingrijirilor persoanelor cu boli
cronice, asistenta comunitara se poate realiza prin
intermediul retelelor de asistenta medicala integrate
care vor cuprinde echipa multidisciplinara de
asistenţă medicală primară precum şi medici
specialişti.
(3) Echipa multidisciplinara de asistenta medicala
primara sau retelele furnizoare de servicii medicale
integrate participa la implementarea programelor
naţionale de sănătate, in condiţiile stabilite prin
ordin al ministrului sănătăţii
(4) Infiintarea retelelor multidisciplinare de asistenţă
medicală primară şi a celor de asistenţă medicală
integrată se face conform metodologiei stabilite
prin ordin al ministrului sănătăţii
12

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie
Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, Bucureşti
Fax +40212110062
Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti
Fax +40213154656

Art. 49
Forma de organizare a cabinetului de medicină de
familie :
(1)
Medicii de familie pot profesa independent, sub
forma cabinetelor de medicină de familie, grupaţi în
grupuri de practică, în asociere sau sub forma unor
societăţi de asistenţă medicală primară si comunitara sau
a unor societati de servicii medicale integrate.

Art. 49
Forma de organizare a cabinetului de medicină de
familie :
(1) Medicii de familie pot profesa independent, în
cabinete medicale individuale sau în alte forme de
organizare a cabinetelor conform legii, în locaţii
comune sau prin integrarea funcţională a unor cabinete
cu locaţii distincte.

(2)
Societăţile care furnizează servicii de asistenţă
medicală primară pot fuziona numai cu alţi furnizori de
servicii de asistenţă medicală primară

(2) Cabinetele de medicină de familie pot fuziona
numai cu alte cabinete de medicină de familie.

(3)
Societăţile care furnizează servicii de asistenţă
medicală primară si comunitara nu pot fi asociaţi sau
actionari ai producatorilor, distribuitorilor si furnizorilor
de medicamente, produse sanitare sau echipamente
medicale.

(3) Cabinetele de medicină de familie nu pot fi asociaţi
sau actionari ai producatorilor, distribuitorilor si
furnizorilor de medicamente, produse sanitare sau
echipamente medicale și ai altor categorii de furnizori
de servicii medicale sau farmaceutice, asigurători de
sănătate.

(4)
Producatorii, distribuitorii si furnizorii de
medicamente, produse sanitare sau echipamente
medicale nu pot înfiinţa, deţine sau administra societati
de asistenţă medicală primară.

(4) Asigurătorii de sănătate, administraţiile publice
locale, producatorii, distribuitorii si furnizorii de
medicamente, produse sanitare sau echipamente
medicale şi alte categorii de furnizori de servicii

Forma pe care o propunem este
cea menționată în legea 95/2006
(art 67) și în conformitate cu
OUG 124/1998.
“Societăţile de asistenţă
medicală primară și
comunitara” și “societățile de
servicii medicale integrate” nu
sunt definite.
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medicale sau farmaceutice, nu pot înfiinţa, deține sau
administra cabinete de medicină de familie.
(5)
În cadrul societăţilor de asistenţă medicală
primară pot deţine calitatea de fondator, asociat sau
acţionar următoarele persoane:
a)
medici de familie care furnizează servicii în
cadrul societăţii;
b)
un alt furnizor de servicii medicale de asistenţă
primară(altul decat spitalul).

(5) În cadrul cabinetelor de medicina familiei pot
deţine calitatea de fondator, asociat sau acţionar doar
medicii de familie.

(6)
Preluarea activităţii unui praxis de medicina de
familie existent, de către un alt medic de familie sau
structura asociativa prevăzuta la alin. (1) în condiţiile
încetării activităţii medicului titular, se face prin
transmiterea patrimoniului de afectaţiune profesională si
a clientelei deţinute către medicul sau organizaţia care
preia praxisul, obligatoriu cu titlu gratuit.

(3) Preluarea activităţii unui praxis de medicină de
familie existent, de către un alt medic de familie, în
condiţiile încetării activităţii medicului titular, se face
conform legii, respectând principiile înstrăinării
oricărui bun privat. Medicul care își încetează
activitatea are obligația de a înștiința în prealabil
clientela cu privire la intenția de înstrăinare a
praxisului către alt medic în vederea garantării
dreptului pacientului de liberă opțiune precum și
pentru asigurarea continuității acordării serviciilor
medicale.

(7)
Noul deţinător va aduce la cunoştinţă
autorităţilor de sănătate publică teritoriale, asiguratorului
de sănătate, respectiv pacienţilor, preluarea praxisului cu
respectarea metodologiei aprobate. Criteriile şi

(7) Noul deţinător va aduce la cunoştinţă autorităţilor
de sănătate publică teritoriale, asiguratorului de
sănătate, respectiv pacienţilor, preluarea praxisului cu
respectarea metodologiei aprobate. Criteriile şi

Prin completarea “obligatoriu cu
titlu gratuit” se încalcă art. 44 din
Constituția României referitor la
dreptul de proprietate privată.
Trebuie respectat dreptul
pacientului de a-și alege medicul.

14

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie
Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, Bucureşti
Fax +40212110062
Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti
Fax +40213154656

metodologia de preluare se stabilesc prin norme
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

metodologia de preluare se stabilesc prin norme
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

(8)
Coordonarea activităţii cabinetelor medicale se
exercită de către medicul titular sau reprezentantul legal
al cabinetului.
(9)
Cabinetele medicale de medicină de familie şi
societăţile de asistenţă medicală primară pot înfiinţa
sedii secundare, sub forma punctelor de lucru.

(9) Cabinetele medicale de medicină de familie care isi
desfăsoară activitatea în mediul rural pot înfiinţa
Punctele de lucru/punctele
sedii secundare, sub forma punctelor de
secundare de lucru pot fi înființate
lucru/punctelor secundare de lucru.
numai în mediul rural, conform
deciziilor Colegiului Medicilor
(9’) Punctele de lucru/punctele secundare de lucru se
din România.
pot înfiinţa numai în localitătile din mediul rural, în
următoarele conditii:
a) în localitatea în care îşi are sediul cabinetul medical,
indiferent de forma sa de organizare, daca
adresabilitatea populatiei este diminuata din cauza
distantelor de parcurs, caz in care medicul titular sau
reprezentantul legal al cabinetului poate angaja medic
de familie pentru a asigura serviciile necesare;
b) într-o localitate limitrofă, dacă în aceasta localitate
nu funcţionează un cabinet de medicină de familie, caz
in care medicul titular sau reprezentantul legal al
cabinetului poate angaja medic de familie pentru a
asigura serviciile necesare; in această situaţie punctul
de lucru/punctul secundar de lucru se va desfiinţa odată
15
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(10) Punctele de lucru sunt administrate de medicul
titular, de medicii asociaţi sau grupaţi, sau de medici de
medicină generală desemnaţi de reprezentantul legal.
Art. 50
(1)
Serviciile de medicină de familie furnizate de
cabinetele medicale sau societatile de asistenta medicala
primara si comunitara au ca factor determinant nevoile
populaţiei din comunităţile deservite.

cu organizarea unui cabinet medical de medicină de
familie nou.
(10) Punctele de lucru sunt administrate de medicul
titular, de medicii asociaţi sau grupaţi desemnaţi de
reprezentantul legal.

Medicul de medicina generala nu
poate profesa ca medic de familie,
cu exceptia cazurilor incluse in
articolele anterioare

(1)
Serviciile de medicină de familie furnizate de
cabinetele medicale sau societatile de asistenta
medicala primara si comunitara au ca factor
determinant nevoile populaţiei din comunităţile
deservite.

Societatile de asistenta medicala
primara si comunitara nu sunt
definite.

(1) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda
facilităţi si stimulente aferente instalării unui medic,
înfiinţării şi funcţionării cabinetului de medicină de

Propunem forma din Legea
95/2006, art 691

(2)
Autorităţile administratiei publice locale susţin
activitatea furnizorilor de servicii de asistenţă medicală
primară la nivelul comunităţilor locale din punct de
vedere financiar, material şi administrativ.
(3)
Autorităţile administraţiei publice locale pot
sprijini furnizorii de servicii de medicină primara cu
dotarea cu aparatură medicală şi materiale, în scopul
creşterii gamei de servicii oferite populaţiei deservite.
(4)
Participarea materială a autorităţilor
administraţiei publice locale constă şi în punerea la
dispoziţia furnizorilor de asistenta medicala primara a
spaţiilor cu destinaţie de sediu.
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familie, în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare.
(2) În baza dispoziţiilor alin. (1), autorităţile
administraţiei publice locale pot încheia cu
reprezentantul legal al cabinetului de medicină de
familie un contract civil în care să se consemneze
drepturile şi obligaţiile părţilor.
Art. 51
(1)
Evidenţa activităţii medicale derulate la nivelul
asistenţei medicale primare se ţine în format electronic
şi se transmite către asiguratorul de sănătate, ANRAOS
şi Ministerului Sănătăţii, potrivit strategiei informatice
naţionale şi prevederilor acordului cadru.

(2)
Aplicaţiile informatice trebuie să permită
integrarea verticală cu asistenţa ambulatorie de
specialitate şi cea spitalicească în vederea facilitării
continuităţii îngrijirilor medicale, precum şi cu sistemul
informatic unic integrat gestionat de ANRAOS.
(3)
Colectarea şi transmiterea de date referitoare la
supravegherea epidemiologică pentru bolile
transmisibile şi bolile cronice, implementarea

Art. 51
(1)
Evidenţa activităţii medicale derulate la nivelul
asistenţei medicale primare se ţine în format electronic
şi se transmite către asiguratorul de sănătate, ANRAOS
şi Ministerului Sănătăţii, potrivit strategiei informatice
naţionale şi prevederilor contractului cadru.
(2)
Aplicaţiile informatice trebuie să fie
compatibile în vederea evitării unei duble evidențe
și să permită integrarea verticală cu asistenţa
ambulatorie de specialitate şi cea spitalicească în
vederea facilitării continuităţii îngrijirilor medicale,
precum şi cu sistemul informatic unic integrat gestionat
de ANRAOS.
(3)
Colectarea şi transmiterea de date referitoare la
supravegherea epidemiologică pentru bolile
transmisibile şi bolile cronice, implementarea

Acordul cadru nu exista definit ca
entitate juridica. Contractul cadru
este definit in alte legi, inclusiv in
codul civil.
Relatiile medicilor de familie sint
raporturi de natura civila si sint
reglementate de Codul de
procedura civila
Pentru a se evita situația actuală
cu introducerea dublă a datelor
pacienților în SIUI și RENV.
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programelor nationale de sănătate, precum şi datele
referitoare la utilizarea serviciilor medicale se realizează
în conformitate cu strategia informaţionala a
Ministerului Sănătăţii şi în conformitate cu prevederile
acordului cadru.

(6)
Evaluarea calităţii serviciilor medicale furnizate
se va face de către ANMCS, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare.

programelor nationale de sănătate, precum şi datele
referitoare la utilizarea serviciilor medicale se
realizează în conformitate cu strategia informaţionala a
Ministerului Sănătăţii într-un format unic national,
compatibil cu alte sisteme electronice existente, cu o
metodologie de colectare, raportare precum şi cu
finanţare stabilite în conformitate cu prevederile
contractului cadru.
(4)
Calitatea serviciilor medicale prestate de către
furnizorii de asistenta medicala primara se asigură prin
aplicarea recomandărilor din ghidurile de practică
medicală pentru medicina de familie.
(5)
Elaborarea ghidurilor de practică medicală se
realizează de către organizaţiile profesionale ale
medicilor de familie în colaborare catedrele de
medicina de familie si cu comisia consultativă de
medicina familiei a Ministerului Sănătăţii, se aprobă
prin ordin al ministrului sănătăţii și se implementează
prin ANCMS.
(6)
Evaluarea calității activității cabinetelor
medicale se va face de către ANMCS, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare.

Cap. 3 Finanţarea activităţii furnizorilor de servicii
de medicina primară
Art. 52
(1)
În sistemul de asigurări obligatorii de sănătate

Art. 52
(1) În sistemul de asigurări obligatorii de sănătate

(4)
Calitatea serviciilor medicale prestate de către
furnizorii de asistenta medicala primara se asigură prin
aplicarea recomandărilor elaborate de către ANMCS.
(5)
Elaborarea ghidurilor de practică medicală se
realizează de către ANMCS, în colaborare cu comisiile
de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi organizaţiile
profesionale ale profesiilor medicale reglementate şi se
aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

18

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie
Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, Bucureşti
Fax +40212110062
Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti
Fax +40213154656

finanţarea serviciilor de asistenta medicala primara se
realizează pe bază de contract între furnizorii de servicii
de asistenta medicală primara şi asiguratorii de sănătate
conform acordului cadru.

finanţarea serviciilor de medicina de familie se
realizează pe bază de contract negociat între furnizorii
de servicii de asistenta medicală primara şi asiguratorii
de sănătate conform contractului cadru.
(2) Un procent de minimum 12% din Fondul Naţional
Unic al Asigurărilor de Sănătate total este destinat
finanţarii serviciilor de asistenţă de medicina familiei.
(3) Sumele rămase neutilizate din fondurile precizate la
alin. (2) la sfărşitul anului se regularizează.

(2)
Finanţarea asistenţei medicale comunitare se face (4) Finanţarea serviciilor de asistenţea medicala
de la bugetele locale.
comunitare se face de la bugetele locale, prin
contracte distincte cu institutiile abilitate.
Art. 53
(1)
Cabinetul de medicină de familie poate realiza
venituri din:
a)
contracte încheiate cu asiguratorii de sănătate
pentru servicii de sănătate din PSSB, din PSSF şi pentru
alte servicii;
b)
contracte încheiate pentru derularea programelor
naţionale de sănătate
c)
contracte încheiate cu autorităţile administraţiei
publice locale
d)
contracte încheiate cu terţi, pentru servicii de
sănătate la cerere
e)
plata directă de către pacienţi sau de către
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asigurator, pentru servicii neacoperite de pachetul de
servicii de sănătate de bază
f)
coplata aferentă unor activităţi şi servicii
medicale
g)
contracte de cercetare şi pentru activitate
didactică
h)
donaţii, sponsorizări, închirieri
i)
alte surse, conform legii.
(2)
Sistemul de plată pentru serviciile de asistenţă
medicală primară poate cuprinde una sau mai multe din
următoarele forme de plată:
a)
tarif pe persoana asigurată
b)
tarif pe serviciu medical
c)
tarif pe caz rezolvat
d)
tarif pe episod de boală
e)
preţ de decontare
f)
buget global
g)
preţ de referinţă
h)
bonusuri
i)
salariu
j)
alte forme prevăzute de reglementările în vigoare

j) contracte de consultanță
k) contracte pentru cabinete santinelă
Se elimină

Art. 54
(1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Sănătăţii, se pot finanţa cheltuieli pentru investiţii în
infrastructură, în vederea construcţiei, reabilitării,
dotării minime standard a spaţiilor medicale şi
nemedicale în care se desfăşoară activităţi de asistenţă

Modalitățile de plată sunt detaliate
în Titlul VII – Sistemul de
asigurari de sanatate, sectiunea
Acordul Cadru, art. 137.

Propunem introducerea unui nou
articol, similar art. 811 din Legea
95/2006.
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de medicina familiei, precum şi pentru desfăşurarea
unor programe naţionale de sănătate.
(2) Ministerul Sănătăţii alocă sumele prevăzute la alin.
(1) sub formă de transferuri prin direcţiile de sănătate
publică judeţene către autorităţile administraţiei
publice locale.
Capitolul 4 Dispoziţii finale
Art. 55. - În termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentului titlu, Ministerul Sănătăţii va
elabora norme metodologice de aplicare a prezentului
titlu, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 56. - La data intrării în vigoare a prezentului titlu,
orice dispoziţie contrară prevederilor prezentei legi se
abrogă.

Titlul I – Sanatatea publica
Capitol x - Servicii de asistență comunitară
Art. A1
Obiectul prezentului capitol îl constituie
reglementarea serviciilor de asistență comunitară.

Serviciile de asistență comunitară
vor fi tratate într-un capitol
separat din Titlul I Sănătatea
publică.

Art. A2.
În înţelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile
folosite au următoarea semnificaţie:
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a) asistenţa medicala comunitara este ansamblul de
programe, activităţi şi servicii de sănătate, altele decât
cele oferite prin sistemul de asigurări de sănătate,
centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos si
bolnav, pe nevoile comunitătii, acordate în sistem
integrat cu serviciile sociale la nivelul comunitătii,
pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale
populaţiei vulnerabile, în vederea prevenirii
îmbolnăvirilor şi menţinerii stării de sănătate a
acesteia;
b) echipa de asistenţă medicală comunitară –
constituită la nivel comunitar, după caz, din medic cu
competenţe limitate, asistent medical comunitar,
mediator sanitar, moaşă, asistent social şi alte profesii,
în raport cu necesităţile comunităţii, aflata sub
coordonarea cabinetului de medicina de familie;
c) echipa de asistenţă medicală primară
multidisciplinară – include cabinetul de medicină de
familie, cu personalul propriu şi echipa de asistentă
medicală comunitară;
Art. A3.
Serviciile de asistență comunitară care pot fi oferite de
către echipa de asistenţă medicală comunitară sunt
următoarele:
a)
informarea si educarea comunităţii pentru
22
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sănătate;
b)
promovarea unor atitudini şi comportamente
favorabile unui stil de viaţă sănătos;
c)
educaţie şi acţiuni direcţionate pentru
asigurarea unui mediu de viaţă sănătos;
d)
activităţi de profilaxie primară, secundară şi
terţiară;
e)
promovarea sănătăţii reproducerii şi a
planificării familiale;
f)
asistenţă medicală de prim-ajutor;
g)
îngrijiri la domiciliu, complementare asistenţei
medicale din ambulatoriu si spital;
h)
activităţi de consiliere medicală si socială;
i)
dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu
a gravidei, nou-născutului si lehuzei, a bolnavului
cronic, a bolnavului mintal si a bătrânului;
j)
activităţi de recuperare medicală.
Art. A4.
Echipa de asistenţă medicală primară multidisciplinară,
coordonată de cabinetul de medicină de familie, prin
reprezentantul său legal, are următoarele atribuţii:
a) oferă servicii medico-sociale comunităţii în funcţie
de specificul zonei;
b) asigură continuitatea în acordarea îngrijirilor
medicale în afara orelor de program, prin centrele de
permanentă sau alte tipuri de servicii, după caz,
precum si alte activităti destinate membrilor
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colectivitătii, în conformitate cu competentele
profesionale ale fiecarui membru al echipei si
reglementările legale în vigoare;
c) participă la implementarea programelor naţionale de
sănătate, în condiţiile stabilite prin reglementările
legale în vigoare, în baza unui contract.
Art. A5.
(1) Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenţă
comunitară este colectivitatea locală dintr-o arie
geografică definită: judeţul, municipiul, oraşul şi
comuna, iar în cadrul acesteia, în mod deosebit,
categoriile de persoane vulnerabile.
(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele
care se găsesc în următoarele situaţii:
a) nivel economic sub pragul sărăciei;
b) şomaj;
c) nivel educaţional scăzut;
d) diferite dizabilităţi, boli cronice;
e) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente
paleative;
f) graviditate;
g) vârsta a treia;
h) vârstă sub 16 ani;
i) fac parte din familii monoparentale;
j) risc de excluziune socială.
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Art. A6.
(1) Serviciile şi activităţile de asistenţă comunitară sunt
asigurate de asistenti medicali comunitari, mediatori
sanitar, moaşe, asistenti sociali şi alte profesii, în raport
cu necesităţile comunităţii
(2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară
activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă
socială organizate de autorităţile administraţiei publice
locale sau, după caz, în aparatul de specialitate al
primarului.

Cu stimă,
Preşedinte FNPMF
Dr. Doina Mihăilă

Preşedinte SNMF
Dr. Rodica Tănăsescu
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