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Mulţumiri  
 
 
Echipa OPM ar dori să işi exprime aprecierea faţă de departamentele şi comisiile Ministerului 

Sănătăţii (MS), UMP-BM pentru APL 2, precum şi faţă de toţi actorii care au participat la acest 

proiect. 

 
În mod deosebit, suntem recunoscători pentru contribuţia domnului dr. Paul Şerban, care a 
dirijat întregul proces implicat în elaborarea tuturor livrabilelor. Conducerea şi sfaturile domniei 
sale au ajutat de la bun început echipa de proiect să obţină o bună cunoaştere a îngrijirilor 
primare din România, inclusiv specificităţile zonelor izolate şi slab deservite. Domnul dr. Şerban 
ne-a oferit acces la documente-cheie şi a avut amabilitatea să ne prezinte partenerilor-cheie din 
asistenţa medicală primară. Considerăm că succesul proiectului se datorează în mare parte 
contribuţiei esenţiale şi dedicării dr. Paul Şerban.  
 
Am dori, de asemenea, să ne exprimăm recunoştinta faţă de domnul Ing. Francisc Czobor, 

doamna dr. Maria-Cristina Dinescu şi domnul dr. Cosmin Radu din cadrul UMP- BM pentru 

APL2, pentru timpul acordat şi eforturile pe care le-au depus în coordonarea şi elaborarea 

acestui document. Mulţumiri speciale îi datorăm doamnei dr. Maria-Cristina Dinescu pentru 

implicarea strânsă în discuţii şi întalniri, precum şi pentru comentariile critice şi utile care au avut 

o influenţă asupra livrabilelor proiectului.  

 
O apreciere specială este dedicată reprezentanţilor departamentelor MS, care au furnizat  date 

statistice şi au influenţat munca noastra prin întâlniri de lucru multiple. Suntem deosebit de 

recunoscători domnului dr. Călin Alexandru, director al Direcţiei Asistenţă Medicală şi Politici 

Publice de Sănătate, care ne-a furnizat comentarii specifice cu privire la proiectul de Strategie şi 

documentul de sprijin pentru implementarea Strategiei; şi, cel mai important a condus şedinţele, 

aducând împreună partenerii cheie din asistenţa medicală primară. Acest lucru a subliniat 

coordonarea MS, precum şi dreptul de proprietate asupra Strategiei şi Planului de Acţiune. 

Multe mulţumiri şi domnului dr. Iordan Geantă, consilier în cadrul Direcţiei Asistenţă Medicală şi 

Politici Publice de Sănătate, şi doamnei ec. Georgiana Bumbac, director al Direcţiei Economice 

a MS, precum şi domnului ec. Adrian Cocoş, director al Direcţiei Resurse Umane din MS. 

 
Adresăm mulţumiri cordiale Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF), respectiv 

doamnei dr. Rodica Tănăsescu, preşedinte, şi doamnei dr. Sandra Alexiu, secretar al SNMF, 

precum şi doamnei dr. Raluca Zoiţanu. Mulţumiri adresăm în egala măsură şi doamnei dr. 

Cristina Isar, preşedinte al Centrului Naţional de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF), 

pentru exprimarea cunoştinţelor privind problemele şi realizările în domeniul îngrijirilor medicale 

din România. 

 
Dorim să ne exprimăm gratitudinea faţă de domnul dr. Dorin Ionescu, Director General, şi 
domnul dr. Marius Octavian Filip, Medic Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 
(CNAS), pentru discuţiile informative privind finanţarea serviciilor medicale primare, precum şi 
pentru contribuţia substanţială la finalizarea Planului de Acţiune pentru 2012-2013. 
 
Adresăm mulţumirile noastre sincere reprezentanţilor medicinei de familie, ai direcţiilor de 

sănătate publică şi caselor de asigurări de sănătate din Alba, Tulcea, Teleorman, Vaslui şi 

Botoşani, pentru discuţiile sincere şi informative din timpul vizitelor pe teren, care au avut 
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influenţă asupra Raportului privind Evaluarea Nevoilor şi asupra Planului de Acţiune, precum şi 

pentru participarea acestora la atelierul privind Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale 

primare. 

 
În cele din urmă, le mulţumim cu amabilitate colegilor din Colegiul Medicilor din România, 
Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, 
Asociaţia de Nursing din România, precum şi din mediul academic, pentru aportul lor în 
elaborarea livrabilelor proiectului.  

 
 

I. Reperele de referinţă ale Proiectului  
 

 
În data de 4 octombrie 2011, Ministerul Sănătăţii din România (MS), împreună cu Unitatea de 
Management al Proiectelor-BM pentru APL2, a contractat Oxford Policy Management, UK 
(OPM) pentru a implementa proiectul “Asistenţă tehnică pentru Unitatea de Management al 
Proiectelor -APL2 din cadrul Ministerului Sănătăţii din România, în vederea dezvoltării unei 
strategii pentru asistenţa medicală primară în zonele slab deservite şi a Planului de Acţiune 
aferent”. Durata proiectului a fost fixată ca fiind de 4,5 luni, cu termen limită pe 14 februarie 
2012. La data de 7 februarie, proiectul a fost extins până la 29 februarie, pentru a permite ca 
plăţile finale să fie efectuate în perioada de valabilitate a contractului. 

Şase repere de referinţă au fost identificate pentru proiect: 

1. Raportul Iniţial – Evaluarea Nevoilor în Asistenţa Medicală Primară 

2. Un Program naţional de îmbunătăţire a accesibilităţii, eficienţei şi calităţii în 
asistenţa medicală primară (definit ca « Programul de Investiţii » în timpul negocierii 
contractului ; acordul a fost reflectat în « Scrisoarea de Înţelegere », anexată la Contract). În 
stadiul de implementare, programul a devenit parte a raportului mai larg privind “Sprijinirea 
implementării Strategiei de Dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare”, care a inclus şi 
alte capitole: unul cu recomandări privind revizuirea cadrului legislativ pentru punerea în 
aplicare a Strategiei, şi altul cu recomandări privind revizuirea mecanismelor de 
achiziţionare pentru îngrijirile medicale primare.  

3. Strategia naţională de dezvoltare a asistenţei medicale primare în zonele rurale cu 
acces redus la astfel de servicii. Livrabilul a fost transformat într-o mai larga « Strategie de 
dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare în România pentru 2012-2020 ». 

4. Planul de Acţiune aferent Strategiei naţionale de dezvoltare a asistenţei medicale 
primare în zone cu acces redus la astfel de servicii. Livrabilul a fost denumit « Planul de 
Acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare 
în România, 2012-2013 ». 

5. Un Cadru de Monitorizare şi Evaluare pentru 2012-2013; 

6. Raportul Final. 
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2.     Fazele de implementare a proiectului şi domeniile cheie de lucru  

Proiectul a fost implementat în trei Faze, cu livrabilele respective, şi în termenele limită indicate: 

Faza I:  

• Raportul de Evaluare a Nevoilor în Asistenţa Medicală Primară; Termen_14 
noiembrie 2011; 

Faza II:  

• Strategia de dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare în România pentru 2012-
2020; Termen_3 Ianuarie 2012;  

• Documentul de sprijin pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asistenţei 
Medicale Primare (care conţine Programul de Investiţii); Termen_3 Ianuarie 2012;  

Faza III:  

• Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Asistenţei 
Medicale Primare în România, pentru 2012-2013; Termen_7 Februarie 2012;  

• Cadrul de Monitorizare şi Evaluare pentru 2012-2013; Termen_7 Februarie 2012; 

• Raportul Final; Termen_14 Februarie 2012. 

Toate produsele livrabile au fost transmise Ministerului Sănătăţii în timp. Toate livrabilele au fost 
aprobate de către MS în intervalul de timp definit în Contract. 

 

Următoarele domenii-cheie de lucru au fost identificate per fază: 

Faza I: 

• Evaluări pe teren în 4 judeţe Alba, Tulcea, Teleorman şi Vaslui 

• Analiza privind cele mai bune practici internaţionale de dezvoltare a asistenţei medicale 
rurale 

• Analiza Raportului Şcolii de Sănătate Publică din 2008 

• Rezumatul contextului îngrijirilor medicale primare din România, în general 

• Rezumatul problemelor şi realizărilor în asistenţa medicală primară, cu accent pe 
localităţile rurale şi izolate. 

Faza II: 

• Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare pentru 2012-2020; 

• Elaborarea de recomandări privind modificările în reglementările legale referitoare la 
îngrijirile medicale primare;   

• Elaborarea de recomandări privind revizuirea reglementărilor legale referitoare la 
îngrijirile medicale primare;   

• Dezvoltarea Programului de Investiţii în Asistenţa Medicală Primară; 

• Discutarea proiectului de Strategie şi a Programului de Investiţii cu actorii-cheie; 

• Organizarea atelierului  privind Strategia în Asistenţa Medicală Primară cu actorii-cheie; 

• Finalizarea Strategiei în Asistenţa Medicală Primară şi a Programului de Investiţii; 
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Faza III:  

• Elaborarea Planului de Acţiune (PA) pentru 2012-2013; 

• Elaborarea Cadrului de Monitorizare şi Evaluare pentru 2012-2013; 

• Discutarea proiectului PA şi al Cadrului M&E cu actorii-cheie; 

• Organizarea de şedinţe cu actorii-cheie cu privire la PA şi Cadrul M&E; 

• Finalizarea Planului de Acţiune şi a Cadrului M&E; 

 
Livrabilele respective, care au fost aprobate de către MS dupa incheierea fiecărei faze, sunt 
prezentate în anexele1, 2, 3, 4, şi 5. 
 
 
 

3.    Partenerii cheie 
 
Procesul de elaborare a Strategiei, a Planului de Acţiune şi a Cadrului de Monitorizare şi 
Evaluare a fost dirijat de MS, şi a implicat partenerii-cheie din Asistenţa Medicală Primară 
enumerati mai jos: 

• Dr. Paul Şerban, Preşedintele Comisiei consultative pentru AMP, MS; 

• Reprezentanţii UMP-BM pentru APL2: 

- Ing. Francisc Czobor; 

- Dr. Maria-Cristina Dinescu; 

- Dr. Cosmin Radu;  

- Ec. Adrian Niculae; 

• Directori de direcţii şi alt personal din cadrul MS: 

- Dr. Călin Alexandru, Director al Direcţiei Asistenţă Medicală şi Politici Publice de 
Sănătate;  

- Dr. Ec. Adrian Cocoş, Director al Direcţiei Resurse Umane;   

- Dr. Iordan Geantă, consilier în cadrul Direcţiei Asistenţă Medicală şi Politici Publice 
de Sănătate; 

- Ec. Georgiana  Bumbac, Director al Direcţiei Economice; 

• Managementul de vârf al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) 

- Dr. Dorin Ionescu, Director General al CNAS; 

- Dr. Marius Octavian Fillip, Medic Şef al CNAS; 

• Reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale: 

- Dr. Rodica Tănăsescu, Preşedinte, Societatea Naţională de Medicina Familiei 
(SNMF);  

- Dr. Sandra Alexiu, Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF);  

- Dr. Raluca Zoiţanu, membru al SNMF 
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- Dr. Cristina Isar, Preşedinte al Centrului Naţional de Studii pentru Medicina Familiei 
(CNSMF);  

- Reprezentanţi ai Colegiului Medicilor din România; 

- Reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România; 

- Reprezentanţi ai Asociaţiei de Nursing din România; 

• Reprezentanţi ai medicinei de familie, ai direcţiilor de sănătate publică şi ai caselor de 
asigurări de sănătate din judeţele Alba, Tulcea, Teleorman şi Vaslui. Lista persoanelor 
intervievate în cadrul vizitelor pe teren este inclusă în Raportul de Evaluare a Nevoilor în 
Asistenţa Medicală Primară. 

• Medici de familie din mediul rural şi directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică 
din judeţul Botoşani. 

 
 

4.     Echipa de proiect 
 
Componenţa iniţială a echipei de proiect a fost următoarea:  
 
Echipa internaţională: 

Kees Schaapveld Team Leader, expert în îngrijiri medicale primare 

Tata Chanturidze  Manager de proiect, consultant în politici de sănătate 

Tamar Gabunia           consultant în îngrijiri primare/medicina familiei 

Wolfgang Tiede           consultant juridic  

Robin Thompson         consultant finanţare în sănătate  

 
Echipa locala: 

Cons. Jur. Alexandra Bejan       consultant juridic  

Soc. Cristina Pădeanu             consultant în cercetare calitativă  

Dr. Teodora Ciolompea         membru al echipei de evaluare în teren, administrator local de 
proiect  

Ec. Mihaela Cimpoeaşu     economist  

 
Echipa a beneficiat în mod continuu de sprijin excelent din partea membrilor echipei din Oxford 
în finanţare şi administrare:  
Emma Barker              Administrator de proiect 

Helen Blake                Manager financiar de proiect            

 
În faza de implementare, Robin Thompson a părăsit proiectul, ca urmare a demisiei sale din 
cadrul Oxford Policy Management. CV-urile a doi consultanţi în finanţare în sănătate - Michael 
Thiede şi Roland Panea – au fost prezentate Ministerului Sănătăţii şi Bancii Mondiale în 
vederea examinării. S-a luat hotărârea să fie implicaţi ambii consultanţi, pentru a se asigura 
implementarea neîntreruptă a proiectului. Astfel, Michael Thiede a fost implicat în furnizarea 
activităţilor din Faza II, şi anume în elaborarea recomandărilor pentru revizuirea mecanismelor 
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de achiziţionare a serviciilor medicale primare. Roland Panea a fost angajat în implementarea 
activităţilor Fazei III, respectiv în estimarea costurilor pentru Planul de Acţiune. 

 
Le mulţumesc călduros tuturor consultanţilor şi personalului auxiliar pentru devotamentul în 
munca depusă, precum şi pentru realizările lor.  

 
 
5.    Procesul de dezvoltare a rezultatelor livrabile 
 
Procesul de elaborare a livrabilelor proiectului cuprinde următoarele:  
 

• Munca de teren pentru culegerea de date primare (in Faza I); 

• Culegerea şi analizarea de date secundare; 

• Şedinţe, consultări; 

• Elaborarea livrabilelor şi diseminarea lor către parteneri (MS/UMP-BM); 

• Feedback de la partenerii-cheie; 

• Diseminarea livrabilelor actualizate, în stadiu de proiect, către o gamă mai largă 
de parţi interesate;  

• Atelier cu o gamă mai largă de părţi interesate; 

• Finalizarea produselor livrabile; 

• Transmiterea livrabilelor către Comisia MS; 

• Feedback de la Comisie; 

• Realizarea de versiuni finale pe baza feedback-ului de la Comisie; 

• Produsele livrabile aprobate de către MS/UMP-BM; 

• Livrabilele aprobate, semnate de către Ministru.  
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ANEXA 1: Raportul privind Evaluarea Nevoilor în Asistenţa Medicală 
Primară din România  

 

 

FAZA I 

 

 

Raportul privind  

Evaluarea Nevoilor în Asistenţa 
Medicală Primară din România  

 

 

 

 

 

Elaborat de:  

Kees Schaapveld 

Tata Chanturidze 

Tamar Gabunia 

Wolfgang Tiede  

Cristina Pădeanu 

 

 

 

                                                Octombrie, 2011 
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Mulţumiri 

Echipa OPM doreşte să îşi exprime aprecierea faţă de direcţiile şi comitetele din cadrul 
Ministerului Sănătăţii (MS), Unitatea de Management a Proiectului Băncii Mondiale 
(UMP BM) APL2  şi toţi  decidenţii şi profesioniştii implicaţi care au contribuit la acest 
proces. 
 
Suntem în special recunoscători pentru contribuţia extraordinară a domnului dr. Paul 
Serban, consilier al ministrului sănătăţii, care a coordonat întregul proces necesar 
pentru elaborarea prezentului raport. De asemenea, am dori să ne exprimăm 
recunoştinţa faţă de domnul inginer Francisc Czobor, coordonatorul UMP BM, doamnei 
doctor Maria-Cristina Dinescu, domnilor doctor Cosmin Radu şi economist Adrian 
Niculae din cadrul UMP BM APL2 pentru timpul acordat şi eforturile depuse în vederea 
coordonării şi elaborării acestei evaluări.   
 
Ne exprimăm, de asemenea, o deosebită apreciere faţă de reprezentanţii direcţiilor MS 
care ne-au pus la dispoziţie datele şi ne-au comunicat informaţiile necesare evaluării în 
cadrul multiplelor reuniuni organizate în vederea evaluării. Suntem în special 
recunoscători domnilor doctor Călin Alexandru, Directorul Direcţiei de Asistenţă 
Medicală şi Politici Publice, doctor Iordan Geanta, consilier în cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Medicală şi Politici Publice şi doamnei economist Georgiana Bumbac, 
Directorul Direcţiei Economic al MS. 
 
Dorim să ne exprimăm recunoştinţa faţă de domnii doctor Dorin Ionescu, Director 
General, şi doctor Marius Octavian Fillip, Medic-şef la Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, pentru discuţiile informative privind finanţarea îngrijirii primare. 
 
Mulţumiri speciale Societăţii Naţionale de Medicina Familiei/Medicină Generală (SNMF), 
în special doamnelor doctor Rodica Tănăsescu, Preşedinte, şi doctor Sandra Alexiu 

Tanasescu, Preşedinta Departamentului de medicina familiei în mediul rural al SNMF. 
De asemenea, transmitem mulţumiri doamnei doctor Cristina Isar, Preşedinta Centrului 
Naţional de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF) pentru informare privind 
problemele şi realizările în domeniul serviciilor de îngrijire primară în mediul rural.  
 
Mulţumiri sincere şi reprezentanţilor din domeniile medicinei de familie şi sănătăţii 
publice, precum şi ai Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate din Alba, Tulcea, 
Teleorman şi Vaslui.  
 
Mulţumiri speciale membrilor echipei locale, doamnelor: consilier juridic Alexandra 
Bejan, expert Cristina Padeanu şi doctor Teodora Ciolompea, care şi-au oferit sprijinul 
pentru evaluările pe teren şi analiza cadrului de reglementare, şi au avut contribuţii 
valoroase la întocmirea raportului. 
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Abrevieri 

 

BI         = Bucureşti Ilfov 

C          = central 

CNAS = Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  

EMC = Educaţie Medicală Continuă  
 
UE  = Uniunea Europeană 

MF = medic de familie 

MdF = medicină de familie 

MG = medic generalist 

MS = Ministerul Sănătăţii  

NE       = Nord-Est 

PNS  = Programe Naţionale de Sănătate 

RON = moneda României  

S          = Sud;  

SE        = Sud-Est  

SV       = Sud-Vest 

IP = îngrijire primară 

AMP = asistenţă medicală primară 

OMS = Organizaţia Mondială a Sănătăţii  

NV      = Nord-Vest 

V        = Vest 

 

 

 

 



12 
 

Cuprins  

 

Mulţumiri                                                                                                                                          2 

Lista de abrevieri                                                                                                                             3 

Capitolul 1:    Introducere                                                                                                                6 

 

Capitolul 2:    Prezentare generală a situației curente a îngrijirilor primare din România    

2.1.               Realizări în cadrul îngrijirii primare din România                                                        9 

2.2.               Finanţarea serviciilor de îngrijire primară                                                                   11 

2.3.               Remuneraţia şi stimulentele alocate MF/MG                                                             13 

2.4.               Accesibilitatea serviciilor de îngrijire primară (accesul financiar)                               14 

2.5.               Resurse umane                                                                                                          15 

2.6.               Productivitate                                                                                                              17 

2.7.               Accesul fizic, geografic şi în timp util la îngrijirirea medicală primară                         18 

2.8.               Utilizarea serviciilor de îngrijire primară                                                                      19 

2.9.               Gradul de mulţumire al pacienţilor                                                                              21 

2.10              Prezentare generală a legislaţiei privind serviciile de îngrijire primară                       21 

2.11              Concluzii                                                                                                                     23 

 

Capitolul 3:   Constatările esențiale ale raportului Școlii Naționale de Sănătate Publică privind îngrijirea 
primară în mediul rural                                                                                                                  24 

3.1.                Acces                                                                                                                         25 

3.2.                Acoperire teritorială                                                                                                   26 

3.3.                Resurse umane                                                                                                         27 

3.4.                Infrastructura fizică pentru unităţile de ingrijire primară                                             29 

3.5.               Echipamente                                                                                                               30 

3.6.               Tipurile şi organizarea serviciilor de îngrijire primară                                                  31 

3.7.                Analize integrate                                                                                                        32 

 

Capitolul 4: Constatări esenţiale în urma vizitelor pe teren ale echipei OPM                             34 

4.1 Organizarea serviciilor de medicină de familie                                                         34 

4.2 Accesul la servicii                                                                                                     36 

4.3 Infrastructură fizică                                                                                                   37 

4.4                  Calitatea serviciilor de îngrijire primară                                                                     37 

4.5.                 Satisfacţia şi motivaţia la locul de muncă                                                                 38 



13 
 

4.6 Finanţarea serviciilor de sănătate publică                                                               40 

4.7 Satisfacţia pacienţilor                                                                                              40 

4.8 Planuri pentru viitor                                                                                                 41 

4.9.                Concluzii                                                                                                                   42 

 

Capitolul 5: Experienţe internaţionale în furnizarea de servicii medicale în zonele rurale şi izolate 

5.1 Introducere                                                                                                               45 

5.2            Atragerea şi menţinerea personalului sanitar în zonele rurale                                 46  

5.3 Folosirea stimulentelor                                                                                             53 

5.4                 Concluzii - Relevanţa pentru medicina de familie rurală din România                      55 

 

Capitolul 6: Provocările cu care se confruntă îngrijirea primară rurală din România 

6.1  Provocările cu care se confruntă îngrijirea primară din România                            57 

6.2.       Provocările specifice îngrijirii primare rurale                                                            62  

 

Capitolul 7: Etape viitoare                                                                                                           64 

 

7. Bibliografie                                                                                                                                  65 

 

8.  Anexe                                                                                                                                           

 Anexa 1: Metodologia de evaluare a nevoilor                                                                      69 

 Anexa 2: Evaluarea nevoilor – locaţii şi persoane intervievate                                            76 

 Anexa 3: Prezentare succintă a constatărilor esenţiale privind accesul, gradul de acoperire şi 
resursele umane în legătură cu serviciile de îngrijire primară în mediul rural din România (Raportare 
din 2007)                                                                                                                                         80 

Anexa 4: Recomandările OMS pentru menţinerea personalului medical în mediul  rural    82 

Anexa 5: Prezentarea generală şi analiza cadrului juridic al asistenţei medicale primare în 
România                                                                                                                                          84 

 

 



14 
 

CAPITOLUL 1: Introducere 

Prezentul raport reprezintă primul rezultat livrabil pus la dispoziţie de către o echipă de 
consultanţi ai Oxford Policy Management (OPM) care asigură asistenţă Ministerului 
Sănătăţii din România în elaborarea unei strategii naţionale şi a unui plan de acţiune 
pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor de îngrijire primară în zonele rurale 
defavorizate şi izolate. Obiectivele specifice ale asistenţei tehnice sunt următoarele: 

• Elaborarea unei evaluări pe teren a nevoilor de îngrijire medicală primară în 
mediul rural din patru judeţe, pe baza unei evaluări cuprinzătoare a nevoilor 
efectuate anterior, respectiv în 2008, de către Şcoala Naţională de Sănătate 
Publică şi Management Sanitar; 

• Întocmirea unei prezentări succinte a experienţelor internaţionale în furnizarea 
serviciilor de asistenţă medicală primară în zonele rurale şi izolate, cu 
prezentarea aspectelor semnificative care ar putea fi relevante pentru România; 

• Redactarea strategiei şi a planului de acţiune menţionate mai sus, cu propunerea 
unui plan de monitorizare şi evaluare pentru perioada de implementare. 

Prezentul raport se referă la primele două obiective specifice şi este „în curs de 
realizare”. Acest raport va contribui la îndeplinirea obiectivului general al misiunii echipei 
de consultanţi, care constă în elaborarea strategiei.  

Pentru început, este necesar să facem unele observaţii referitoare la terminologie. Deşi 
termenul de asistenţă medicală primară (conceput de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
la conferinţa Alma-Ata din 1978) este folosit deseori ca echivalent al îngrijirii primare, nu 
înseamnă chiar acelaşi lucru. Asistenţa medicală primară este un concept mult mai 
complex şi mai idealist. În prezentul raport, vom folosi termenul de îngrijire primară ca şi 
concept mai general, care acoperă servicii medicale de bază ce pot fi folosite de către 
populaţie fără o trimitere la un nivel mai specializat de asistenţă medicală. În România 
şi în Uniunea Europeană, îngrijirea primară şi medicina de familie sunt deseori 
considerate aproape echivalente, deşi în realitate nu sunt: medicina de familie 
reprezintă serviciile furnizate de către medici de familie (MF) şi asistenţi medicali, 
precum şi de alte tipuri de personal paramedical. Îngrijirea primară include în mod oficial 
şi farmaciştii, medicii stomatologi şi alte profesii. Raportul nostru se referă aproape în 
totalitate la medicina de familie, însă folosim şi termenul de îngrijire primară, chiar dacă 
într-un sens destul de restrâns. 

În România se poate face o distincţie între medicii de familie şi medicii generalişti, 
distincţie care nu există conform normelor europene. În România, medicii generalişti 
sunt medici de familie care fie nu au definitivat programul de rezidenţiat în medicină de 
familie cu durata de 3 ani, după absolvirea studiilor, fie nu au parcurs studiile de 
perfecţionare necesare pentru a deveni specialişti în medicina de familie. 

Întrucât consolidarea viitoare a serviciilor de îngrijire primară rurală nu poate fi privită 
izolat de starea actuală a îngrijirii primare din România, vom începe capitolul 2 cu o 
prezentare generală a situaţiei curente a serviciilor de îngrijire primară din România. 
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Acest capitol descrie realizările obţinute prin reformele recente, dezvoltarea resurselor 
umane, accesibilitatea serviciilor (din punct de vedere geografic şi nu numai), 
finanţarea, furnizarea şi utilizarea serviciilor, cadrul legal şi câteva comparaţii 
internaţionale. Capitolul 2 se bazează pe numeroase surse şi rapoarte, inclusiv pe 
proiectul de raport al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii devenit disponibil de curând şi 
intitulat „Evaluarea structurii şi furnizării serviciilor de îngrijire primară în România – 
proiect întocmit pe bază de studii”. 

Capitolul 3 prezintă un rezumat al constatărilor esenţiale din raportul intitulat: 
„Propunere de elaborare a unei strategii pentru un program naţional de îmbunătăţire a 
accesului la serviciile medicale de bază în zonele defavorizate” întocmit de către Şcoala 
Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar (2008). Acest raport foarte 
cuprinzător este disponibil doar în limba română. 

Capitolul 4 prezintă succint constatările esenţiale ale echipei OPM în urma evaluării pe 
teren la scară redusă întreprinse de către aceasta în patru regiuni selectate de către 
Ministerul Sănătăţii: Delta Dunării (judeţul Tulcea), Moldova (judeţul Vaslui), regiunea 
Sud (judeţul Teleorman) şi zona Carpaţilor Occidentali (judeţul Alba). Această evaluare 
a avut la bază raportul discutat la capitolul 3, suplimentat prin întrebări adiţionale. 
Evaluarea a evidenţiat nevoile specifice de servicii de îngrijire primară în zonele rurale 
şi izolate, inclusiv în ceea ce priveşte organizarea şi furnizarea, finanţarea, accesul, 
calitatea serviciilor, disponibilitatea şi starea infrastructurii fizice, rolul asistenţilor 
medicali, referirea pacienţilor, organizarea asistenţei medicale de urgenţă, stimulentele 
şi elementele de motivare a furnizorilor de servicii de îngrijire primară şi gradul de 
mulţumire al pacienţilor. 

Capitolul 5 cuprinde o analiză a modului în care alte ţări au abordat problemele legate 
de furnizarea serviciilor de îngrijire primară în zonele rurale şi izolate, pe baza lucrărilor 
publicate care prezintă experienţa din anumite ţări. În cadrul capitolului se discută 
despre utilizarea stimulentelor financiare şi nefinanciare pentru atragerea şi menţinerea 
în zonele rurale a personalului medical care prestează servicii de îngrijire primară. Sunt 
menţionate exemple de bune practici din lume, precum şi exemple de ţări care au 
obţinut îmbunătăţiri semnificative ale serviciilor de îngrijire primară în mediul rural. Sunt 
prezentate problemele legate de asigurarea personalului în unităţile sanitare rurale, 
precum şi stimulentele care aduc cele mai bune rezultate din punct de vedere al 
mobilizării şi menţinerii resurselor umane în aşezările izolate. 

Capitolul 6 conţine o prezentare generală preliminară a problemelor curente întâlnite în 
cadrul îngrijirilor primare în zonele rurale din România, precum şi în cadrul îngrijirii 
primare în general, incluzând aici serviciile urbane. Au fost evidenţiate probleme şi în 
ceea ce priveşte medicina de familie ca sub-sistem al sistemului sanitar din România în 
ansamblu. Acestea sunt împărţite în probleme legate de politică, finanţare, resurse 
umane, calitate, infrastructură fizică, organizare şi probleme de ordin juridic. Aceasta 
este o prezentare generală preliminară, întrucât discuţiile referitoare la planificare 
purtate cu decidenţii şi specialiştii implicaţi vor continua şi vor reprezenta baza pentru 
Strategia naţională de dezvoltare a asistenţei medicale primare în mediul rural.  

Capitolul 7 prezintă succint problemele esenţiale şi elementele de stimulare a schimbării 
şi defineşte etapele ce trebuie parcurse în continuare în drumul către elaborarea 
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Strategiei rurale şi a Planului de acţiune. Primul proiect de Strategie trebuie prezentat 
Ministerului Sănătăţii până la sfârşitul lunii noiembrie 2011. Acest proiect va fi apoi 
discutat cu ceilalţi factori majori implicaţi în decembrie 2011. Propunerile referitoare la 
planul de acţiune şi cadrul de monitorizare şi evaluare trebuie prezentate în perioada 
ianuarie – februarie 2012. 
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Capitolul 2: Prezentare generală a situaţiei curente a îngrijirilor 
primare din România  

2.1. Realizări în cadrul îngrijirii primare din România  
 
Îngrijirea primară s-a dezvoltat semnificativ în România în ultimii 20 de ani, în ciuda 
contextului aflat în permanentă schimbare – dominat de tranziţii socio-economice, 
schimbări în tendinţele demografice şi epidemiologice, schimbări subite ale politicilor 
privind organizarea sistemului sanitar, finanţarea acestuia şi prestarea serviciilor 
medicale. 

 
Caseta 1: Realizări majore în cadrul îngrijirii primare din România  
 

• Crearea profesiei de medic de familie (eliminarea diferenţierii între pacienţii 
copii şi pacienţii adulţi) 

• Opţiunea de a alege un medic de familie, însă obligaţia de a avea un astfel de 
medic  

• Aceste servicii acoperă aproape întreaga populaţie 

• Aproape toţi medicii de familie au încheiat contracte cu CNAS 

• Metodă  standard de plată a furnizorului  

• Pachete de servicii standard  

• Introducerea autorizării şi reautorizării, pe baza EMC  

• Introducerea programului de rezidenţiat cu durata de 3 ani (cerinţă UE) 

 

 
Reformele privind serviciile de îngrijire primară au fost iniţiate în România la mijlocul 
anilor 1990, odată cu introducerea unor modificări majore în ceea ce priveşte furnizarea 
şi finanţarea serviciilor, respectiv organizarea la nivelul a opt judeţe pilot (1994), acestea 
fiind ulterior extinse la nivel naţional în anii următorii. Pacienţilor li s-a oferit opţiunea de 
a-şi alege furnizorul de servicii medicale, impunându-li-se, însă, obligaţia de a avea un 
astfel de furnizor, întrucât serviciile de îngrijire primară acopereau aproape întreaga 
populaţie (detalii mai jos). 
 
A fost instituită profesia de medic de familie, cu drepturi clar definite pentru medicii de 
familie (MF) şi medicii generalişti (MG). Diferenţierea între furnizarea serviciilor de 
îngrijire primară către adulţi şi copii a fost eliminată, iar MF/MG li s-a atribuit un rol de 
prim contact cu pacienţii.  
 
Reformele ulterioare au inclus transformarea MF/MG în furnizori independenţi de 
servicii, prin adoptarea Legii asigurărilor sociale de sănătate (Legea 145/1997). Medicii 
de familie au început să fie contractaţi direct de către Casele Judeţene de Asigurări de 
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Sănătate (CJAS), responsabile de prestarea serviciilor către populaţia asigurată în 
cadrul contractului cadru naţional anual (Proiectul de raport OMS/NIVEL/CPSS, 2011). 
Majoritatea medicilor de familie au devenit furnizori independenţi de servicii medicale 
primare, având dreptul de a obţine venituri suplimentare din practica privată. 

În 2007, competenţele şi responsabilităţile MF/MG au fost analizate şi extinse, ceea ce 
a generat o creştere a randamentului, prin efectuarea unui număr mai mare de 
consultaţii şi vizite la domiciliu, înregistrarea unui număr mai mare de pacienţi şi 
asigurarea unei acoperiri mai bune în cazul asistenţei medicale de urgenţă (proiectul de 
raport OMS/NIVEL/CPSS). 

 

Ulterior, s-a pus accentul asupra nevoilor pacienţilor prin asigurarea unei „îngrijiri 
orientate către pacient”, în contextul consolidării îngrijirii primare ca element esenţial al 
reformei sectorului sanitar (2008)1. Comisia Prezidenţială pentru analiza şi elaborarea 

politicilor din domeniul sănătăţii publice a înaintat propuneri privind crearea unui sistem 
de servicii de îngrijire primară cuprinzător şi coordonat, într-un document de politică 
intitulat: „Un sistem sanitar centrat pe nevoile cetăţeanului”. Comisia a subliniat rolul 
echipelor multidisciplinare, eficienţa şi diversificarea serviciilor, investiţiile în resurse 
umane şi cabinete, îmbunătăţirea sistemelor informatice în domeniul sănătăţii şi 
introducerea practicii medicale bazate pe dovezi.  
 
În medicina de familie a fost introdus un program de formare cu durata de trei ani la 
nivelul ciclului educaţional superior, precum şi standarde şi cerinţe privind educaţia 
medicală continuă (EMC). Astăzi, toate cele 12 universităţi de medicină din România 
oferă programul de formare în medicina de familie (cu durata de trei ani) la nivelul 
ciclului educaţional superior, în cadrul acestui program înscriindu-se aproximativ un 
sfert din numărul total al absolvenţilor facultăţilor de medicină. Un an din cadrul acestui 
program este alocat practicii într-un cabinet medical de servicii de îngrijire primară. 
 
Regulamentele privind EMC au obligat toţi medicii de familie să respecte cerinţele 
stabilite de către Colegiul Medicilor pentru păstrarea autorizaţiei de liberă practică. 
După cel puţin cinci ani de practică, MF şi asistenţii medicali au dreptul să susţină un 
examen în urma cărui obţin un certificat ce reprezintă cea mai înaltă calificare 
profesională în domeniu. Medicii care deţin titlul de „medici primari” şi asistenţii medicali 
care deţin gradul „principal” primesc un venit mai mare. Motivaţiile financiare îi 
stimulează pe mulţi practicanţi ai acestor profesii să obţină aceste titluri profesionale 
(Societatea Naţională de Medicina Familiei, 2011). 
 
Sistemul fix de salarizare a fost înlocuit cu un mecanism complex de achiziţionare a 
serviciilor, cuprinzând plata per capita pe grupe de vârstă, plata per servicii şi prime în 
funcţie de gradul profesional (Institutul de Sănătate Publică, 2009). Noile mecanisme de 
plată au inclus stimulente pentru creşterea accesului în zonele defavorizate. 
 

                                                
1 
   Comisia Prezidențială pentru Sănătate; „Un sistem sanitar centrat pe nevoile cetățeanului”; 2008 
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Cele mai recente reforme din perioada 2010-2011 au introdus modificări în ceea ce 
priveşte achiziţionarea serviciilor medicale, înlocuind diferitele niveluri prin norme şi 
modificând raportul dintre plata per capita şi plata per servicii (care reprezintă venitul 
medicului de familie) de la 70:30 la 50:50. Alte reforme au inclus acordarea dreptului de 
a presta servicii pentru persoanele neasigurate, în schimbul unei plăţi per servicii şi 
limitarea numărului zilnic de cazuri finanţate prin plata per servicii. Aceste iniţiative au 
fost percepute într-o manieră diferită de furnizorii de servicii de îngrijire primară, unii 
fiind în favoarea acestei schimbări pozitive, iar alţii susţinând că modificările nu 
reprezintă stimulente substanţiale pentru MG/MF şi nici nu cresc venitul global al 
acestora. 
 
Diferitele iniţiative de reformă descrise mai sus au avut ca rezultat îmbunătăţirea 
anumitor aspecte ale modului de organizare şi furnizare a serviciilor de îngrijire primară. 
Cu toate acestea, contextul socio-economic, tendinţele epidemiologice şi demografice, 
complexitatea geografică şi deficienţele sistemice în implementare au limitat obţinerea 
rezultatelor dorite. Caracteristicile îngrijirii primare şi comparaţiile regionale indică 
realizări insuficiente şi necesitatea continuării îmbunătăţirilor.  
 
 

2.2. Finanţarea serviciilor de îngrijire primară  
 
Dintre ţările UE, România are cel mai redus procent de cheltuieli totale pentru sănătate 
(CTS) din Produsul intern brut (PIB), cheltuind doar în jur de 5,5% din PIB pentru 
sănătate (2008). Este un nivel considerabil mai redus decât media Eur-A [subregiune 
selectată de OMS] (9,56% în 2008), precum şi decât media ţărilor vecine (Diagrama 
2.1). Aceeaşi situaţie este valabilă şi pentru cheltuielile totale pentru sănătate raportate 
la paritatea puterii de cumpărare (PPC), valoarea CTS per capita exprimată în PPC 
(665 USD) fiind cea mai scăzută din regiunea Eur-A (A se vedea Figura 2.1 şi Tabelul 
2.1 de mai jos).  
 
Cheltuielile publice pentru sănătate reprezintă 81% din cheltuielile totale pentru 
sănătate, 19% fiind cheltuieli private pentru sănătate. Fondurile publice pentru sănătate 
sunt constituite din plata asigurărilor obligatorii de sănătate, efectuată în cote egale de 
către asigurat şi angajator conform Legii asigurărilor sociale de sănătate introduse în 
1998. 
 
Persoanele fără venituri proprii, precum copiii, tinerii, persoanele cu handicap, veteranii 
de război şi persoanele aflate în întreţinerea asiguraţilor beneficiază de acces gratuit la 
asigurările de sănătate. Pentru unele grupuri speciale, precum soldaţii înrolaţi şi 
deţinuţii, contribuţiile la asigurare sunt plătite din bugetele diferitelor ministere. 
 
Figura 2.1: Cheltuielile totale pentru sănătate exprimate ca % din Produsul intern brut al 
ţărilor selectate  
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estimări OMS; CTS ca procent din PIB, ţările selectate, 

Sursa: OMS, Baza de date „Sănătatea pentru toţi în Europa”  

 
Tabelul 2.1: Indicatori cheie privind finanţarea serviciilor medicale în România şi 
ţările selectate, 2008 
 

Ţări  
Cheltuielile totale pentru 
sănătate (CTS) ca % din 

PIB,  estimări OMS  

Cheltuielile publice 
pentru sănătate ca % din 

CTS, estimări OMS 

Cheltuielile totale pentru 
sănătate, per capita, în 
PPC USD, estimări OMS  

Bosnia şi Herţegovina 10,3 58,2 867 

Bulgaria 7,3 57,8 910 

Croaţia 7,8 84,9 1.496 

Ungaria 7,4 70,3 1.419 

România 5,5 81 665 

Serbia 9,8 62,5 838 

Eur-A 9,56 77,09 3.280,9 

Sursa: OMS, Baza de date „Sănătatea pentru toţi în Europa”  

 
În 2010, finanţarea îngrijirii primare reprezenta 6,8% din valoarea cheltuielilor totale 
pentru asigurări de sănătate, în ultimii trei ani aceasta scăzând semnificativ – de la 
8,8% în 2008 până la 7,8% în 2009 şi la 6,8% în 2010 (CNAS, 2010). Aceste reduceri 
au urmat majorării semnificative din perioada 2004-2008, respectiv de la 5,1% din 
cheltuielile totale pentru asigurări de sănătate în 2004 până la 8,8% în 2008 (Tabelul 
2.2; Diagrama 2.2). CNAS şi SNMF comunică valori diferite pentru cheltuielile alocate 
îngrijirii primare în perioada 2009-2010. 
 
Figura 2.2:  Finanţarea îngrijirii primare în România, 2004–2010 
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Milioane RON (cf. SNMF); Milioane RON (cf. CNAS) 

Bugetul alocat îngrijirii primare, milioane lei, România, 2004 –2010 

Surse: Rapoartele de activitate ale CNAS, perioada 2004-2010;  

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI / MEDICINĂ GENERALĂ : Finanţarea Sistemului sanitar şi a medicinei de familie 
în România 1990-2010 
 

Tabelul 2.2:  Finanţarea îngrijirii primare în România, 2004-2010 
  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Finanţarea AMP ca 
% din cheltuielile 
totale pentru 
asigurările de 
sănătate  

5,01% 4,95% 4,54% 5,81% 8,80% 7,81% 6,84% 

Surse: Rapoartele de activitate ale CNAS 2004-2010 
Notă: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE MEDICINA FAMILIEI / MEDICINĂ GENERALĂ,  „Finanţarea sistemului sanitar 
şi a  medicinei de familie în România 1990-2010” pune la dispoziţie valori diferite pentru finanţarea îngrijirii primare în 
perioada 2009-2010, respectiv 7,2% în 2009 şi 6,1% în 2010. 

 
2.3. Remuneraţia şi stimulentele alocate MF/MG 
 
În prezent, majoritatea MF/MG sunt prestatori de servicii independenţi. Remuneraţia 
MF/MG este formată din plăţi per capita şi plăţi per servicii. Plăţile per capita sunt în 
funcţie de numărul şi vârsta persoanelor înregistrate şi pot fi mai mari în funcţie de 
locaţie (mediul urban sau rural). Plăţile per capita se efectuează în limita a 2.200 de 
pacienţi per MF/MG. MF/MG care au mai mulţi pacienţi înscrişi pe listă primesc pentru 
restul pacienţilor doar plăţi per servicii (SNMF/MG, 2011). Plata per servicii acoperă 
până la 20 de consultaţii pe zi. Medicii care au peste 2.200 de pacienţi înscrişi  pot avea 
24 de consultaţii pe zi, plătite prin tarif per serviciu. În mod similar, medicii care au peste 
3.000 de pacienţi sunt remuneraţi în limita a 28 de consultaţii pe zi, prin plata per 
servicii. 
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Contractele nu prevăd nicio remuneraţie pentru costurile şi investiţiile legate de 
cabinetul medical (respectiv renovarea şi întreţinerea spaţiului şi a echipamentelor). 
MF/MG pot să obţină resurse suplimentare furnizând servicii private plătite separat. 

Venitul lunar mediu brut pentru un cabinet de MF este de aproximativ 1650 de euro 
(Societatea Naţională de Medicina Familiei, 2011). Acest venit trebuie să acopere 
salariile asistenţilor medicali şi ale personalului auxiliar, costurile de întreţinere, utilităţile 
şi alte taxe, medicului de familie rămânându-i un venit personal de aproximativ 450-550 
de Euro.  
 
Există unele stimulente financiare destinate medicilor care lucrează în zonele rurale şi 
izolate (bonus suplimentar cuprins între 10% şi 100%) şi celor cu gradul profesional de 
„medic primar” atestat prin examene de specialitate (bonus de 20%), respectiv 
penalitate de 10% pentru medicii care nu promovează examenul de rezidenţiat. 
 
 
2.4. Accesibilitatea serviciilor de îngrijire primară (accesul financiar )  
 
Majoritatea serviciilor de îngrijire primară sunt disponibile gratuit, însă există o listă de 
servicii prestate de către MF/MG care sunt plătite de către pacienţi. Conform Legii, 
MF/MG au obligaţia de a afişa lista acestor servicii în cabinet şi de a-i informa pe 
pacienţi în privinţa costurilor.   
 
Pentru medicamentele şi injecţiile prescrise de către MF/MG există un sistem de 
coplată. Reglementările definesc lista medicamentelor subvenţionate total sau parţial de 
către stat, precum şi valoarea coplăţii în cazul anumitor produse farmaceutice şi 
intervenţii medicale. Mai exact, Lista A cuprinde medicamentele cu coplată de 10%; 
Lista B include medicamentele cu o coplată de 50%, iar Listele C1 şi C2 cuprind 
medicamentele cu coplată de 0%. Acestea din urmă sunt medicamente pentru cancer, 
diabet, anumite boli cardiace şi hepatice, HIV/SIDA şi medicamente administrate în 
timpul transplantului de organe. Aceste liste sunt stabilite de comun acord de către MS 
şi CNAS.  
 
Subvenţia acordată penrtu majoritatea medicamentelor se aplică la preţul unui 
medicament generic. Dacă medicamentul generic nu este disponibil, preţul subvenţionat 
devine simbolic. Coplata  reprezintă o povară financiară semnificativă în special pentru 
locuitorii din mediul rural, fiind agravată de inexistenţa farmaciilor şi de lipsa 
medicamentelor generice în drogherii. 
 
Un studiu efectuat de către OMS a arătat că majoritatea pacienţilor intervievaţi au 
menţionat că dificultăţi legate de obţinerea medicamentelor lipsa acestora, costurile şi 
coplata. O cincime dintre pacienţii intervievaţi au declarat că plătesc pentru vizitele la 
domiciliu, iar o cincime că plătesc pentru a se prezenta la un medic specialist după ce 
primesc o trimitere. Zece la sută dintre pacienţii intervievaţi au declarat că refuză sau 
întârzie să se prezinte la MF/MG din motive financiare.  
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2.5. Resurse umane  
 
În ultimii 20 de ani, medicina de familie a reprezentat o specialitate medicală 
recunoscută în România, existând două organizaţii naţionale care coordonează 
dezvoltarea acesteia. Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) are un rol 
amplu în stabilirea şi implementarea standardelor profesionale şi de îngrijire clinică.  
 
Federaţia Naţională a Patronatelor de Medicină de Familie (FNPMF) se ocupă de 
aspectele comerciale şi de cele privind angajarea celor care practică medicina de 
familie. De asemenea, există şi un Centru Naţional de Studii pentru Medicina Familiei 
(CNSMF) care contribuie la consolidarea fundamentelor ştiinţifice ale disciplinei şi are 
un rol important în elaborarea ghidurilor de practică clinică în medicina de familie.  
 
Conform datelor puse la dispoziţie de CNAS/MS, la 30 iunie 2010 existau 11.379 de 
medici de familie/medici generalişti contractaţi de Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, dintre care  
 

• 5147 (45,2%) erau medici de familie care au susţinut examene suplimentare pentru 
obţinerea celei mai înalte calificări („medici primari”),  

• 4565 (40,1% ) erau medici de familie care au parcurs programul de rezidenţiat de 3 ani 
sau un program de formare echivalent („medici specialişti”),   

• 1667 (14,6%) erau medici fără specializare/rezidenţiat în medicina de familie 
(„medici”). 

 
Cu toate acestea, conform altor surse, în ţară existau aproximativ 14.835 MF/MG, 
reprezentând 35,5% din numărul total al medicilor, asistenţilor medicali şi moaşelor la 
nivel naţional [baza de date „Sănătatea pentru Toţi” (BD SPT); 2006]. Aceste 
discrepanţe statistice impun interpreţarea cu precauţie a numerelor prezentate în 
context naţional. Se pare că există o medie de 1.894 de locuitori pe medic de familie (a 
se vedea tabelul 3 de mai jos). 
 
 
Tabelul 2.3: Specialiştii medicali care lucrează în domeniul îngrijirii primare în 
România, pe anii selectaţi  
 

Furnizori activi de servicii de îngrijire 
primară  

Număr 

Număr de 
persoane per 
lucrător 
sanitar  

% din numărul 
total al medicilor, 
asistenţilor 
medicali şi 
moaşelor * 

Numărul total al medicilor  41.455 (BD SPT)     

 38. 449 (MS)     

Numărul total al asistenţilor medicali 
activi  

85.785 (BD SPT)     

Numărul total al moaşelor active   4.913 (BD SPT)     

MF/MG contractaţi de Casa Naţională 11.348 1.894 29,5% (MS) 
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de Asigurări de Sănătate (2009) 

Numărul total de MF/MG, conform bazei 
de date SPT (2006) 

14.835 1.449 35,8% (BD SPT) 

Asistenţi în cadrul asistenţei medicale 
primare (2006) 

10.596 2.029 12,6 

Moaşe în cadrul asistenţei medicale 
primare (2006) 

378 56.878 7,7 

Asistenţi medicali specializaţi în 
pediatrie (2006) 

935 22.995 1,1 

Surse: Baza de date „Sănătatea pentru Toţi”; MS România 
 

În 2010, 16% din absolvenţii facultăţilor medicale s-au înscris la programul de 
rezidenţiat în medicina de familie (Tabelul 2.4), ceea ce înseamnă cu 50% mai puţin 
decât în 2009. Mulţi MF/MG au precizat că absolvenţii aleg rezidenţiatul în medicina de 
familie ca soluţie temporară pentru perioada în care caută oportunităţi profesionale în 
alte discipline. Acest lucru arată că este posibil ca această profesie să nu se bucure de 
un statut bun şi poate indica apariţia în viitor a anumitor probleme de menţinere a unei 
forţe de muncă adecvate pentru a susţine servicii de asistenţă medicală primară de 
înaltă calitate.  
 
Conform MS, în 2012 vor absolvi aproximativ 1.300 de rezidenţi în medicina de familie. 
MS este preocupat să găsească locuri de muncă suficiente pentru acest grup şi a 
solicitat ca problema să fie abordată în cadrul strategiei de asistenţă medicală primară 
în mediul rural. 
 
Tabelul 2.4: Numărul de rezidenţi în medicină de familie în perioada 2008-2010 
 

Număr de rezidenţi 2008 2009 2010 

Numărul total de rezidenţi în toate 
specialităţile clinice  

2.327 2.625 2.740 

Numărul de rezidenţi în medicina de 
familie  

500 858 445 

Numărul de rezidenţi în medicina de 
familie, exprimat ca % 

21% 33% 16% 

Sursa: Şcoala Naţională de Sănătate Publică, România 

Notă: Aceste cifre se referă la numărul de înscrişi pe an  

 
În cazul asistenţilor medicali, media recentă este de 1.291 de pacienţi înregistraţi per 
asistent2. În ultimii zece ani s-a manifestat o tendinţă descendentă în ceea ce priveşte 

numărul de asistenţi la nivel naţional, ca urmare a lipsei de stimulente financiare şi 
profesionale pentru menţinerea profesiei. În prezent, rolul clinic îndeplinit de asistenţii 
medicali a fost restrâns din cauza actelor medicale pe care trebuie să le întocmească, 
iar volumul lor de lucru a crescut prin adăugarea unor responsabilităţi administrative. 
Sistemul sanitar nu recompensează cazurile de bună practică în asistenţa medicală, iar 

                                                
2 
   Proiectul final de raport al OMS: „Evaluarea structurii și a furnizării serviciilor de îngrijire primară în România”; 

Îngrijirea primară în Regiunea Europeană OMS; OMS Europa; 2011 
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venitul asistenţilor este supus deciziei subiective a MF/MG care îi plătesc pentru munca 
depusă.  

Importanţa asistenţilor medicali este recunoscută pe deplin de către asociaţiile 
profesionale pentru medicina familiei, care au susţinut îmbunătăţirea programelor de 
educaţie medicală continuă destinate asistenţilor, precum şi introducerea unor contracte 
care să prevadă o remuneraţie stabilită obiectiv.  

 
2.6. Productivitate  
 
Conform normelor naţionale, în localităţile urbane, numărul minim de pacienţi înscrişi 
pentru care medicul poate încheia contract de furnizare de servicii medicale primare 
este de 1.000, numărul optim la nivel naţional fiind de 1.800 pacienţi la un MF/MG. În 
cazuri excepţionale, în unele judeţe această limită este redusă în zonele rurale pentru a 
permite înfiinţarea cabinetelor de medicină de familie în sate cu mai puţin de 1000 de 
locuitori. O comisie („Comisia Mixtă – Paritară”) stabileşte numărul minim de pacienţi din 
fiecare judeţ. Aceasta este formată din 2 reprezentanţi judeţeni din partea CNAS, 2 
reprezentanţi din partea DSP, 2 din partea organizaţiilor medicilor de familie şi 1 
reprezentant al CMR. 
 
Cu toate acestea, în urma unei evaluări s-a constatat că numărul real de pacienţi 
variază între 1.090 şi 3.310 pe medic de familie (raportul Şcolii de Sănătate Publică, 
România, 2007).  Luând în considerare numărul de 11.379 de MF/MG contractaţi de 
Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, rezultă o medie de 1.955 de persoane 
alocate fiecărui medic generalist din România. Această cifră este mai ridicată decât în 
multe ţări din vestul Europei (a se vedea Tabelul 2.5). Totuşi, aceste cifre nu indică o 
criză severă de medici de familie la nivel naţional.  

Comparaţiile şi statisticile ar trebui analizate atent pentru a evita extragerea unor 
concluzii greşite. În Olanda, de exemplu, un cabinet individual standard are 2.300 de 
clienţi, însă acest lucru se întâmplă deoarece există un număr tot mai mare de medici 
care lucrează cu jumătate de normă (de exemplu 1,5 medici împart un cabinet), media 
naţională fiind de 1.401 de pacienţi per MG. 

 

 

Tabelul 2.5: Populaţia, MG şi populaţia alocată MG în ţările selectate, 2008 

Ţări Populaţie (SPT 2008) 
Nr. de MG (SPT 

2008) 
Populaţia per MF 

România  21.504.442 11.000 (date MS) 1.955   

Suedia 9.219.638 5.734 1.608 

Bulgaria  7.623.395 4.786 1.593 

Danemarca  5.489.022 3.685 1.490 
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Olanda 16.445.594 11.741 1.401 

Spania 45.593.384 33.349 1.367 

Marea Britanie 61.383.156 46.497 1.320 

Norvegia 4.768.212 3.901 1.222 

Estonia  1340675 1147 1169 

Surse:Baza de date SPT a OMS; MS România  

Criza severă de MF/MG din unele localităţi conduce la stabilirea unor norme mai mari 
de către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate. În cadrul evaluării OMS privind 
Moldova, Muntenia şi Transilvania,  aproximativ 9% dintre respondenţi au menţionat 
existenţa unei crize de personal de peste şase luni, inclusiv a unei crize de MF/MG, 
asistenţi medicali şi personal auxiliar.   
 
Majoritatea MF/MG au declarat că lucrează 40 de ore pe săptămână, un MF având în 
medie 26,3 de consultanţii pe zi, în timp ce un MG consultă 24,2 pacienţi pe zi (proiectul 
de raport OMS/NIVEL/CPSS, 2011). Este opusul a ceea ce s-ar fi aşteptat să se 
constate în urma unei comparaţii între zonele rurale şi cele urbane. Explicaţiile furnizate 
de MAFM  se referă la migraţia recentă a medicilor şi la informaţiile depăşite, care nu 
prezintă încredere. De asemenea, cifrele ar putea avea drept cauză sistemele de plată 
şi decontare care permit efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate unui număr de 
minimum 20 de pacienţi pe zi. 

2.7. Accesul fizic, geografic şi în timp util la îngrijirea medicală primară  
 
Constatările privind accesul incluse în această secţiune sunt extrase din studiile 
cantitative şi calitative întreprinse de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică 
(2008), OMS (2009-2011) şi OPM (2011) în regiunile/judeţele selectate din România. 
Deşi aceste studii nu sunt reprezentative la nivel naţional, ele oferă o înţelegere 
suficientă a accesibilităţii fizice, geografice şi în timp util la serviciile de asistenţă 
medicală primară în aşezările rurale. 

Conform evaluării efectuate de către OMS în Moldova, Muntenia şi Transilvania în 
perioada 2010-2011, aproape 75% din populaţie a avut acces la serviciile de îngrijire 
primară parcurgând distanţa necesară în doar 20 de minute, iar majoritatea pacienţilor 
(90,0%-94,5%) au putut să consulte un medic în aceeaşi zi. Două treimi dintre medici 
au declarat că au program de consultaţii seara cel puţin o dată pe săptămână. Doar 
10% au un astfel de program o dată pe lună. 95% dintre medici au declarat că 
pacienţilor li se pune la dispoziţie un număr de telefon apelabil în situaţii de urgenţă în 
cazul în care cabinetul lor este închis. 45% dintre persoanele cu dizabilităţi şi cele care 
se deplasează în scaun cu rotile au declarat că accesul fizic la spaţiul cabinetului este 
inadecvat. 

Conform evaluării efectuate de către echipa OPM în perioada septembrie-octombrie 
2011 în patru judeţe (Tulcea, Teleorman, Vaslui şi Alba), persoanele din zonele de 
munte şi teritoriile înconjurate de apă se confruntă în continuare cu dificultăţi în ceea ce 
priveşte accesul la serviciile de îngrijire primară. În unele sate mici, medicii de familie şi 
asistenţii de la cabinetele medicilor de familie sunt disponibili doar o zi sau două pe 
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săptămână. Serviciile de douăzeci şi patru de ore sunt asigurate doar în zonele cu 
„centre de permanenţă” la care accesul este de obicei dificil pentru locuitorii satelor 
izolate.   

 

Aceste constatări sunt similare cu cele ale evaluării ample efectuate de către Şcoala 
Naţională de Sănătate Publică în 2008, conform căreia 83,9% din populaţia rurală era 
înregistrată la medici de familie, în timp ce 16,1% din populaţia din zonele rurale nu 
avea un medic de familie permanent în 2007. Acest lucru înseamnă că nu exista 
acoperire cu servicii ale MF/MG pentru 153.904 de locuitori din 88 de aşezări. Numărul 
locuitorilor pentru care nu exista acoperire cu astfel de servicii varia foarte mult pe 
regiuni, cea mai gravă situaţie înregistrându-se în regiunile de Sud-Est (49.145), Sud 
(35.156) şi Vest (24.180).   

În urma aceluiaşi studiu s-a constatat că aproximativ 30% dintre locuitorii acestor 
regiuni puteau să ajungă la medic parcurgând o distanţă cuprinsă între 5 şi 10 km. 
Valoarea mediană a distanţei până la MF/MG era de 4 km, cuartila inferioară fiind de 7-
50 km din punctul de furnizare a serviciilor. 

 
2.8. Utilizarea serviciilor de îngrijire primară  
 
Numărul de prezentări în ambulatoriu per persoană pe an în România este în scădere. 
În 2006 s--au înregistrat 5,6 prezentări în ambulatoriu per persoană, în timp ce în 2009 
această cifră a scăzut la 4,7 (OMS, BD SPT). Cifra este mai redusă decât media UE, 
însă este la acelaşi nivel cu cifrele din multe ţări din estul Europei, inclusiv Ungaria, 
Estonia şi Serbia. Acestea nu reprezintă prezentări pentru îngrijire primară per pacient 
per an.  
 
O cifră de 4-6 prezentări per an la un furnizor de servicii de îngrijire primară ar putea fi 
considerată normală din perspectivă internaţională. În majoritatea ţărilor, însă, la astfel 
de prezentări participă şi alţi furnizori de servicii de îngrijire primară şi specialişti (uneori 
medici stomatologi şi farmacişti) la nivel ambulatoriu. Astfel, întrucât furnizarea 
serviciilor este asigurată de către diferiţi furnizori de servicii de îngrijire primară, cifra din 
România este dificil de interpretat. 
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Diagrama 2.3: Prezentări în ambulatoriu per persoană per an în ţările selectate, 2009 
 

 
Sursa: OMS, Baza de date „Sănătatea pentru Toţi în Europa”  

 
Diagrama 2.4: Tendinţe în ceea ce priveşte prezentările în ambulatoriu per persoană 
per an în ţările selectate,1990-2009  
 
Prezentări în ambulatoriu per persoană per an, estimări OMS 

 

Sursa: OMS, Baza de date Sănătatea pentru toţi în Europa  

 
Numărul prezentărilor la furnizorii de servicii de AMP pe regiuni nu a fost disponibil 
pentru acest studiu şi în această fază. CNAS va fi abordată cu noi întrebări privind 
aceste cifre. 
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2.9. Gradul de mulţumire al pacienţilor  
 
Pe baza datelor calitative şi cantitative disponibile în urma evaluărilor efectuate de către 
OMS şi OPM în regiunile selectate, se poate concluziona că majoritatea pacienţilor sunt 
mulţumiţi de activitatea depusă de către MF/MG. În timpul vizitelor pe teren, consultanţii 
OPM au remarcat respectul pe care oamenii îl manifestă faţă de medicii lor generalişti 
pentru dedicaţia de care dau dovadă, inclusiv faţă de pacienţii neasiguraţi. Un respect 
deosebit a fost manifestat faţă de MF/MG care proveneau din zona respectivă şi care 
erau consideraţi „oamenii locului, manifestând o grijă deosebită faţă de săteni.” 
 
În Moldova, Transilvania şi Muntenia, între 77% şi 82% dintre respondenţi au afirmat că 
atunci când cabinetul este deschis, se pot prezenta de urgenţă la un MF/MG pentru o 
consultaţie în aceeaşi zi, iar aproximativ acelaşi procent a afirmat că sălile de aşteptare 
sunt confortabile şi că în timpul programului de lucru este uşor să contactezi telefonic un 
medic pentru a primi sfaturi. Aproape 80% dintre respondenţi au spus că întotdeauna 
există un medic disponibil atunci când se prezintă la cabinet în zilele săptămânii. Doar 
15,9% - 19% au afirmat că există un medic disponibil în weekend-uri [sursa: OMS 
2011]. 
  
În urma aceluiaşi studiu s-a constatat că aprecierea faţă de MF/MG a fost diferită între 
mediile urban şi rural, respondenţii din zonele urbane neavând o părere la fel de bună 
despre disponibilitatea şi calitatea serviciilor de îngrijire furnizate, în ciuda posibilităţii de 
a ajunge la cabinet cu un mijloc de transport în comun.  
 
 
2.10. Prezentare generală a legislaţiei privind serviciile de îngrijire primară   

Cadrul legal al îngrijirii primare din România reprezintă o combinaţie între legislaţia 
primară şi legislaţia secundară. 

Legislaţia primară 

În România, există trei legi principale privind serviciile de îngrijire primară: Legea 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Legea 215/2001 a administraţiei publice 
locale şi Legea 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare 
prin centre de permanenţă. 

Legea privind reforma în domeniul sănătăţii din 2006 abordează problematica asistenţei 
medicale primare în cadrul a trei titluri: 
- Titlul II se referă la Programele Naţionale de Sănătate (PNS). Programele Naţionale 
de Sănătate cuprind programe de evaluare, programe profilactice şi cu scop curativ 
pentru problemele de sănătate publică. Programele sunt finanţate de la bugetul de stat 
şi din Fondul naţional de asigurări sociale de sănătate (fond de stat).  
- Titlul III se referă la elementele de bază ale asistenţei medicale primare şi defineşte 
termeni de bază precum asistenţă medicală primară, medicină de familie, medic de 
familie etc. De asemenea, prevede condiţiile de furnizare a asistenţei medicale în 
cabinetele de medicină de familie şi cuprinde prevederi privind obligaţiile părţilor 
implicate, organizarea cabinetului medicului de familie, tipurile de servicii medicale 
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furnizate pacienţilor şi finanţarea medicinei de familie. Aceste prevederi sunt detaliate în 
Hotărârea de Guvern nr. 1389/2010.  
- Titlul XII reglementează profesia de medic şi organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor din România.  
Legea nr. 263/2004 reglementează furnizarea serviciilor de asistenţă medicală prin 
intermediul unei instituţii suplimentare (în afara cabinetelor de medicină de familie şi a 
spitalelor), respectiv centrele de permanenţă. Legea reglementează înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea acestor centre. 

Legislaţia secundară 

Legislaţia secundară privind îngrijirea primară în România este formată din mai multe 
hotărâri şi ordine ale Guvernului: 
 
- Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 este un contract-cadru care fundamentează 
relaţiile contractuale între furnizorii de servicii medicale (medicii etc.) şi casele de 
asigurări de sănătate (asigurătorii de sănătate).  
- Ordinul nr. 864/538/2011 cuprinde normele metodologice de aplicare a Hotărârii 
Guvernului nr. 1389/2010. De asemenea, cuprinde norme privind pachetele de servicii 
medicale furnizate în cadrul asistenţei medicale primare, respectiv un pachet minimal, 
un pachet pentru persoanele care se asigură facultativ şi un pachet de servicii medicale 
de bază. 
 
- Prin Ordinul nr. 163/93/2008 se aprobă criteriile de încadrare a cabinetelor de 
medicină primară în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea medicală. 
Ordinul se referă la sistemul de puncte folosit pentru a calcula procentul total de 
majorare a punctelor per capita, primit de cabinetele de medicină de familie în funcţie 
de condiţiile de desfăşurare a activităţii. Mai exact, ordinul specifică modul în care ar 
trebui adaptat sistemul de puncte pentru a lua în considerare aspectele demografice, 
diferenţele regionale şi condiţiile de lucru specifice ale medicilor. 
 

- Ordinul nr. 697/112/2011 pune în aplicare Legea nr. 263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă. Parţial, ordinul 
reformulează prevederile Legii nr. 263, însă în acelaşi timp detaliază aspectele privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă. 
 
- Hotărârea de Guvern nr. 1388/2010 se referă la structura şi obiectivele Programelor 
Naţionale de Sănătate (PNS), punând în aplicare Titlul II din Legea privind reforma 
sănătăţii din 2006. Există trei categorii principale de programe: programe naţionale de 
sănătate de evaluare, programe naţionale de sănătate profilactice şi programe naţionale 
de sănătate cu scop curativ, structurate în programe şi subprograme (enumerate, 
împreună cu obiectivele acestora). Ordinul nr. 1591/1110/2010 reglementează cadrul 
general de realizare a programelor naţionale de sănătate, competenţele unităţilor 
medicale implicate în derularea programelor naţionale de sănătate, bugetul, structura 
fiecărui program, activităţile unităţilor medicale care derulează programele naţionale de 
sănătate, indicatorii de evaluare şi alte detalii tehnice. 
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- Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată, reglementează organizarea şi 
funcţionarea cabinetelor medicale (cabinet medical individual, cabinete medicale 
grupate, cabinete medicale asociate, societate civilă medicală, unităţi medico-sanitare 
cu personalitate juridică), precum şi sursele de venit ale cabinetelor medicale. 
 
2.11. Concluzii  
 
În concluzie, este evident că România a înregistrat o evoluţie semnificativă în domeniul 
îngrijirii primare pe parcursul tranziţiei de la modelul „Semashko”– bazat pe fostul 
sistem sovietic – la medicina de familie modernă. Este, de asemenea, clar că există 
probleme semnificative care necesită îmbunătăţiri imediate sau treptate.  
 
Problemele şi provocările cu care se confruntă în prezent îngrijirea primară din România 
vor fi discutate în capitolul 6. Este esenţial să menţionăm, totuşi, că majoritatea 
provocărilor vizează într-o măsură foarte mare deficienţele întregului sistem de servicii 
de îngrijire primară, nefiind cauzate doar de problemele serviciilor de îngrijire primară 
din mediul rural.  
Prin urmare, propunem ca planul strategic să abordeze şi problemele de amploare ale 
medicinei de familie şi medicinei generale din România, precum şi aspectele specifice 
ale îngrijirii primare în zonele rurale şi izolate. 
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Capitolul 3: Constatările esenţiale ale raportului Şcolii Naţionale de 
Sănătate Publică privind îngrijirea primară în mediul rural  
 

Pentru a informa factorii decizionali în legătură cu lacunele şi deficienţele în furnizarea 
serviciilor de îngrijire primară în zonele rurale din România, Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică şi Management Sanitar a efectuat în 2008 un studiu cuprinzător 
privind unităţile de îngrijire primară din mediul rural. Acest studiu a evaluat calitatea 
infrastructurii serviciilor de îngrijire primară şi accesul la acestea, resursele umane, 
precum şi gradul de acoperire şi complexitatea serviciilor de îngrijire primară oferite 
populaţiei rurale.  
 
Studiul a analizat corelaţiile care există între unităţile de furnizare a serviciilor de îngrijire 
primară, spitale şi servicii de urgenţă. Echipa responsabilă de studiu a folosit 
instrumente calitative şi cantitative pentru identificarea factorilor esenţiali care împiedică 
prestarea eficientă a serviciilor de medicină a familiei şi care ar putea genera 
nesatisfacerea nevoilor populaţiei în materie de servicii medicale. Studiul a acordat o 
atenţie deosebită evaluării accesului la serviciile de îngrijire primară în cazul populaţiei 
din zonele izolate la care se ajunge cu dificultate – în principal zone de deal, de munte 
sau din teritoriile înconjurate de apă unde aşezările sunt situate la distanţe mari unele 
de altele şi de cel mai apropiat oraş. În plus, accesul este afectat sever de condiţiile 
meteorologice.    
 
Studiul a evaluat anumite caracteristici ale reţelei existente de servicii de îngrijire 
primară, ale structurii şi unităţilor acesteia, ulterior caracteristicile fiind transformate în 
criterii de selectare a zonelor defavorizate din punct de vedere medical care necesită 
sprijin în vederea consolidării infrastructurii de furnizare a serviciilor de îngrijire primară 
şi pentru îmbunătăţirea prestării serviciilor (a se vedea tabelul 3.1).  
 
Tabelul 3.1: Criterii de selectare a zonelor defavorizate din punct de vedere 
medical  
 

1. Caracteristicile populaţiei  

• Proporţie ridicată a populaţiei cu statut socio-economic scăzut/a satelor în care peste 40% 
din populaţie trăieşte în sărăcie  

• Sate cu o pondere ridicată a populaţiei vârstnice  

• Indicatori de sănătate slabi comparativ cu media la nivel naţional (mortalitate infantilă, 
mortalitate maternă, procent ridicat al comorbidităţilor cardiovasculare). 

2. Amploarea asigurărilor de sănătate pentru populaţie  

• Procent mare de neasiguraţi (> 25% neasiguraţi) 

• Număr mediu de pacienţi înscrişi pe lista MF (> 2.000 de pacienţi) 

3. Disponibilitatea resurselor umane 

• Sate fără medic de familie  

• Sate fără niciun fel de personal medical (medici de familie şi asistenţi medicali) 

• > 2.500 de locuitori la 1 medic de familie  

• > 2.500 de locuitori la 1 asistent medical 

• Insuficienţa celorlalte tipuri de personal (număr, tip şi distribuţie) 
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• Nivel insuficient de formare în unele domenii de specialitate  

4. Disponibilitatea infrastructurii fizice  

• Sate fără cabinete de medicină de familie  

• Sate fără alţi specialişti [= punctul 3] 

• Sate fără farmacie/punct farmaceutic  

• Vechimea clădirilor în care funcţionează cabinetele de medicină de familie depăşeşte 45 
de ani  

• Clădirea în care funcţionează cabinetul medical este deteriorată în proporţie de peste 
50%  

• Cabinete fără autorizaţii de funcţionare  

• Clădirile în care funcţionează cabinetele medicale fac obiectul unui litigiu  

• Clădirile în care funcţionează cabinetele medicale nu dispun de sistem de canalizare  

• Clădirile în care funcţionează cabinetele medicale nu dispun de apă curentă 

• Lipsa spaţiului adecvat pentru desfăşurarea activităţilor medicale  

• Lipsa echipamentelor sau existenţa unor echipamente depăşite moral  

• Lipsa mijloacelor de transport pentru vizitele la domiciliu  

5. Accesibilitatea geografică  

• Distanţă de > 4 km între un sat şi cel mai apropiat cabinet de MdF 

• Distanţă de > 14 km până la cel mai apropiat centru de permanenţă  

• Distanţă de > 22 km între sat şi cel mai apropiat spital  

• Distanţă de > 20 km între sat şi cea mai apropiată staţie de ambulanţă  

• Distanţă de > 8 km între sat şi cea mai apropiată farmacie, cel mai apropiat punct 
farmaceutic sau drogherie  

• Distanţa faţă de cel mai apropiat drum asfaltat  

• Lipsa mijloacelor de comunicare (telefon, conexiune la internet) 

6. Furnizarea serviciilor  

• Furnizarea unor servicii complete în funcţie de nevoile populaţiei (de ex. îngrijire paliativă, 
îngrijire la domiciliu, centru socio-medical, centru de asistenţă medicală comunitară) 

• Program de lucru limitat al medicilor de familie şi asistenţilor medicali  

• Lipsa accesului la serviciile medicale disponibile non-stop  

 
Aceste criterii au servit drept instrument pentru efectuarea unor analize integrate, care 
au permis identificarea zonelor defavorizate din punct de vedere medical, precum şi 
formularea unor sugestii specifice menite să îmbunătăţească infrastructura fizică, nivelul 
echipamentelor, accesul la serviciile de îngrijire primară şi calitatea acestora. Datele 
regionale colectate pe baza criteriilor selectate sunt prezentate succint în anexa 3. 
 
În raportul OPM de faţă, constatările esenţiale ale Studiului Şcolii Naţionale de Sănătate 
Publică 2008 sunt prezentate în corelaţie cu reţeaua existentă de servicii de îngrijire 
primară. Deşi evaluarea a fost efectuată în 2007, până în prezent nu a fost pus în 
practică niciun proiect major de investiţii. Prin urmare, constatările continuă să 
reprezinte cele mai bune dovezi disponibile care vor sta la baza procesului decizional şi 
planificării strategice.   
 

1. 3.1. Acces  

În 2007, infrastructura serviciilor de îngrijire primară din mediul rural din România a 
constat în 4.338 de cabinete de medicină de familie (87%), 659 de puncte medicale 
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(13%) şi 154 de centre de permanenţă care ofereau servicii în afara programului 
obişnuit de lucru pentru cazurile urgente. De asemenea, existau 1.073 de cabinete 
medicale în care personalul era constituit din alţi specialişti (de ex. medic stomatolog, 
pediatru, gastroenterolog, obstetrician-ginecolog). În plus, existau 1.770 de farmacii şi 
puncte farmaceutice care asigurau accesul la medicamente pentru comunităţile rurale. 

Cabinetele de medicină de familie nu existau în fiecare aşezare. Astfel, 88 de sate, cu 
un număr total de 153.904 de locuitori, nu dispuneau de niciun fel de unitate de 
furnizare a serviciilor de îngrijire primară. 

Populaţia din 34% dintre comune/sate (din cele 780 incluse în studiu) locuia la o 
distanţă mai mică de 1 km de un cabinet de medicină de familie. Pentru 30% dintre 
comune/sate, distanţa maximă până la o unitate de AMP era de 5-10 km. Cu toate 
acestea, persoanele din aproximativ 16% dintre comune/sate locuiau la o distanţă de 
10-50 km faţă de un cabinet de medicină de familie sau alt tip de unitate de îngrijiri 
primare. Comunele/satele situate la o distanţă mai mare decât media naţională de 
unităţile de furnizare a serviciilor de îngrijire primară se aflau în regiunile Nord-Vest, 
Nord-Est şi Sud-Vest (a se vedea tabelul 3.1). Această distribuţie inegală a unităţilor de 
furnizare a serviciilor de îngrijire primară a fost identificată drept o problemă importantă, 
care creează bariere în calea accesului şi ar putea determina rezultate negative asupra 
sănătăţii.    

Tabelul 3.1. Numărul de comune/sate situate la o distanţă mai mare decât media 
naţională de cabinetele de medicină de familie şi de alte tipuri de unităţi de 
îngrijire primară  

Regiune Distanţa 
până la cel 

mai apropiat 
cabinet de 
MdF >4 Km 

Distanţa 
până la cel 

mai apropiat 
centru de 

permanenţă 
> 14 km 

Distanţa 
până la cel 

mai 
apropiat 

spital > 22 
km 

Distanţa până 
la cel mai 
apropiat 

serviciu de 
ambulanţă  

> 20 km 

Distanţa până la 
cea mai 

apropiată 
farmacie > 8 km 

Nord-Vest 274 121 208 219 177 

Nord-Est 217 - 203 236 260 

Sud-Vest 155 112 201 213 199 

Sud - 125    

Judeţele cu număr 
maxim de 

comune/sate  

     

BH 74 - 54 55 - 

VS - - - 47 71 

OT - 46 - 54 55 

CJ - - - - 48 

 

2. 3.2. Acoperire 

 
În 2007, 83,9% din populaţia rurală era înregistrată la medici de familie, în timp ce un 
procent de 16,1% nu avea un medic de familie permanent. Cel mai mare procent al 
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populaţiei neînregistrate la medici de familie a fost observat în regiunea Sud (19,8%), 
urmată de regiunea Sud-Est (19,6%) şi de regiunea Nord-Est (17,2%). A se vedea 
procentul populaţiei înregistrate la medici de familie, în figura 3.1.   
 
 
 
Figura 3.1: Procentul populaţiei înregistrate la medici de familie, pe regiuni (2007) 
 

 
 
Abrevieri: S – Sud; SE – Sud-Est; NE – Nord-Est; SV – Sud-Vest; NV – Nord-Vest; C – Centru; V – 
Vest; BI – Bucureşti Ilfov. 
 
 
Aceste constatări indică faptul că serviciile de îngrijire primară nu acoperă încă întreaga 
populaţie. Factorii (respectiv lipsa asigurărilor, gradul ridicat de mobilitate/migraţie, 
mentalitatea, barierele geografice în calea accesului etc.) care pot împiedica locuitorii 
zonelor rurale să se înscrie pe lista unui medic de familie trebuie analizaţi şi abordaţi 
adecvat. 
 

3. 3.3. Resurse umane  

 
În 2007, existau 4.627 de medici de familie şi 5.679 de asistenţi medicali care lucrau în 
zone rurale. Treizeci şi doi la sută dintre medici şi 69% dintre asistenţi locuiau în 
aceleaşi comune/sate în care prestau servicii medicale. În medie, numărul pacienţilor 
înscrişi era de 1.585 per medic de familie şi de 1.291 per asistent medical. Cu toate 
acestea, numărul pacienţilor per medic de familie varia între 1.090 şi 3.310, în opt 
comune/sate înregistrându-se peste 2.000 de pacienţi per medic de familie. Figura 3.2. 
de mai jos indică variaţia regională a raportului pacient/medic de familie şi 
pacient/asistent medical, cele mai ridicate valori fiind observate în BI, urmat de regiunile 
Nord-Est şi Sud-Est.   
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Existau 1.451 de asistenţi medicali comunitari3 cu o medie de 6.026 de pacienţi şi 285 

de mediatori sanitari romi, cu o medie de 1.108 persoane per mediator (variind foarte 
mult între 994 şi 56.475). Existau, de asemenea, 1.467 de specialişti (medici 
stomatologi, pediatri, gastroenterologi, obstetricieni-ginecologi) care ofereau şi servicii 
de ambulatoriu comunităţilor locale. Raportul asistent medical/medic era de 1,2, 
observându-se o variaţie regională semnificativă între 0,7 şi 1,9.  

Figura 3.2. Variaţia regională a raportului pacient/medic de familie şi pacient/asistent 
medical (2007) 

 
Numărul de pacienţi per furnizor de servicii de îngrijire primară 

Număr de pacienţi per medic de familie 
Număr de pacienţi per asistent 
Medie  

 

Raportul concluzionează că, deşi în anumite comunităţi există un număr insuficient de 
medici de familie şi asistenţi de medicină generală, acesta nu este totuşi un fenomen 
răspândit în unităţile de furnizare a serviciilor de îngrijire primară din mediul rural. Cu 
toate acestea, autorii şi-au exprimat temerea că această criză de personal se va 
accentua dacă rata de utilizare a serviciilor de medicină de familie de către populaţia 

                                                
3 
   Conform definiției incluse în raport, un asistent medical comunitar trebuie să ofere îngrijiri medicale la 

domiciliu, educație pentru mamele tinere, consiliere în domeniul sănătății reproductive (contracepție, igiena 

sarcinii, vaccinări, profilaxia bolilor cu transmitere sexuală), consiliere privind efectele consumului de alcool, 

supravegherea femeilor după naștere și a nou-născuților fără asigurare, asigurarea triajului în școli și grădinițe, 

asigurarea supravegherii  cazurilor de TBC, susținerea mobilizării în campaniile de vaccinare, colaborarea cu 

lucrătorii sociali/poliția în cadrul investigațiilor sociale.   
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rurală va creşte, dacă medicii de familie îşi vor lărgi aria serviciilor prestate prin 
includerea serviciilor de urgenţă în afara programului de lucru şi dacă migrarea 
medicilor şi asistenţilor către statele membre UE va continua. Ca posibilă soluţie la 
această problemă, raportul subliniază nevoia de introducere a unor strategii eficiente de 
recrutare şi menţinere a furnizorilor de asistenţă medicală primară în mediul rural. Fără 
aceste politici, mediul rural s-ar putea confrunta în viitor cu probleme mai severe în 
legătură cu resursele umane. Implicarea autorităţilor locale ar putea să susţină aceste 
politici prin oferte atrăgătoare de locuinţe, transport şi alte stimulente financiare şi/sau 
nefinanciare.  
 

4. 3.4. Infrastructura fizică pentru unităţile de îngrijire primară  

În 2007, majoritatea spaţiilor de AMP (90%) se aflau în proprietatea administraţiei locale 
şi doar 5% în proprietatea medicilor de familie.    

Raportul a evaluat infrastructura fizică a 2.631 de cabinete medicale. Vechimea medie a 
clădirilor era de 45 de ani, 20% dintre acestea având peste 60 de ani. Majoritatea 
cabinetelor de MdF şi a punctelor medicale necesitau anumite reparaţii (de exemplu, 
reparaţii interioare 36%, repararea utilităţilor 22%, reparaţii exterioare 16%, repararea 
acoperişului 26%, reparaţii capitale 7% şi consolidarea clădirii 6%). Tabelul 3.2. de mai 
jos prezintă nevoile de dezvoltare a infrastructurii fizice identificate în diferite regiuni.  

 

 

Tabelul 3.2. Numărul unităţilor de furnizare a serviciilor de îngrijire primară care 
necesită diferite tipuri de reparaţii  

Regiune 

Re
par
aţii 
inte
rioa
re   

Re
pa
rar
ea 
ac
op
eri
şu
lui 

Utilităţi 
(apă, 

sistem 
de 

canalizar
e, 

încălzire, 
gaze) 

Re
par
aţii 
ext
erio
are  

Re
pa
raţ
ii  
ca
pit
ale 

Conso
lidarea 
clădirii 
(inclus

iv a 
fundaţ

iei) 

Cur
ţi 

inte
rioa
re 

(de 
ex. 
trot
uar 
etc.

) 

Reparaţii 
necesare, 

fără 
specifica

rea 
naturii 

acestora   

Altel
e 

BI 5 1 3 1 0 2 2 0 2 

C 170 85 114 106 8 30 37 8 25 

NE 262 163 225 204 11 44 64 11 24 

NV 219 140 171 147 22 29 67 12 20 

S 338 213 236 176 23 64 46 23 28 

SE 217 101 132 143 14 42 28 3 14 

SV 193 91 143 129 16 25 25 8 10 

V 189 141 149 98 9 26 36 5 25 

Numărul 
total de 
unităţi 

medicale 
care 

necesită 
reparaţii  

1.593 935 1.173 1.004 103 262 305 70 148 
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Aceste date indică faptul că infrastructura fizică a unităţilor de furnizare a serviciilor de 
îngrijire primară este foarte veche şi uneori deteriorată, ceea ce poate afecta sever 
calitatea serviciilor. Raportul realizat în urma studiului indică faptul că investiţiile în 
infrastructura pentru serviciile de îngrijire primară nu se numără printre priorităţile 
administraţiilor publice locale. Medicii, deşi recunosc că investiţiile sunt mai mult decât 
necesare, nu sunt dispuşi să ia măsuri din cauza incertitudinii legate de rentabilitatea 
investiţiilor într-un spaţiu care nu le aparţine.    

 

3.5. Echipamente 
 
Studiul a constatat că majoritatea  medicilor de familie dispun de echipamente suficiente 
pentru a-şi presta serviciile în mod eficient. Cu toate acestea, sunt necesare investiţii 
suplimentare în vederea modernizării echipamentelor şi îmbunătăţirii capacităţii de 
diagnostic pentru a evita trimiterile la al doilea nivel de asistenţă medicală, precum 
dotarea cu electrocardiografe, ecografe şi dispozitive pentru efectuarea analizelor 
simple de laborator.   
 
În majoritatea cabinetelor MF şi a punctelor medicale erau disponibile echipamentele de 
bază necesare personalului care prestează servicii de medicină de familie. Cu toate 
acestea, medicii au raportat nevoia de a dispune de echipamente şi calculatoare noi. 
Tabelul 3.3. de mai jos prezintă lista echipamentelor identificate ca fiind necesare în 
cabinetele de medicină de familie. Trebuie menţionat faptul că în lista echipamentelor 
dorite a fost inclus şi ecograful, ceea ce reflectă intenţia medicilor de familie de a 
extinde obiectul de activitate al cabinetului şi de a oferi servicii suplimentare de 
diagnostic care în mod normal nu fac parte din serviciile de îngrijire primară, însă ar 
putea fi solicitate de către pacienţi.     
 
Tabelul 3.3. Numărul cabinetelor de medicină de familie care necesită un anumit 
echipament, din cele 4.997 de cabinete ale MF şi puncte medicale incluse în 
studiu 
 

Echipament Nr. % 

Calculator 1.066 21,3% 

Electrocardiograf  947 19% 

Instrumente medicale 888 17,8% 

Echipamente de sterilizare 605 12,1% 

Microanalizor de laborator  435 8,7% 

Glucometru 408 8,2% 

Ecograf 381 7,6% 

Telefon/fax 249 5% 

Masă ginecologică 236 4,7% 

Trusă de prim ajutor/trusă pentru 
intervenţii chirurgicale minore 

231 3,7% 

Negatoscop 213 3,1% 

Otoscop 185 3,7% 

Tonometru 130 2,6% 

Cântar pediatric 105 2,1% 
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Frigider 94 1,9% 

Conexiune la internet 75 1,5% 

Oftalmoscop 57 1,1% 

Oto-rino-laringoscop  36 0,7% 

Ambulanţă 30 0,6% 

Altele 476 9,5% 

 

5. 3.6. Tipurile şi organizarea serviciilor de îngrijire primară  

 
Majoritatea medicilor de familie lucrează în cabinete individuale private. Unii împart 
acelaşi spaţiu, însă îşi administrează afacerea independent. Chiar şi atunci când 
lucrează în aceeaşi clădire, medicii nu încearcă să încheie înţelegeri privind angajarea 
în comun a personalului auxiliar şi administrativ sau achiziţionarea/utilizarea în comun a 
anumitor echipamente.  
 
Studiul a identificat percepţia foarte variată pe care publicul ţintă (specialiştii medicali, 
administraţia publică locală şi publicul) o are în legătură cu serviciile care trebuie 
furnizate de către cabinetele de medicină de familie. Serviciile considerate „necesare” 
au cuprins educaţia în materie de sănătate a femeilor însărcinate, copiilor şi publicului 
larg, înfiinţarea unor cabinete medicale în şcoli, oferirea de controale medicale complete 
şi regulate, imunizarea, îngrijirea la domiciliu a vârstnicilor şi a persoanelor cu handicap, 
diagnosticarea precoce a bolilor psihice, îngrijiri pre- şi postnatale şi îngrijirea nou-
născuţilor. Mulţi respondenţi au menţionat lipsa serviciilor stomatologice pe plan local ca 
reprezentând o problemă importantă. În plus, au fost subliniate dificultăţile în accesarea 
serviciilor specializate, disponibile în principal în zonele urbane. În urma studiului s-a 
constatat că serviciile specializate în regim ambulatoriu sunt foarte solicitate de către 
pacienţi, ceea ce generează trimiteri nejustificate de către medicii de familie pentru 
diagnostic şi/sau consultaţii.   
 
Studiul a constatat că locuitorii rurali sunt preocupaţi de fragmentarea şi lipsa de 
continuitate a furnizării serviciilor. Majoritatea cabinetelor de medicină de familie erau 
închise seara şi noaptea, comunităţile locale neavând posibilitatea să apeleze la 
serviciile de asistenţă medicală atunci când aveau nevoie. În schimb, locuitorii 
obişnuiau să se deplaseze în comuna/satul vecin în care un medic generalist avea un 
program de lucru regulat, să apeleze la „automedicaţie”, să se adreseze altor specialişti 
medicali disponibili în zona învecinată, respectiv asistenţi comunitari, departamentele de 
urgenţă ale spitalelor sau să cheme ambulanţa.  
 
Respondenţii din unele aşezări rurale au menţionat accesul limitat şi calitatea 
nesatisfăcătoare (lipsa medicamentelor şi a truselor de urgenţă) a serviciilor medicale 
de prim ajutor/de urgenţă oferite de către centrele de permanenţă. În plus, accesul la 
produsele farmaceutice nu era întotdeauna garantat. Deşi în anumite zone existau 
farmacii, oamenii nu puteau să obţină medicamentele compensate incluse în planurile 
de asigurări deoarece farmaciile respective nu aveau încheiat un contract cu Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate.  
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Analizele calitative bazate pe interviurile informative cu persoane cheie şi pe discuţiile în 
cadrul focus grupurilor au indicat în mod clar că modelul serviciilor de îngrijire primară 
are drept caracteristici de bază continuitatea şi complexitatea şi că trebuie depuse toate 
eforturile pentru a elimina fragmentarea în furnizarea serviciilor, a stabili corelaţii 
eficiente şi a îmbunătăţi coordonarea între unităţile de îngrijire primară, spitale, 
specialişti în servicii de ambulatoriu şi serviciile de urgenţă. Rolul de prim contact cu 
pacienţii al medicilor de familie trebuie întărit şi susţinut prin acte normative şi 
mecanisme administrative adecvate pentru a asigura continuitatea serviciilor de îngrijire 
şi utilizarea eficientă a resurselor.  
 

6. 3.7. Analize integrate  

Au fost întreprinse analize integrate, care au combinat toţi indicatorii selectaţi, pentru a 
identifica regiunile cele mai defavorizate, în care reţeaua serviciilor de îngrijire primară 
şi unităţile sale nu sunt suficiente pentru a răspunde eficient nevoilor de servicii 
medicale de bază ale populaţiei. Analizele au indicat că regiunile se confruntă cu 
dificultăţi la diferite niveluri din punct de vedere al accesului la serviciile de îngrijire 
primară şi al calităţii acestora. S-a constatat că regiunile mai sărace, în care oamenii ar 
putea avea cea mai mare nevoie de servicii medicale de bază şi acces nelimitat la 
acestea, sunt cele mai dezavantajate. Rezultatele evaluării au indicat că multe aspecte 
ale serviciilor de îngrijire primară sunt subdezvoltate în regiunile Nord-Est, Sud şi Sud-
Est comparativ cu media din zonele rurale. Problemele legate de furnizarea serviciilor 
de îngrijire primară nu au fost atât de răspândite în alte regiuni (a se vedea tabelul 3.4).  

Pe scurt, raportul arată că Studiul privind îngrijirea primară rurală derulat în 2008 pune 
la dispoziţie suficiente dovezi pentru a arăta că serviciile de îngrijire primară în unele 
regiuni rurale din România trebuie îmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor curente şi 
viitoare ale populaţiei.  Abordarea acestor probleme ar necesita strategii ample şi 
eforturi concertate atât din partea autorităţilor naţionale şi locale, cât şi a specialiştilor 
medicali şi comunităţilor locale.  

Problemele legate de furnizarea serviciilor de îngrijire primară în mediul rural nu pot fi 
privite şi abordate izolat de politicile naţionale generale de natură socială şi sanitară. 
Programele de investiţii ce au ca scop îmbunătăţirea infrastructurii sanitare pe plan local 
(şi care sunt în mod evident necesare) trebuie completate cu strategii naţionale eficiente 
destinate îmbunătăţirii accesului, acoperii şi, cel mai important, performanţei furnizorilor 
de servicii de îngrijire primară.  Pe calea către îmbunătăţire este esenţială facilitarea 
relaţiilor pozitive şi flexibile între furnizorii de servicii medicale şi părţile implicate în 
planificarea şi finanţarea serviciilor de îngrijire primară, inclusiv reprezentanţii MS, 
CNAS şi ai autorităţilor locale, pentru a asigura mobilizarea eficientă a resurselor 
disponibile şi a oferi un răspuns adecvat la nevoile specifice ale comunităţilor rurale.  
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Tabelul 3.4. Regiunile defavorizate din punct de vedere medical, identificate prin 

analizele integrate pe baza rezultatelor studiului din 2008  

Criterii de evaluare  NE S SE V NV SV C BI Total/ 
Medie 

Numărul de criterii 
neîndeplinite  

8 6 6 5 3 2 2 2  - 

% persoanelor care 
trăiesc în sărăcie 
(2005) 

35,4 29,9 29,2 18,1 17,7 32,1 20,
3 

8,1 - 

% persoanelor 
neasigurate  

17,2% 19,8% 19,6%      16,10% 

Numărul de pacienţi 
per medic de familie  2273  2141     

2.35
4 

1.545 

Numărul de pacienţi 
per asistent medical 

1805  1628     
1.98

1 
1.291 

Raportul asistent 
medical/medic de 
familie  

   1   0,9  1,2 

% specialiştilor 
medicali care 
locuiesc în aceeaşi 
comunitate în care îşi 
exercită meseria  

 67,3%    
62,8
% 

61,
3% 

 69% 

Numărul de locuitori 
ai aşezărilor în care 
nu există medic de 
familie  

49.145 35.156  
24.18

0 
    153.904 

Numărul localităţilor 
în care nu există 
niciun tip de unitate 
medicală  

  16 19  12   88 

Numărul localităţilor 
fără centre de 
permanenţă  

415 443   152    2.330 

Numărul localităţilor 
fără farmacie  

232 197       1.091 

Cele mai vechi spaţii 
folosite de cabinetele 
de MdF (vechime > 
45 de ani, care 
necesită reparaţii 
semnificative) 

Da   Da Da    - 

Lipsa sistemului de 
canalizare şi a apei 
curente  

26% 17% 15%      - 

Nevoie de 
echipamente 
identificată  

  Da Da Da    - 
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Capitolul 4: Constatări esenţiale în urma vizitelor pe teren ale echipei 

OPM 

 

Echipa OPM, bazându-se pe datele şi concluziile incluse în raportul Şcolii Naţionale de 
Sănătate Publică, acesta fiind un raport de referinţă, a planificat şi a întreprins vizite pe 
teren în regiuni în care se anticipa că există un număr ridicat de comune/sate care 
beneficiază de servicii medicale insuficiente. Echipa de experţi internaţionali şi locali a 
vizitat aşezări din patru judeţe (Tulcea, Teleorman, Vaslui şi Alba) şi a intervievat medici 
de familie, asistenţi medicali, pacienţi, reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, ai Direcţiilor de Sănătate Publică (DSP) regionale şi ai administraţiei locale 
(lista persoanelor contactate este prezentată în Anexa 2).  

Subiectele examinate pe parcursul acestor vizite pe teren au inclus modul de 
organizare a îngrijirii primare şi modalitatea de prestare a serviciilor, infrastructura fizică 
şi echipamentele, accesul şi calitatea, rolul asistenţilor medicali, atitudinea oamenilor şi 
liderilor comunităţii faţă de serviciile de îngrijire primară, precum şi provocările şi 
soluţiile posibile. Abordarea şi metodologia pentru această analiză se găsesc în Anexa 
1. Observaţiile şi constatările esenţiale ale evaluării sunt prezentate succint mai jos.   

7. 4.1. Organizarea serviciilor de medicină de familie  

 
Serviciile de medicină de familie sunt organizate într-un cadru de contractare stabilit de 
către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Toţi medicii de familie intervievaţi au 
încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate judeţene. Cu toate acestea, ei 
oferă şi un set de servicii în afara contractului (de ex. vizite suplimentare la domiciliu, 
ecografii) pacienţilor lor, în schimbul unei taxe modeste, iar în unele regiuni oferă servicii 
şi pacienţilor neasiguraţi (de ex. agricultori, persoane fără venituri etc). 

Marea majoritate a medicilor de familie lucrează într-un cabinet medical individual. Doar 
câţiva dintre medicii intervievaţi lucrează în aceeaşi clădire cu un alt medic, însă nu 
împart cheltuielile administrative şi costul utilităţilor. 

Numărul pacienţilor înscrişi la medicii de familie variază mult, la unii medici de familie 
fiind înscrişi 800 de pacienţi, iar la alţii peste 3000. Percepţia medicilor de familie asupra 
a ceea ce înseamnă dimensiune rezonabilă a populaţiei înscrise pe listele lor este, de 
asemenea, diferită. Unii susţin că pot presta servicii eficiente doar pentru 500 de 
pacienţi, în timp ce alţi colegi consideră că pot presta servicii pentru cel puţin 2000 de 
pacienţi.   

Serviciile prestate de către medicii de familie includ managementul bolilor cronice 
(hipertensiune, diabet), tratamente de scurtă durată, imunizare, îngrijire prenatală, 
planificare familială, controale medicale regulate ale nou-născuţilor, principalele analize 
medicale de laborator cu folosirea benzilor de testare a urinei, a electrocardiografului şi 
uneori a ecografului. Acestea din urmă sunt foarte solicitate de pacienţi şi mulţi medici 
de familie încearcă să obţină competenţe în diagnosticul imagistic.  

Se anticipează că medicii de familie vor juca un rol activ în activităţile de promovare a 
sănătăţii şi de consiliere pentru un stil de viaţă sănătos. Cu toate acestea, unii dintre 
medicii de familie intervievaţi au precizat că durata consultaţiilor nu este suficientă 
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pentru a oferi pacienţilor sfaturi în legătură cu stilul de viaţă sau că pacienţii nu sunt 
interesaţi de acest aspect.   

Toţi medicii de familie intervievaţi au cel puţin un asistent medical angajat. Acesta 
răspunde de sarcinile administrative, organizează apelurile telefonice pentru 
monitorizarea pacienţilor care suferă de boli cronice, precum şi controalele medicale 
regulate ale nou-născuţilor, iar la nevoie pot acorda şi măsuri de prim ajutor.  

Medicii de familie din unele sate sunt implicaţi activ în furnizarea de servicii în afara 
programului de lucru pacienţilor care se prezintă cu boli grave sau celor care reprezintă 
urgenţe medicale. În unele zone, medicii de familie sunt organizaţi în „centre de 
permanenţă” şi oferă comunităţilor locale servicii non-stop. Medicii de familie, asistenţii 
medicali, liderii comunităţilor, reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică şi pacienţii 
intervievaţi sunt cu toţii foarte convinşi de importanţa unei astfel de structuri, pe care o 
consideră mai mult decât necesară. Cu toate acestea, există preocupări legate de 
cantitatea medicamentelor, echipamentelor şi spaţiilor, ceea ce împiedică centrele de 
permanenţă să îşi îndeplinească scopul în mod eficient.   

 

Rolul administraţiei locale în susţinerea îngrijirii primare în zonele rurale/izolate 

 

În general, reprezentanţii administraţiei locale îşi exprimă interesul şi bunăvoinţa pentru 
consolidarea serviciilor de îngrijire primară în comunităţile respective. Cu toate acestea, 
măsura în care administraţiile locale oferă sprijin real variază foarte mult. Problema 
esenţială este că administraţiile locale sunt proprietarii spaţiilor în care funcţionează 
medicii de familie.  

 

Cele  mai bune practici internaţionale impun ca, în baza calităţii de proprietar, 
administraţia locală să îşi asume responsabilitatea pentru modernizarea clădirilor şi 
întreţinerea acestora într-o stare corespunzătoare pentru a permite furnizarea unor 
servicii decente de îngrijire primară. Realitatea în România este, însă, diferită: în unele 
comunităţi, are loc o renovare periodică a acoperişului sau a unei părţi a clădirii, în timp 
ce autorităţile locale din alte comunităţi consideră că medicina de familie este o afacere 
privată administrată de către un medic de familie, prin urmare investirea în dezvoltarea 
acesteia este dincolo de responsabilităţile lor.  

 

O colaborare strânsă între direcţiile de sănătate publică (DSP) şi administraţiile locale 
poate să faciliteze în mod eficient prioritizarea dezvoltării îngrijirii primare de către 
autorităţile locale. Un exemplu bun al unei astfel de cooperări a fost identificat în judeţul 
Teleorman unde autorităţile locale, încurajate de DSP, au alocat o sumă de bani 
considerabilă pentru a investi în instituirea unui centru de permanenţă şi în renovarea 
cabinetului unui medic de familie.  

 

Autorităţile locale din unele judeţe încearcă să atragă fonduri externe pentru a susţine 
iniţiative de îmbunătăţire a infrastructurii de care pot beneficia, în mod direct sau 
indirect, cabinetele de asistenţă medicală primară. În Alba, de exemplu, administraţia 
locală a manifestat interes pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă curentă, 
iar în Vaslui s-a dorit asigurarea cu prioritate a infrastructurii rutiere. 
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Astfel, evaluarea a arătat că implicarea şi contribuţia autorităţilor locale este un aspect 
ce ţine de voinţa politică a reprezentanţilor acestora. Politica poate să le influenţeze 
atitudinea faţă de serviciile de îngrijire primară şi să le orienteze deciziile privind 
priorităţile de investiţie. Aceste constatări impun elaborarea unor politici şi acţiuni 
specifice de susţinere care să genereze în rândul autorităţilor locale motivarea de a 
sprijini îngrijirea primară. Aceste politici vor fi descrise în Strategia privind asistenţa 
primară rurală şi într-un Plan de acţiune. 

8. 4.2. Accesul la servicii  

 

În urma unei evaluări recente, s-a constatat că persoanele se confruntă în continuare cu 
dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile de îngrijire primară, în special în 
zonele muntoase şi în teritoriile înconjurate de apă. Lipsa mijloacelor de transport 
proprii şi costurile de deplasare ridicate în zonele înconjurate de apă îngreunează 
furnizarea serviciilor pentru populaţia din zonele respective (de exemplu în Delta 
Dunării).    

 

De obicei, medicul de familie şi/sau asistentul medical sunt disponibili la cabinet în toate 
zilele lucrătoare, însă există unele sate mici în care medicii de familie şi asistenţii 
medicali lucrează doar o zi sau două. Serviciile care funcţionează de douăzeci şi patru 
de ore pe zi, pe parcursul întregii săptămâni, sunt prestate doar în zonele în care există 
centre de permanenţă sau se organizează servicii de permanenţă.   

 

Mijloacele de transport ale populaţiei locale pot fi automobilul personal, calul şi căruţa, 
şi autobuzul/ microbuzul care circulă de obicei la interval de 2-3 ore. Uneori oamenii 
parcurg pe jos 5-9 km pentru a ajunge la cabinetul medicului de familie sau la farmacia 
locală.   

Starea proastă a drumurilor reprezintă un alt motiv de preocupare pentru furnizorii locali 
de servicii medicale şi pentru membrii comunităţii. Este dificil să ajungi la cabinet pe 
drumuri secundare care nu sunt asfaltate şi devin aproape imposibil de parcurs în 
condiţii meteorologice nefavorabile.  

 

Costul transportului variază în funcţie de distanţă şi mijloace. De exemplu, costul unei 
călătorii cu autobuzul public variază între 2 şi 10 RON, în timp ce un bilet de transport 
cu barca până la teritoriile de pe uscat din Delta Dunării costă 25 RON. În cazul 
urgenţelor medicale, sunt folosite bărci pentru transferul pacienţilor din Deltă. Cu toate 
acestea, în general sunt necesare 2-3 ore pentru ca o barcă-ambulanţă să ajungă la 
destinaţie din Tulcea, iar bărcile nu sunt disponibile noaptea. Serviciul de elicoptere pus 
la dispoziţie de către Ministerul de Interne reprezintă o altă opţiune de transport în cazul 
urgenţelor, însă acest serviciu poate fi folosit doar în cazuri extreme. Aceste limitări 
cauzează întârzieri în furnizarea asistenţei medicale de urgenţă şi pot avea efecte 
nefavorabile.   

     

Deşi există farmacii, disponibilitatea medicamentelor este deseori limitată, iar pacienţii 
pot fi nevoiţi să se deplaseze până la următoarea farmacie apropiată pentru a cumpăra 
medicamentele prescrise. Pacienţii din unele comune/sate consideră că accesul la 
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farmacii este chiar mai important decât accesul la medic. Acesta ar putea fi un indiciu al 
tendinţei la automedicaţie, care poate avea consecinţe nefaste în lipsa unei abordări 
corecte.   

9. 4.3. Infrastructura fizică  

Cabinetele de medicină de familie vizitate erau dotate cu echipamentul medical de bază 
necesar pentru desfăşurarea activităţii, respectiv tensiometre, stetoscop, otoscop, 
oftalmoscop. Unele echipamente sunt depăşite şi trebuie înlocuite. 

 

Mulţi medici de familie declară că doresc un ecograf şi intenţionează să obţină 
competenţele necesare, în cazul în care nu dispun deja de astfel de competenţe.  Pe de 
altă parte, există medici de familie care nu împărtăşesc această opinie şi nu găsesc 
nicio justificare pentru achiziţionarea tehnologiilor de imagistică medicală în clinica lor.  

Şi starea clădirilor variază: de la spaţii vechi construite la începutul secolului 20, care nu 
au beneficiat de nicio reparaţie, până la unităţi construite recent. Marea majoritate a 
medicilor intervievaţi consideră că respectiva clădire necesită unele investiţii (de 
exemplu pentru utilităţi, acoperiş, recepţie etc.).   

Mulţi medici de familie au precizat că au făcut ei înşişi investiţii pentru a îmbunătăţi 
starea clădirii. În unele comunităţi, şi consiliul local a oferit sprijin, însă de obicei acesta 
a fost insuficient pentru a acoperi toate nevoile.     

10. 4.4. Calitatea serviciilor de îngrijire primară  

Medicii de familie şi asistenţii medicali sunt implicaţi în activităţi de educaţie medicală 
continuă. Astfel, intenţionează să fie la zi în materie de competenţe. Majoritatea 
specialiştilor medicali sunt entuziasmaţi de oportunităţile educaţionale existente şi 
consideră că standardul la care sunt susţinute cursurile este foarte ridicat.  

Unii medici de familie sunt bine familiarizaţi cu ghidurile privind bunele practici clinice şi 
cu protocoalele existente la nivel naţional, pe care le accesează periodic pe site-ul 
internet al Ministerului Sănătăţii. Alţii precizează că deţin doar informaţii limitate privind 
disponibilitatea ghidurilor naţionale şi recunosc că nu le folosesc în practica de zi cu zi.   

Aproape toţi medicii de familie, cu excepţia celor din zonele foarte izolate, au o 
conexiune bună la internet şi ar putea să acceseze resurse electronice bazate pe 
dovezi şi chiar să se consulte on-line cu colegii, dacă este cazul.  

În prezent, medicilor de familie nu li se impune să se raporteze la niciun standard de 
calitate. Cu toate acestea, sistemul informaţional existent permite analiza tiparelor de 
prescriere şi trimitere care ridică deseori motive de preocupare privind faptul că riscurile 
morale reprezintă o problemă gravă pentru planul naţional de asigurări.  

Reprezentanţii CNAS declară că medicii de familie eliberează foarte multe prescripţii 
inutile şi trimit în mod repetat pacienţii la analize de laborator şi alte investigaţii fără o 
justificare adecvată. Aceste afirmaţii trebuie privite în lumina cerinţelor legislative care 
obligă medicii de familie să trimită pacienţii la medicii specialişti pentru a obţine 
aprobări/indicaţii în legătură cu prescripţiile care cuprind medicamente specifice pentru 
anumite boli. De asemenea, trebuie să se ţină seama de faptul că deciziile privind 
trimiterile sau prescripţiile sunt deseori generate de teama medicilor de familie de a-şi 
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pierde pacienţii în cazul în care acestora nu le sunt satisfăcute aşteptările şi nu le sunt 
îndeplinite cerinţele.  

11. 4.5. Satisfacţia şi motivarea la locul de muncă  

Gradul de satisfacţie la locul de muncă în rândul medicilor de familie şi asistenţilor 
medicali din medicina de familie variază. În opinia medicilor de familie care trăiesc în 
aceeaşi comunitate, condiţiile de locuit sunt acceptabile. Cu toate acestea, declară că 
nu au acces la spaţii de recreere şi la şcoli bune pentru copiii lor, iar uneori nu există 
oportunităţi educaţionale. Cei care fac naveta acordă mai puţină importanţă condiţiilor 
de viaţă, însă sunt nemulţumiţi de faptul că nu li se decontează costul combustibilului 
folosit pentru deplasările în scop profesional. 

Medicii de familie care lucrează în comunităţi foarte izolate au sentimentul că îşi 
sacrifică propriile interese şi viaţa socială pentru ca pacienţii să beneficieze de îngrijirea 
şi de tratamentul pe care şi le doresc. Recompensa nu este niciodată pe măsura 
sacrificiului.  

Medicii evocă diferite motive care stau la baza deciziei de a accepta să lucreze în 
mediul rural. Printre acestea se numără repartiţiile obligatorii de dinainte de 1989, 
dorinţa de a continua să practice medicina în locul lor de origine şi dificultatea de a 
atrage în zonele urbane numărul minim de pacienţi necesar pentru a încheia un 
contract cu CNAS.  

Mulţi medici recunosc că practica medicinei de familie în mediul rural prezintă unele 
avantaje precum posibilitatea de a fi cu familia, un nivel ridicat de satisfacţie 
profesională determinat de faptul că îi ajută pe cei care au cu adevărat  nevoie, 
beneficiile unei vieţi aproape de natură. Cu toate acestea, precizează că există şi 
dezavantaje care le afectează viaţa de zi cu zi şi activitatea profesională, cum ar fi: 
calitatea proastă a drumurilor, starea precară a clădirilor în care îşi au cabinetele, gradul 
ridicat de uzură morală a echipamentelor de care dispun, lipsa dreptului de proprietate 
asupra spaţiului în care funcţionează cabinetul, lipsa oportunităţilor de a cumpăra/primi 
teren în zona respectivă şi de a-şi construi o casă, condiţiile de locuit inadecvate, lipsa 
unor mijloace de transport corespunzătoare, nivelul ridicat de stres, susţinerea limitată 
din partea autorităţilor locale.  

Au fost identificaţi anumiţi factori care i-ar putea motiva pe medici şi pe asistenţii 
medicali să continue sau să înceapă practica medicinei de familie în zonele 
rurale, de exemplu: dreptul de proprietate asupra spaţiului în care se află cabinetul de 
medicină de familie; deduceri fiscale pentru benzină şi pentru investiţiile în dezvoltarea 
activităţilor medicale; creşterea nivelului actual al stimulentelor financiare stabilite de 
CNAS; reducerea sau eliminarea contribuţiilor obligatorii la asigurările de sănătate 
(5,5% din venituri); reabilitarea unităţilor; punerea la dispoziţie a unui şofer plătit de 
către consiliul local şi decontarea preţului benzinei de către aceeaşi autoritate; 
disponibilitatea mijloacelor de transport (un automobil pentru vizitele la domiciliu, o 
barcă). 

Stimulentele financiare şi dotarea cabinetului cu echipamente/mijloace de transport au 
fost menţionate cel mai frecvent, o atenţie redusă fiind acordată susţinerii pentru 
dezvoltarea profesională continuă sau îmbunătăţirii serviciilor farmaceutice.  
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Respondenţii au repetat de mai multe ori faptul că, deoarece investiţiile în renovarea 
spaţiilor şi modernizarea echipamentelor sunt substanţiale, medicii se aşteaptă să 
profite mult timp de avantajul de a furniza servicii într-un spaţiu recondiţionat. Astfel, ei 
au corelat acest aspect cu dreptul de proprietate asupra spaţiului.  

În caseta 2 se prezintă o listă a stimulentelor descrise de către respondenţi. 

Caseta 2. Stimulente pentru prestarea serviciilor de medicină de familie în zonele rurale  
 

Ce anume ar putea fi considerat stimulent pentru ca medicii şi asistenţii din 
medicina de familie să îşi desfăşoare activităţile în zonele rurale?  

 

• Dreptul de proprietate asupra spaţiului în care se află cabinetul de medicină de 
familie  

• Creşterea valorii stimulentelor financiare stabilite deja de către CNAS (venit 
suplimentar plătit pentru desfăşurarea activităţii în anumite condiţii) 

• Deduceri fiscale pentru benzină  

• Deduceri fiscale pentru investiţii în activităţi destinate îmbunătăţirii cabinetelor 
medicale  

• Existenţa unui buget special pentru cheltuielile de capital şi cheltuielile permanente 
ale cabinetului medical 

• Obţinerea unei deduceri fiscale parţiale pentru taxele de participare la cursurile 
EMC  

• Implicarea mai intensă a primăriei în susţinerea activităţii medicilor de familie la 
cabinet sau în zonă  

• Acoperirea totală a asigurărilor de sănătate obligatorii (eliminarea obligaţiei de a 
plăti 5,5% din venituri în acest scop) 

• Susţinerea renovării şi dotării cabinetelor de medicină de familie, aşa cum s-a 
întâmplat în urmă cu câţiva ani, cu sprijinul Băncii Mondiale. Cele mai dorite 
echipamente sunt ecograful, electrocardiograful, trusa cu tub de oxigen şi trusa de 
prim ajutor. 

• Punerea la dispoziţie a unui şofer plătit de către consiliul local şi asigurarea 
combustibilului de către aceeaşi autoritate pentru ambulanţele mici (model Fiat 
Punto) cumpărate de către MS pentru centrele de permanenţă. 

• Disponibilitatea unei bărci bune pentru teritoriile înconjurate de apă din Delta 
Dunării, care se va afla în proprietatea primăriei, şi asigurarea benzinei de către 
aceeaşi autoritate.  

• Disponibilitatea unor maşini bune care să fie folosite exclusiv pentru vizitele la 
domiciliu. 
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12. 4.6. Finanţarea serviciilor de sănătate publică 

Deşi contractul cu Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate reprezintă o sursă de venit 
relativ stabilă pentru medicii de familie, aceştia consideră că acest contract este 
subfinanţat şi le limitează capacitatea de a-şi îmbunătăţi şi extinde cabinetul.  

În plus, medicii din zonele rurale sunt nemulţumiţi de nivelul stimulentelor la care au 
dreptul în prezent.  

13. 4.7. Gradul de mulţumire a pacienţilor  

O parte semnificativă a populaţiei din zonele vizitate trăieşte în sărăcie, suportând multe 
dintre consecinţele negative ale acesteia, respectiv condiţiile de locuit precare, lipsa 
mijloacelor de transport, nevoia de a munci mult în ciuda stării de sănătate, accesul 
limitat la medicamente şi servicii medicale, etc. Percepţia oamenilor asupra rolului 
medicului de familie şi nevoilor lor în materie de sănătate este diversă. Multe persoane 
în vârstă consideră că boala este o parte firească a procesului de îmbătrânire şi nu 
solicită îngrijiri medicale pentru afecţiuni cronice decât în cazul în care manifestă 
simptome severe şi durere. Nu toată lumea înţelege aşa cum trebuie beneficiile 
asigurărilor de sănătate şi ce înseamnă să fii asigurat. Se pare că unele persoane nu 
consideră asigurările de sănătate importante şi preferă să plătească pentru serviciile 
medicale atunci când au nevoie de acestea sau se înscriu în planul de asigurări după 
primul episod de spitalizare.  

În general, pacienţii par mulţumiţi de serviciile oferite. Nivelul de mulţumire este în mare 
măsură influenţat de atitudinea personală pozitivă faţă de medicul de familie şi de 
sentimentul de siguranţă atunci când există un centru de permanenţă funcţional în 
apropiere. Pacienţii au încredere în medicii de familie şi îi respectă. Legătura de 
încredere este şi mai puternică atunci când medicul aparţine aceleiaşi comunităţi sau 
provine din aceasta (observaţii din judeţul Alba).  

Pacienţii aleg un medic şi preferă să menţină o relaţie pe termen lung cu acesta. Ştiu 
foarte bine ce tipuri de servicii de îngrijire primară sunt oferite în imediata apropiere a 
zonei în care locuiesc şi când/de unde pot obţine aceste servicii. Pentru majoritatea 
respondenţilor, medicul de familie este primul furnizor de servicii medicale pe care l-ar 
contacta atunci când este necesar. Cu toate acestea, este posibil să prefere să se 
prezinte direct la spital pentru că, în opinia lor, capacitatea de efectuare a analizelor de 
laborator şi de diagnostic este mai bună în spitale.  

În general, populaţia din interiorul ţării poate avea acces la serviciile medicale indiferent 
de condiţiile atmosferice, cu rare excepti. Mijloacele de transport sunt calul şi căruţa, 
autoturismul personal sau uneori transportul în comun. Mijloacele de transport în comun 
circulă o dată la 2-3 ore şi nu sunt considerate avantajoase dacă pacienţii trebuie să se 
prezinte la medic la o anumită oră.  

Pacienţii nu par foarte deschişi atunci când sunt întrebaţi despre experienţele neplăcute 
în legătură cu practica medicinei de familie. Principalul motiv de nemulţumire, astfel cum 
a fost formulat, a fost absenţa medicului de familie din cabinet la ora vizitei. Totuşi, 
pacienţii nu ezită să se plângă de dificultăţile în ceea ce priveşte accesul la farmacii şi 
costul medicamentelor. În plus, pacienţii doresc să evite să se deplaseze la oraş pentru 
analize de laborator şi investigaţii suplimentare. Mulţi pensionari nu îşi permit să suporte 
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cheltuielile de transport, iar starea de sănătate îi împiedică să se deplaseze cu uşurinţă 
dintr-un loc în altul.  

14. 4.8. Corelaţii între îngrijirea primară şi serviciile de sănătate publică  

 
Direcţiile de Sănătate Publică (DSP) sunt responsabile de elaborarea, implementarea şi 
evaluarea Programelor de Sănătate Publică. Acestea monitorizează starea de sănătate 
a populaţiei raportată la principalii factori de risc din mediu. Alte responsabilităţi includ 
controlul şi evaluarea furnizării serviciilor de asistenţă medicală şi a modului de 
funcţionare şi organizare a furnizorilor de servicii medicale, asigurarea siguranţei 
alimentelor şi organizarea activităţilor de promovare a sănătăţii şi de educaţie în 
domeniul sănătăţii.  
 
DSP colaborează strâns cu medicii de familie în programele de imunizare, planificare 
familială, prevenirea şi controlul tuberculozei şi alte programe de prevenire finanţate din 
surse publice. DSP au sarcina de a asigura vaccinuri şi medicamente (respectiv 
contraceptive, vitamina D, suplimente de fier) pentru fiecare medic de familie; serviciile 
adiţionale sunt decontate în cadrul contractului cu CNAS. Din punctul de vedere al 
reprezentanţilor DSP, medicii de familie au tendinţa să îşi respecte obligaţiile 
contractuale faţă de CNAS. Totuşi, nu întotdeauna îşi completează serviciile cu 
medicamentele puse la dispoziţie de către DSP. După cum remarca reprezentantul unui 
DSP: „Medicii de familie nu sunt interesaţi să distribuie medicamentele gratuite puse la 
dispoziţie de către Direcţia de Sănătate Publică. Preferă să elibereze reţete gratuite 
pentru copiii mici în loc să distribuie tabletele (de ex. vitaminele) puse la dispoziţie de 
către direcţie.”   
 
În ceea ce priveşte implicarea medicilor de familie în activităţile de educaţie în domeniul 
sănătăţii, reprezentanţii DSP declară că unii medici de familie sunt mai activi în ceea ce 
priveşte consilierea privind stilul de viaţă sănătos, în timp ce alţi medici nu alocă 
suficient timp în acest scop.  
 
Reprezentanţii DSP recunosc nevoia unei implicări sporite a medicilor de familie în 
prestarea serviciilor de sănătate publică la nivel individual şi au în vedere anumite soluţii 
privind modul de îmbunătăţire a situaţiei. Introducerea stimulentelor financiare pentru 
punerea în aplicare a intervenţiilor în domeniul sănătăţii publice reprezintă o soluţie 
posibilă, fiind menţionată cel mai frecvent.   
 

15. 4.9. Planuri pentru viitor  

Toate părţile intervievate, inclusiv pacienţii, au aceleaşi preocupări privind calitatea 
spaţiului şi  a echipamentelor. Renovarea clădirilor vechi şi/sau crearea unui mediu 
plăcut pentru pacient sunt considerate foarte necesare pentru îmbunătăţirea practicii 
MdF. Totuşi, niciuna dintre persoanele intervievate nu a manifestat prea mult entuziasm 
faţă de investiţiile în dezvoltarea infrastructurii fizice pentru MF.  

Faptul că nu sunt proprietarii spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea îi determină pe 
medicii de familie să fie preocupaţi în legătură cu investiţiile pe care ar putea să le facă. 
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Actualele contracte de închiriere încheiate cu autorităţile locale nu garantează utilizarea 
pe termen lung a spaţiilor de către medicii de familie, ceea ce generează temerea că 
vor fi transferaţi într-o altă clădire şi vor pierde toate eventualele investiţii.  

Medicii au tendinţa de a lua cu mai multă uşurinţă decizii privind investiţiile atunci când 
acestea sunt legate de echipamente de diagnostic, precum electrocardiograful, 
ecograful, mini-laboratoarele. Acest lucru se poate explica prin cererea ridicată 
manifestată de populaţie pentru astfel de servicii şi prin potenţialul de a genera venit 
suplimentar. Mulţi dintre medicii de familie intervievaţi fie au parcurs programe de 
formare în utilizarea echipamentelor ecografice şi pot lucra în acest domeniu, fie 
intenţionează să capete competenţe în această privinţă. Medicii speră că aceste servicii 
vor fi incluse în contractul principal sau suplimentar cu Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate.  

Deşi recunosc nevoia de aplicare a unor strategii eficiente de recrutare şi menţinere a 
medicilor de familie în mediul rural, reprezentanţii DSP şi CNAS subliniază cât de 
important este ca aceştia să fie proprietarii cabinetului medical şi/sau au unei case cu 
teren în comunitatea în care îşi practică meseria.   

Îmbunătăţirea continuităţii şi extinderea domeniului de aplicare a serviciilor, cu un 
accent deosebit asupra urgenţelor medicale, sunt identificate drept domenii prioritare 
pentru acţiunile viitoare. Toţi factorii implicaţi sunt de acord că instituirea unor centre de 
permanenţă dotate adecvat şi care să dispună de personalul corespunzător poate 
reprezenta o soluţie viabilă a problemei continuităţii. Niciuna dintre persoanele 
intervievate nu a menţionat că ar fi dispusă să extindă aria activităţilor de prevenire pe 
care le realizează, de exemplu screeningul cancerului de col uterin, identificarea 
factorilor de risc din stilul de viaţă sau a comorbidităţilor cardiovasculare.   

 

16. 4.9. Concluzii 

 
Constatările evaluării rapide întreprinse în perioada septembrie – octombrie 2011 sunt 
în mare parte în concordanţă cu studiul întreprins în 2008 de către Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică. Evaluarea noastră nu şi-a propus colectarea unor date cantitative. 
Prin urmare, concluziile din acest raport se bazează doar pe informaţii calitative şi 
reflectă percepţia diferiţilor factori implicaţi privind severitatea problemelor de organizare 
şi prestare a serviciilor de îngrijire primară în zonele rurale din România. Tabelul 4.1 
ilustrează măsura în care în regiunile vizitate există, în opinia persoanelor intervievate, 
probleme legate de furnizarea serviciilor de îngrijire primară. Însă aceste opinii nu 
reflectă întotdeauna datele reale: în zona Deltei Dunării din judeţul Tulcea, de exemplu, 
există 8 medici de familie la 14.000 de locuitori. 
 
Tabelul 4.1. Provocările esenţiale în furnizarea serviciilor de îngrijire primară în 
regiunile selectate  
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de 
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Nivelul 
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ţilor 

locale 

Tulcea Limitat în zonele 

înconjurate de 

apă  

Da Disponibilit

atea 

exemplarel

or tipărite 

este foarte 

limitată 

Între foarte 

slabă şi 

ridicată 

Între medii 

şi ridicate 

Între 

mediu şi 

ridicat 

Între 

mediu şi 

ridicat 

Între slab 

şi mediu  

MENŢIUNE Evaluarea se 

bazează pe 

observaţiile şi 

intervievarea a 7 

medici, 4 asistenţi 

medicali, 2 

reprezentanţi ai 

administraţiei locale 

şi 4 pacienţi. 

 

Teleorm

an 
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medical din unele 

sate din cauza 
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ca urmare 

a  
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şi 3 
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locale.  

Vaslui Limitat iarna 

sau atunci 

când condiţiile 

atmosferice 

sunt 

nefavorabile 

(vânt puternic 

şi furtună), în 

special în văi  

Da Disponibilit

atea 

exemplarel

or tipărite 

este foarte 

limitată 

Între foarte 

slabă şi 

medie 

 

Între slabe 

şi ridicate  

Între slab 

şi ridicat  

Între 

mediu şi 

ridicat 

Între slab 

şi mediu.   

MENŢIUNE Pe baza 

observaţiilor şi 

declaraţiilor a 9 

medici 

consultaţi, 3 

asistenţi 

medicali şi 5 

reprezentanţi 

locali.   

 

Alba Limitat în 

zonele 

montane  

Da Disponibilit

atea 

exemplarel

or tipărite 

este foarte 

limitată 

Între foarte 

slabă şi 

medie 

 

Între slabe 

şi ridicate 

Între slab 

şi foarte  

Mediu Între slab 

şi mediu  

MENŢIUNE Pe baza 

observaţiilor şi 

declaraţiilor a 13 

medici 

consultaţi, 6 

pacienţi, 2 

asistenţi 

medicali şi 5 

reprezentanţi 

locali.   

 

 
Ca şi studiul realizat în 2008 de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, evaluarea 
noastră confirmă faptul că multe aspecte legate de furnizarea îngrijirii primare în mediul 
rural trebuie îmbunătăţite. Principalele provocări ce trebuie abordate sunt următoarele:  
 

• Factori precum starea precară a drumurilor, lipsa mijloacelor de transport şi de 
comunicaţie, disponibilitatea redusă a furnizorilor de servicii medicale în zonele 
izolate şi neacoperirea costurilor în cadrul planurilor de asigurare pot afecta 
accesul la serviciile de îngrijire primară pentru populaţia rurală. 
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• Pentru a răspunde nevoilor comunităţilor rurale în materie de servicii medicale, 
trebuie să se pună mai mult accentul asupra îngrijirii primare integrale (care să 
includă în mod eficient educaţia în materie de sănătate, serviciile de prevenire şi 
tratament, îngrijirea paliativă a tuturor persoanelor indiferent de vârstă, sex şi 
stare clinică), o mai mare disponibilitate a capacităţii auxiliare de laborator şi 
diagnostic  pe plan local şi o coordonare mai bună cu serviciile spitaliceşti şi 
serviciile de asistenţă medicală de urgenţă.  

 

• Durabilitatea serviciilor reprezintă o preocupare majoră determinată de 
disponibilitatea redusă a forţei de muncă în domeniul sanitar în aşezările rurale 
selectate, infrastructura fizică necorespunzătoare şi insuficienţa stimulentelor 
pentru motivarea eficienţei.   

 

• Factorii sociali, accesul la educaţie, condiţiile de viaţă şi dezvoltarea economică 
reprezintă cauze ale dificultăţilor în prestarea serviciilor medicale. Prin urmare, 
provocările identificate în cadrul furnizării serviciilor de îngrijire primară pot fi 
gestionate doar prin abordări multi-sectoriale integrate, susţinute de politici 
naţionale relevante.   

 
O analiză mai aprofundată a provocărilor esenţiale cu care se confruntă îngrijirea 
primară în zonele rurale şi a factorilor care determină aceste provocări este inclusă 
în capitolele 5 şi 6.   

 

Capitolul 5:  Experienţe internaţionale în furnizarea de servicii 
medicale în zonele rurale şi izolate  

5.1 Introducere 

Prezentul capitol descrie experienţele internaţionale care pot fi folosite la formularea 
unor propuneri de îmbunătăţire a serviciilor de îngrijire primară furnizate în zonele rurale 
şi izolate din România. Aceste experienţe se împart în două categorii conexe şi 
suprapuse: 

• Modul de proiectare şi organizare a serviciilor de îngrijire primară în zonele rurale 
şi izolate  

• Utilizarea stimulentelor pentru a atrage şi menţine lucrătorii sanitari în aceste 
zone. 

România este una dintre nenumăratele ţări cu zone izolate şi foarte puţin populate, însă 
unele ţări precum Australia, Canada, nordul Scandinaviei, Federaţia Rusă sau Mongolia 
se confruntă cu provocări mai mari în acest domeniu. În Uniunea Europeană, chiar şi o 
ţară precum Franţa are probleme în ceea ce priveşte atragerea medicilor de familie în 
zonele rurale, iar subiectul a fost introdus de curând pe ordinea de zi a Senatului 
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Franţei, pe baza unui raport oficial ce cuprinde o analiză şi propuneri de soluţii 
(Bruguière 2011, a se vedea mai jos).  

Această prezentare succintă este limitată la experienţele relevante pentru ţările cu 
sisteme de îngrijire primară similare cu cel din România, respectiv care se bazează pe 
medici de familie (medici generalişti) şi personal paramedical precum asistenţii medicali 
din cadrul cabinetelor de medicină de familie şi asistenţii medicali comunitari, etc. Din 
fericire, există mai multe meta-analize recente ale diferitelor abordări privind 
soluţionarea problemei legate de furnizarea serviciilor medicale rurale, cum ar fi – în 
ordine cronologică - Lehman et al. (2008), Wilson et al. (2009) şi Dolea et al. (2010) (a 
se vedea bibliografia). 

Termenele „rural” şi „izolat” nu sunt sinonime, dar nici total opuse. Populaţiile rurale 
trăiesc în comunităţi mai mari, cu gospodării mai apropiate, în timp ce zonele izolate se 
caracterizează prin populaţii mai restrânse răspândite pe suprafeţe mari (Humphreys et 
al. 2010). 

Raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii intitulat „Health Systems: Improving 
Performance” („Sistemele de sănătate: îmbunătăţirea performanţei”) (OMS 2000) 
defineşte stimulentele ca find „toate recompensele şi sancţiunile aplicate furnizorilor ca 
urmare a organizaţiilor în care lucrează, instituţiilor în cadrul cărora funcţionează şi 
intervenţiilor specifice pe care le furnizează”. Această definiţie sugerează că 
organizaţia, activitatea întreprinsă şi contextul în care se desfăşoară aceasta determină 
stimulentul folosit şi impactul care rezultă. Buchan et al. (2000) adaugă o altă 
dimensiune prin definirea stimulentului din punct de vedere al obiectivului acestuia: „Un 
stimulent se referă la o formă specifică de plată menită să determine o schimbare 
specifică de comportament”. Cu toate acestea, o altă definiţie precizează astfel: „un 
mijloc disponibil aplicat cu intenţia de a influenţa disponibilitatea medicilor şi asistenţilor 
medicali de a depune un efort susţinut în vederea atingerii obiectivelor organizaţionale” 
(citat în Global Health Workforce Alliance, 2008).  

Stimulentele pot fi folosite în numeroase scopuri, de exemplu pentru îmbunătăţirea 
calităţii îngrijirii medicale în spitale, însă în acest raport suntem în special interesaţi de 
stimulentele pentru practicarea îngrijirii primare în zonele rurale şi izolate. Din nou, 
există recenzii care prezintă, combinat, experienţele mai multor ţări, precum cele 
întocmite de Buchan et al. (2000), Maynard (2006), Global Health Workforce Alliance 
(2008) şi Bärnighausen et al. (2009). 

 

5.2 Atragerea şi menţinerea personalului sanitar în zonele rurale  

Deşi articolul întocmit de Lehman et al. (2008) se concentrează asupra ţărilor cu venituri 
medii şi reduse, concluzia acestuia pare a fi valabilă pentru orice situaţie din zonele 
rurale defavorizate. Recenziile articolului analizează următoarele categorii 
cuprinzătoare de strategii propuse şi puse în aplicare, individual sau combinat, pentru 
atragerea şi menţinerea personalului care asigură îngrijire primară în zonele rurale: 

* Recrutarea şi formarea pentru furnizarea asistenţei medicale rurale; 
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* Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă; 

* Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă; 

* Folosirea stimulentelor; 

* Servicii obligatorii (un aspect probabil irelevant pentru România). 

În anumite ţări, recrutarea unor studenţi la medicină şi elevi ai şcolilor de asistenţi 
medicali proveniţi din zone rurale, precum şi derularea (unei părţi a) programului de 
formare a acestora în localităţi rurale au avut rezultate pozitive din punct de vedere al 
angajării lor ulterioare în zonele rurale. 

În cercetarea lor, Lehmann et al. au găsit puţine dovezi privind strategiile de succes 
orientate către îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a nivelului de satisfacţie la locul de 
muncă. O excepţie o reprezintă introducerea monitorizării cu rol de sprijinire, care a 
contribuit la îmbunătăţirea motivării în mai multe ţări, consolidând astfel decizia de a 
rămâne în mediul rural. 

În multe ţări s-a încercat îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, precum oferirea unor locuinţe 
adecvate pentru personal, dotate inclusiv cu un sistem corespunzător de distribuţie a 
apei şi electricităţii, telecomunicaţii şi drumuri bune de acces. Deşi astfel de măsuri par 
logice, nu au existat dovezi privind succesul acestora, în special datorită faptului că 
decalajul între condiţiile de viaţă urbane şi cele rurale a continuat să existe şi după 
aplicarea acestor îmbunătăţiri.  

Multe ţări au folosit stimulente pentru atragerea şi menţinerea personalului în mediul 
rural. În afară de binecunoscutele majorări salariale sau plăţi per capita, guvernele au 
plătit pentru educaţia iniţială şi permanentă a medicilor şi asistenţilor medicali, pentru 
taxele de şcolarizare ale copiilor lor şi au acordat împrumuturi pentru achiziţionarea de 
locuinţe şi/sau vehicule. Stimulentele sunt discutate mai detaliat la secţiunea 5.3. 

Principalele concluzii ale Lehmann et al. sunt: 

* Nu există un răspuns general la problema atragerii şi menţinerii lucrătorilor sanitari în 
zona rurală – ceea ce reprezintă o provocare aproape universală – care să fie valabil în 
toate situaţiile. Fiecare ţară ar trebui să conceapă propria strategie pe baza rezultatelor 
unei analize individuale a problemelor, însă din păcate nu există dovezi suficiente care 
să arate că strategiile se bazează într-adevăr pe aceste rezultate.  

*  Îmbunătăţirea atragerii şi menţinerii lucrătorilor sanitari în zona rurală depinde de 
colaborarea multisectorială; aceasta înseamnă că ministerele sănătăţii depind de alte 
ministere, de autorităţile locale şi de alţi factori esenţiali pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv. 

* Întrucât în literatură există foarte puţine dovezi privind soluţiile care funcţionează cu 
adevărat, guvernele trebuie să monitorizeze atent orice sistem pe care îl 
implementează. 
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De asemenea, Wilson et al. (2009) au întreprins o cercetare extinsă a literaturii de 
specialitate pentru a găsi documente privind recrutarea şi menţinerea lucrătorilor 
sanitari în zonele rurale şi izolate. Au clasificat experienţele în această privinţă în 
următoarele categorii: 

* Selectarea studenţilor pe baza unor factori diverşi care ar putea spori probabilitatea 
ca aceştia să îşi ofere serviciile în zonele rurale şi izolate inclusiv după ce obţin 
calificarea în domeniul medical. Criteriile de selecţie evaluate au inclus originea 
geografică, originea etnică, sexul, planurile de carieră şi orientarea serviciului. 

* Educaţie: orientarea asupra strategiilor care optimizează programele medicale de 
formare (pre-vocaţionale şi post-vocaţionale) astfel încât să fie stimulate interesul faţă 
de medicina comunitară şi participarea la practicarea acesteia (inclusiv în mediul rural). 

* Stimulente: orientarea asupra furnizării unor stimulente financiare sau a unor 
programe de burse corelate cu încheierea unor contracte de prestare a serviciilor în 
zonele rurale. 

* Susţinere: orientarea asupra unor metode diferite de susţinere a specialiştilor 
medicali pe perioada în care aceştia prestează servicii în zonele rurale. 

* Obligativitate (din nou, probabil irelevantă pentru România). 

Wilson et al. au găsit dovezi concludente care arată că selectarea studenţilor proveniţi 
din mediul rural reprezintă o modalitate de succes pentru atragerea acestora în zonele 
rurale după absolvire. Acest aspect a fost confirmat şi în alte studii, de exemplu 
referitoare la Statele Unite ale Americii (Rabinowitz et al. 2001) şi Japonia. Un aspect 
interesant este că medicii căsătoriţi cu o persoană de origine rurală au fost mai deschişi 
către ideea de a-şi practica meseria într-o zonă rurală. Dovezile privind beneficiile 
apartenenţei la anumite grupuri etnice, sexul, planurile de carieră şi orientarea serviciilor 
nu au fost concludente. 

Au existat unele dovezi în legătură cu faptul că desfăşurarea unei părţi a programului de 
formare practică în zonele rurale a crescut probabilitatea ca medicii să îşi aleagă o 
carieră în domeniul asistenţei medicale rurale. Combinaţia între originea rurală a 
studenţilor şi programele de rezidenţiat derulate în mediul rural s-a dovedit a avea un 
real succes în unele studii. La nivel mai general, o concentrare mai redusă asupra 
asistenţei spitaliceşti şi mai intensă asupra îngrijirii primare în cadrul primului ciclu al 
pregătirii medicale a sporit interesul faţă de dezvoltarea unei cariere în îngrijirea 
primară, determinând mai mulţi medici să opteze pentru o carieră în mediul rural. 

Literatura privind rezultatele planurilor de stimulente financiare este echivocă. Au fost 
descrise multe burse, împrumuturi şi programe de rambursare a împrumuturilor 
condiţionate de prestarea de servicii, însă efectul acestora asupra forţei de muncă din 
zonele rurale sau izolate nu este clar. Experienţa legată de plata stimulentelor financiare 
directe, precum indemnizaţiile pentru munca în mediul rural, a fost variabilă. În Canada, 
distribuţia medicilor generalişti a fost influenţată în mod pozitiv de prevederea unor 
onorarii crescute în zonele rurale şi defavorizate, şi a unor onorarii reduse în zonele 
„extrem de favorizate”. 
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Specialiştii medicali din zonele rurale menţionează deseori lipsa unui sprijin adecvat în 
diferite domenii. Analiza întocmită de Wilson et al. nu a putut identifica strategiile optime 
pentru asigurarea acestui sprijin şi există puţine dovezi empirice care să cuantifice 
impactul acestora. Medicii din zonele rurale au invocat nemulţumiri precum izolarea de 
mediul academic, lipsa sprijinului consultativ, existenţa unui număr insuficient de medici 
înlocuitori, condiţii de cazare inadecvate, lipsa unor şcoli bune pentru copii, 
infrastructura de recreere  insuficientă şi oportunităţile limitate de angajare pentru 
soţ/soţie. A fost evidenţiată nevoia unei infrastructuri care să permită dezvoltarea 
profesională permanentă, adaptată la cerinţele şi posibilităţile specialiştilor medicali din 
mediul rural. 

Wilson et al. sunt de acord cu Lehmann et al. în privinţa faptului că dovezile privind 
existenţa unor strategii de succes pentru atragerea şi menţinerea personalului medical 
sunt limitate. Strategiile cele mai promiţătoare sunt cele de selectare şi educare bine 
definite: susţinerea tuturor studenţilor care şi-au declarat interesul faţă de practicarea 
medicinei primare şi rurale, selectarea studenţilor de origine rurală şi asigurarea unor 
programe de rezidenţiat în mediul rural pentru primul ciclu de studii şi pentru ciclurile 
superioare de studii. Doar oferirea unor stimulente economice pare a fi insuficientă 
pentru a influenţa angajarea. În afară de sprijinul constând în locuinţă şi acces, 
susţinerea în vederea unei dezvoltări profesionale continue, accesibile şi adecvate 
pentru personalul medical din zonele rurale pare a fi un factor important. Întrucât nu 
există un model internaţional, toate strategiile naţionale trebuie să fie concepute pe plan 
local, monitorizate şi evaluate atent.  

Dolea et al. (2010) au analizat, de asemenea, documentele care descriu impactul 
intervenţiilor de stimulare a personalului medical să îşi practice profesia în zonele rurale 
şi izolate. Acest articol pune accentul asupra metodologiei şi calităţii studiilor de 
evaluare; doar 27 de studii au fost incluse în recenzie. Selecţia efectuată de către Dolea 
et al. s-a bazat în mare parte pe studiile provenind din ţările dezvoltate, 24 din 27 de 
astfel de studii axându-se pe medici.  

Rezultatul final privind stimularea personalului medical să îşi practice profesia în zonele 
rurale şi izolate se bazează pe două aspecte intercorelate: (i) factorii care influenţează 
decizia sau alegerea personalului medical de a se stabili din nou în aceste zone, de a 
rămâne aici sau de a pleca, şi (ii) măsura în care politicile şi intervenţiile sistemului de 
sănătate răspund la aceşti factori. Din păcate, corelaţia dintre (i) şi (ii) pare inadecvată 
în majoritatea intervenţiilor. Ca şi Lehmann et al., Dolea et al. concluzionează că 
intervenţiile pentru menţinerea personalului medical în mediul rural sunt rareori puse în 
practică în urma unei analize a preferinţelor sau a alegerii personalului medical de a-şi 
practica profesia în aceste zone. O analiză a situaţiei ar trebui să fie obligatorie ca bază 
pentru selectarea celei mai potrivite categorii de intervenţii. 

Acest grup de autori grupează intervenţiile în patru categorii principale:  

* Intervenţii în materie de educaţie; 

* Intervenţii în materie de reglementare, inclusiv planuri de furnizare a unor servicii 
obligatorii şi de stimulente financiare condiţionate; 
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* Intervenţii financiare; 

* Sprijin personal şi profesional. 

Majoritatea studiilor de evaluare selectate s-au axat pe intervenţiile în materie de 
educaţie. Ca şi în celelalte recenzii menţionate mai sus, s-a constatat în mod repetat că 
selectarea studenţilor din mediul rural (inclusiv prin acordarea de burse), rotaţiile clinice 
într-un mediu rural şi adaptarea programei universitare pentru a include aspecte legate 
de serviciile medicale rurale sporesc gradul de atragere şi menţinere a specialiştilor 
medicali în mediul rural. Deşi factorii politici folosesc frecvent scheme de stimulente 
financiare, în recenzie sunt incluse doar patru studii de calitate privind intervenţiile 
financiare, dintre care două au demonstrat un efect pozitiv moderat (în Africa de Sud şi 
Australia). Intervenţiile traduse prin sprijin personal şi profesional au fost descrise, de 
asemenea, în patru documente, însă rezultatele acestora nu sunt elaborate în articolul-
recenzie.  Schemele de sprijin personal şi profesional nu par a fi foarte populare în 
rândul factorilor de decizie şi al autorităţilor, chiar dacă un astfel de sprijin apare 
constant a avea o eficienţă ridicată în studiile care analizează alegerile şi preferinţele 
pentru munca în zonele rurale. 

Articolul întocmit de Dolea et al. (2010) poate fi considerat un rezumat sau o imagine de 
ansamblu a unui raport mult mai elaborat întocmit în principal de către aceiaşi autori 
pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii, cu titlul: „Creşterea accesului lucrătorilor 
sanitari în zonele rurale şi izolate prin îmbunătăţirea gradului de menţinere a acestora – 
recomandări de politică globale” (2010). Recomandările făcute în acest document OMS 
sunt prezentate în Anexa 4. Documentul include şi sfaturi privind principiile care ar 
trebui să stea la baza formulării strategiilor rurale naţionale de menţinere a personalului 
medical, precum şi la baza selectării şi evaluării intervenţiilor. 

Straume & Shaw au descris un plan de menţinere a medicilor care a avut rezultate bune 
într-unul dintre cele mai îndepărtate colţuri ale lumii: ţinutul Finnmark din nordul 
Norvegiei. Finnmark este mai mare decât Elveţia ca suprafaţă, însă are doar 73.000 de 
locuitori. Norvegia de Nord se confruntă de mult timp cu o criză de medici. Una dintre 
intervenţiile care a avut efecte pozitive a fost înfiinţarea unei şcoli la Tromsø, capitala 
Norvegiei de Nord, în ţinutul învecinat Nordland.  

Întrucât se confrunta cu o criză acută de medici, Finnmark a efectuat în 1998 un studiu 
pentru a analiza factorii de atragere şi de menţinere a personalului medical. Lipsa 
oportunităţilor de dezvoltare profesională a fost identificată drept motivul cel mai 
frecvent întâlnit pentru părăsirea zonelor rurale, mai frecvent decât factorii legaţi de 
salariu şi volumul de muncă. Pe de altă parte, aspectele plăcute ale vieţii la sat şi 
condiţiile de muncă au fost cele mai importante motive pentru a rămâne în zonele 
rurale. 

Ca răspuns la criza de medici de familie, Finnmark a recrutat activ studenţi la medicină 
primară care să îşi efectueze stagiul în această zonă. Programa a fost modernizată, 
prin folosirea unor cursuri de grup, şi adaptată pentru a răspunde mai bine cerinţelor 
rurale. Studenţii care au fost de acord să ocupe posturi vacante în Finnmark după 
programul de stagiu au beneficiat de programe de formare în domeniul medicinei 
generale şi sănătăţii publice la nivelul ciclurilor superioare, fiind acoperite toate 
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cheltuielile privind pregătirea de specialitate. Asociaţia medicală regională a organizat 
cursuri şi a oferit burse de specialitate de două ori pe an. Prin urmare, în prezent este 
posibilă o specializare completă în domeniul medicinei generale şi sănătăţii publice fără 
a pleca din Finnmark. 

Rezultatele intervenţiei au fost analizate folosind un grup de control dintr-o altă zonă 
izolată a Norvegiei. Rezultatele din Finnmark au fost încurajatoare, numărul posturilor 
vacante din această regiune fiind redus la jumătate. Concluziile intervenţiei au fost: 

* Formarea medicală de nivel superior poate fi organizată cu succes în zonele izolate, 
asigurând dezvoltarea profesională în timp ce contracarează izolarea profesională, 
ceea ce are ca rezultat o rată mai bună de menţinere a personalului medical în regiunile 
rurale. În majoritatea ţărilor, ciclurile superioare de formare se desfăşoară la nivel 
universitar şi centralizat, iar medicii recrutaţi în zonele izolate sunt deja specialişti cu 
formare completă. 

* Permiţând desfăşurarea ciclurilor superioare de formare în zonele izolate, modelul 
norvegian face posibil ca studenţii şi familiile acestora să prindă rădăcini în comunităţile 
rurale pe parcursul programului de formare. 

* Practica în mediul rural răspunde principiilor moderne de învăţare pentru adulţi 
(formare bazată pe rezolvarea problemelor din viaţa reală) şi oferă condiţii excelente de 
formare pentru medicii care parcurg astfel de programe. 

Australia este probabil ţara care a explorat cel mai bine cerinţele specifice îngrijirii 
primare în zonele rurale şi izolate. A înfiinţat chiar un jurnal electronic special pentru 
această temă (www.rrh.org.au). Wakerman et al. şi-au exprimat în 2006 nemulţumirea 
faţă de faptul că nevoile medicale ale multor comunităţi rurale australiene nu sunt 
satisfăcute în mod adecvat, în ciuda nenumăratelor iniţiative de îmbunătăţire a situaţiei 
care sunt aplicate de 15 ani, inclusiv a Strategiei de Sănătate Rurală adoptate în 2004. 
Prin urmare, au analizat toate documentele care au descris iniţiativele adoptate în trecut 
în Australia în vederea consolidării îngrijirii primare în zonele rurale şi izolate, iar 93 de 
documente au corespuns cerinţelor. Serviciile de îngrijire primară au fost împărţite în: 
(1) servicii distincte; (2) servicii integrate; (3) servicii de îngrijire primară complete 
(„modelul Alma-Ata”); (4) servicii mobile; şi (5) servicii mobile virtuale (telemedicină). 
Majoritatea documentelor analizate s-au dovedit a fi descriptive şi doar foarte puţine au 
prezentat o evaluare adecvată. 

În analiza lor, Wakerman et al. au concluzionat că iniţiativele din trecut nu au fost 
adaptate nevoilor diferitelor comunităţi şi nu au fost evaluate adecvat. Accesul la 
îngrijirea primară rurală de înaltă calitate era tot insuficient, un motiv fiind lipsa 
personalului dispus să lucreze în aceste zone (deşi această situaţie se îmbunătăţise 
într-o oarecare măsură). Autorii au recunoscut că există o dilemă între furnizarea 
serviciilor în zonele izolate şi asigurarea eficienţei operaţionale. Cu toate acestea, au 
descoperit mai multe iniţiative de succes pe care şi-au bazat recomandările. Geografia 
şi demografia nu pot fi modificate în cadrul acestui teritoriu enorm. Modelele de succes 
sunt cele care asigură agregarea unei mase critice de populaţie, indiferent că este 
vorba despre populaţia distinctă dintr-un oraş al ţării sau despre populaţia dispersată 
dintr-o regiune.  
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Dovezile indică faptul că, pentru a susţine o gamă corespunzătoare şi durabilă de 
activităţi de asistenţă medicală primară, este necesară o bază minimă de 5000 de 
persoane în cazul comunităţilor rurale şi de 2000-3000 de persoane în cazul 
comunităţilor izolate. Într-un oraş mic, aceasta poate îmbrăca forma unui model distinct 
de practică generală, iar în comunităţile mai mici şi mai izolate poate îmbrăca forma 
unui model radial (hub-and-spoke). Sunt posibile şi combinaţii între aceste două 
modele. Wakerman et al. descriu condiţiile prealabile necesare pentru succesul 
modelelor (o politică acceptată şi pregătirea comunităţii), precum şi cerinţele esenţiale 
în domeniul resurselor umane, al finanţării, managementului şi infrastructurii. În 2010, 
Humphreys & Wakerman au repetat recomandările făcute în 2006, subliniind că 
iniţiativele ar trebui să fie adaptate la diferitele comunităţi şi să includă activităţi de 
promovare a sănătăţii. 

Franţa este destul de îngrijorată de teritoriile sale rurale cu populaţie dispersată şi 
îmbătrânită din care dispar servicii precum magazine, şcoli şi asistenţă medicală. 
Termenul folosit de Franţa pentru dispariţia treptată a îngrijirii primare din zonele rurale 
este „désertification médicale” (deşertificare medicală). În Franţa, statul deţine 
responsabilitatea pentru asistenţa medicală, nu autorităţile locale, însă cetăţenii se 
adresează deseori politicienilor locali atunci când nu au acces la asistenţă medicală. 
Franţa are una dintre cele mai bune rate medici/pacienţi din lume (290/100.000), însă 
previziunile indică o scădere în anii viitori, însoţită de o creştere a cererii pentru servicii. 
În prezent, 8% dintre medici lucrează în zonele rurale, însă se preconizează că acest 
procent va scădea cu un sfert în anii următori. În trecut s-au oferit burse şi stimulente 
financiare, însă nu s-a obţinut rezultatul scontat, prin urmare autorii raportului adresat 
Senatului (Bruguière 2011) au propus la rândul lor diferite soluţii. Propunerile lor sunt: 

* Stagiul studenţilor din primul ciclu de studii şi al rezidenţilor în domeniul medicinei de 
familie ar trebui efectuat parţial în zonele rurale, fără a creşte durata totală a perioadei 
de formare. Studenţii ar trebui să aibă posibilitatea de a-şi efectua stagiul în orice locaţie 
din Franţa, nu doar în regiunea în care se află universitatea lor, ci şi în alte locuri (dacă 
este necesar şi cu burse acordată de o altă regiune). Autorităţile locale ar fi interesate 
să susţină aceşti studenţi oferindu-le cazare şi transport.  

* Autorităţile regionale sau camerele regionale ale Asociaţiilor Medicilor ar trebui să 
faciliteze instalarea medicilor de familie în cabinetele rurale, oferindu-le consiliere în 
legătură cu nenumăratele dificultăţi financiare, juridice şi organizatorice cu care se 
confruntă. 

* Susţinere financiară pentru obţinerea unei locuinţe şi deschiderea unui cabinet 
medical într-o zonă rurală, de exemplu prin acordarea unor împrumuturi fără dobândă 
de către autorităţile locale, regionale sau naţionale. 

* Reducerea birocraţiei. Un medic de familie francez îşi dedică aproape 20% din timp 
unor activităţi care nu au legătură cu pacienţii, precum aspecte administrative şi 
educaţie continuă (mulţi medici din România ar fi foarte mulţumiţi cu un procent de 
20%!). 

* Delegarea sarcinilor către personalul paramedical, precum asistenţii medicali, în urma 
unei formări corespunzătoare. 
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* Dezvoltarea telemedicinei, inclusiv dezvoltarea cadrului juridic şi financiar al acesteia. 

  

5.3 Folosirea stimulentelor 

Unele dintre intervenţiile descrise la secţiunea 5.2 pot fi numite stimulente conform 
definiţiei de la secţiunea 5.1, de exemplu oferirea unor plăţi mai mari per capita şi 
asigurarea de locuinţe gratuite sau subvenţionate pentru medicii rurali. Alte intervenţii ar 
trebui denumite mai degrabă structurale, de exemplu adaptarea programei medicale din 
primul ciclu sau din ciclurile superioare de studii pentru a include elementele practicii 
medicale în mediul rural. Există o parte distinctă a literaturii privind natura şi utilizarea 
stimulentelor care nu sunt destinate neapărat atragerii şi menţinerii medicilor în zona 
rurală, însă care sunt relevante în acest sens. 

Recenzia întocmită de Buchan (2000) a examinat cererea de introducere a unor 
strategii de remunerare şi stimulente în sistemul sanitar. Partea principală a 
documentului este o analiză teoretică foarte aprofundată care poate fi recomandată 
celor care doresc să înţeleagă problema. Un capitol este dedicat unei recenzii a 
literaturii în acest domeniu din perioada 1989 - 2000. În urma unei selecţii, 150 de 
lucrări au fost considerate relevante pentru această recenzie. Aproape toate publicăţiile 
(prezentate în bibliografie) au provenit din ţări dezvoltate (Marea Britanie 44%, SUA 
25%), sub 10% provenind din ţările în curs de dezvoltare. Jumătate dintre publicăţii s-au 
referit la intervenţiile destinate medicilor, în special medicilor generalişti. Analizând 
calitatea publicăţiilor, Buchan a concluzionat că există puţine dovezi sigure privind 
impactul şi efectul strategiilor de stimulare şi recompensă în sistemul sanitar. 

Maynard (2006) face o distincţie între stimulentele implicite şi cele explicite. Ipoteza că 
specialiştii medicali au sentimentul că au datoria de a presta cele mai bune servicii 
medicale, precum şi ipoteza că pacienţii şi cei care cumpără servicii medicale sunt 
convinşi de acest lucru, pot fi denumite stimulente implicite pentru un sistem de 
sănătate ideal şi lipsit de probleme. Dacă nu există încredere, vor fi (trebuie să fie) 
introduse regulamente, iar aici apar stimulentele explicite. Fiecare ţară ar trebui să 
evalueze în ce măsură şi din ce motiv nu există încredere între medici, pacienţi şi 
autorităţile medicale, precum şi modul în care ar trebui îmbunătăţită această încredere.  

Stimulentele explicite sunt fie controale de reglementare, fie stimulente financiare. Un 
exemplu al controlului de reglementare îl reprezintă reacreditarea sistematică şi 
obligatorie a medicilor de către o asociaţie profesională sau o agenţie guvernamentală, 
pe baza participării la programe de dezvoltare profesională continuă. Exemplul de 
stimulente financiare cel mai bine cunoscut este modul în care este organizată plata 
medicilor. Tariful serviciilor, plata per capita şi salariile generează stimulente diferite şi 
deseori opuse în ceea ce priveşte costurile generale, nivelul activităţilor, calitatea 
îngrijirii medicale şi nivelul administrativ. Din nou, obligaţia fiecărei ţări este de a evalua 
în ce măsură sistemul actual de plată a furnizorilor de servicii generează efectele dorite. 
Pe lângă sistemul de plată de bază, cumpărătorii pot să adauge stimulente financiare 
specifice, de exemplu pentru o performanţă mai bună sau pentru munca în zonele 
rurale. Instituirea stimulentelor pentru performanţă reprezintă o tendinţă mondială care, 
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oficial, ar trebui să determine o calitate mai bună, însă pe de altă parte conduce la 
creşterea complexităţii managementului sistemului sanitar. 

Raportul „Îndrumări privind stimulentele acordate specialiştilor medicali” (2008) al 
Global Health Workforce Alliance (GHWA) face o distincţie între stimulentele financiare 
şi cele nefinanciare, împărţite la rândul lor după cum urmează: 

Stimulente financiare 

*  Salariu şi condiţii precum asigurări, indemnizaţii şi pensii. 

*  Plăţi corelate cu performanţa, inclusiv pentru oferirea de servicii medicale rurale.  

*  Alte stimulente financiare, precum împrumuturi şi burse. 

Stimulente nefinanciare 

*  Dezvoltarea carierei şi dezvoltarea profesională, inclusiv comunicare şi 
monitorizare profesională eficientă, sprijin pentru concedii de formare, sabatice şi 
de studiu. 

*  Gestionarea volumului de muncă, inclusiv a serviciilor prestate după programul 
de lucru şi disponibilitatea medicilor înlocuitori. 

*  Contracte de muncă flexibile, de exemplu un program de lucru flexibil şi pauze 
planificate pentru dezvoltarea carierei.  

*  Medii de lucru pozitive, cu resurse suficiente, autonomie a muncii şi recunoaştere 
personală. 

*  Acces la beneficii şi ajutoare, inclusiv la cazare, transport şi şcoli pentru copii.  

Raportul GHWA prezintă exemple pentru fiecare tip de stimulente, multe, însă nu toate, 
fiind din ţările în curs de dezvoltare. Acesta recunoaşte – în baza experienţelor 
internaţionale – că doar acordarea unor stimulente financiare nu este suficientă pentru a 
menţine şi motiva personalul şi că stimulentele nefinanciare sunt în egală măsură 
importante, în special în ţările în care fondurile sunt limitate. Ca şi ceilalţi autori 
menţionaţi în acest capitol, autorii raportului GHWA îşi exprimă regretul în legătură cu 
lipsa unei evaluări riguroase a rezultatelor planurilor de stimulente. Cu toate acestea, ei 
pun la dispoziţie o listă obiectivă a caracteristicilor unui plan eficient de stimulente. 
Câteva dintre aceste caracteristici sunt: existenţa unor obiective clare, reflectarea 
nevoilor şi preferinţelor specialiştilor, includerea atât a stimulentelor financiare, cât şi a 
celor nefinanciare şi posibilitatea evaluării din punct de vedere cantitativ. 

Raportul GHWA mai prezintă şi liste practice de verificare pentru elaborarea unor 
planuri de stimulente adaptate la grupuri ţintă specifice. 

Bärnighausen et al. (2009) au analizat rezultatele unor programe pe termen lung de 
stimulente financiare pentru stagiile de formare, oferite în schimbul obligaţiei de a lucra 
în mediul rural, prin care un student sau un lucrător sanitar cu studii complete încheie 
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un contract pentru a lucra într-o zonă defavorizată timp de mai mulţi ani. Întrucât au fost 
aplicate criterii stricte, doar 43 de studii au îndeplinit criteriile necesare pentru a fi 
incluse în recenzie, 34 de studii fiind derulate în SUA, 5 în Japonia, două în Canada şi 
câte unul în Noua Zeelandă respectiv Africa de Sud. Majoritatea studiilor s-au referit la 
medicii generalişti. Stimulentele au constat în burse, împrumuturi sau stimulente 
financiare directe.  

Concluzia recenziei a fost că programele de stimulente financiare pentru stagiile de 
formare oferite în schimbul obligaţiei de a lucra în mediul rural reprezintă una dintre 
puţinele intervenţii de politică sanitară care determină îmbunătăţirea distribuirii 
resurselor umane în domeniul sănătăţii şi pentru care există dovezi substanţiale. 
Studiile existente arată că programele de stimulente financiare au determinat angajarea 
unui număr semnificativ de lucrători sanitari în zonele defavorizate şi că participanţii la 
program au fost dispuşi să lucreze în zonele defavorizate pe termen lung într-o măsură 
mai mare decât cei care nu au participat. Cu toate acestea, situaţia din SUA diferă 
considerabil de situaţia din alte ţări, iar niciunul dintre studii nu a putut să elimine în 
totalitate inegalitatea dintre participanţi şi neparticipanţi în cadrul selecţiei. Chiar şi 
programele de succes au înregistrat pierderi substanţiale din punct de vedere al 
recrutării înainte de începerea perioadei obligatorii de prestare a serviciilor. Participanţii 
la program au ales să rămână în zonele rurale mai frecvent decât cei care nu au 
participat, însă deseori nu în acelaşi loc în care au fost angajaţi la început. Programele 
de stimulente financiare au variat substanţial din punct de vedere al nivelului de 
satisfacţie a participanţilor şi într-o oarecare măsură se pot găsi explicaţii pentru aceste 
diferenţe. Cu toate acestea, în studiile viitoare va fi important să se acorde mai multă 
atenţie acestui aspect esenţial pentru menţinerea lucrătorilor sanitari în zonele rurale.  

 

5.4 Concluzii – Relevanţa pentru medicina de familie rurală din România  

Un aspect pozitiv este acela că evaluările internaţionale ale programelor rurale de 
îngrijire primară oferă recomandări destul de clare şi de consecvente. În acelaşi timp, 
un dezavantaj constă în faptul că toate studiile indică trăsăturile specifice ale fiecărei 
ţări şi chiar ale fiecărei regiuni, astfel încât simpla copiere nu reprezintă o soluţie. Un alt 
dezavantaj constă în faptul că multe documente care descriu intervenţiile pentru 
atragerea şi menţinerea personalului medical în mediul rural sunt departe de a fi 
perfecte, astfel încât concluziile din recenzii trebuie trase cu foarte multă atenţie. Totuşi, 
din experienţele internaţionale se pot extrage unele concluzii relevante pentru medicina 
de familie rurală din România. Acestea sunt: 

1. Atragerea şi planurile de menţinere a personalului în zona rurală trebuie să se 
bazeze pe date colectate atent privind nevoile şi preferinţele grupurilor ţintă. Astfel de 
date există în România, în special în raportul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi 
Management Sanitar (2008) (prezentat succint în capitolul 3 din prezentul raport), 
completat cu informaţiile din capitolul 4. 

2. Întrucât fiecare ţară şi grup ţintă sunt diferite, planurile noi de atragere şi menţinere a 
personalului sanitar în mediul rural trebuie monitorizate şi evaluate, adaptate sau 
întrerupte dacă este cazul. 
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3. Intervenţiile educaţionale sunt foarte promiţătoare, însă generează rezultate doar pe 
termen mediu către lung.  

4. Este important să analizăm în ce măsură actualul program de formare în medicina de 
familie pentru studenţii din primul ciclu şi cei din ciclurile superioare este adecvat pentru 
practica în mediul rural şi să îmbunătăţim elementul de practică în mediul rural, dacă 
este cazul. Este mai ales important ca pentru studenţii din primul ciclu şi din ciclurile 
superioare să se introducă programe de practică în domeniul medicinei de familie în 
anumite cabinete medicale rurale. 

5. Este necesar să se analizeze în ce măsură facultăţile medicale şi colegiile de 
asistenţi medicali pot recruta studenţi şi elevi cu origini rurale şi în ce măsură numărul 
acestora poate fi stimulat prin burse. 

6. Trebuie să se analizeze modul în care medicii şi asistenţii de familie pot fi susţinuţi în 
ceea ce priveşte dezvoltarea profesională continuă, prin cursuri (gratuite), programe de 
învăţare la distanţă şi concedii sabatice. 

7. Stimulentele financiare pot fi utile, însă nu trebuie să reprezinte unica abordare sau 
abordarea principală pentru atragerea şi menţinerea personalului sanitar în mediul rural. 
Stimulentele financiare prin programe de formare oferite în schimbul obligaţiei de a lucra 
în mediul rural au fost eficiente în unele ţări, însă aceste experienţe nu pot fi copiate cu 
uşurinţă.  

8. Trebuie analizată nevoia de sprijin nemedical – locuinţă, transport şi şcoli pentru 
copii. Acest aspect ar trebui să trezească interesul autorităţilor locale din zonele 
defavorizate. 

9. În funcţie de densitatea şi gradul de dispersie a populaţiei rurale, vor fi necesare, 
probabil, diferite tipuri de servicii de medicină de familie. 

10. Va fi utilă folosirea recomandărilor OMS şi a listei de verificare GHWA în vederea 
întocmirii unei liste a stimulentelor pentru medicina de familie din mediul rural din 
România. 
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Capitolul 6: Provocările cu care se confruntă îngrijirea primară rurală 
din România  

Capitolul 2 prezintă o imagine de ansamblu a situaţiei actuale a îngrijirii primare sau a 
medicinei de familie în România. Capitolul 3 prezintă succint nevoile îngrijirii primare 
rurale înregistrate în urmă cu trei ani, completate (în capitolul 4) cu date recente din 
evaluarea efectuată pe teren în lunile septembrie – octombrie 2011. Bazându-ne şi pe 
concluziile eforturilor internaţionale de atragere şi menţinere a personalului medical în 
zonele rurale (capitolul 5), suntem acum în măsură să efectuăm un inventar preliminar 
al provocărilor cu care se confruntă îngrijirea primară în România, în special asistenţa 
primară din zonele rurale şi izolate. Acest inventar este preliminar, întrucât misiunea de 
anchetă şi discuţiile cu factorii implicaţi vor continua până în momentul în care poate fi 
prezentată o primă versiune preliminară a Strategiei Naţionale de Dezvoltare a 
Asistenţei Medicale Rurale. Prin urmare, putem considera capitolul 6 ca fiind o agendă 
şi o listă de verificare a discuţiilor cu factorii implicaţi. Prima parte a Strategiei Naţionale 
va oferi, desigur, o imagine mai precisă a provocărilor pe care această strategie va 
încerca să le abordeze.  

Existenţa unui capitol privind „provocările” nu trebuie să conducă la concluzia că în 
medicina de familie din România există doar probleme. Capitolul 2 descrie numeroasele 
realizări care au avut loc într-o perioadă relativ scurtă. Aceste realizări ar trebui 
menţinute, iar scopul unei analize a provocărilor este de a genera mai multe 
îmbunătăţiri şi nu un sentiment de deznădejde. De asemenea, nu va fi realist să se 
propună soluţii pentru tot ceea ce nu funcţionează bine, prin urmare orice strategie 
trebuie să stabilească priorităţi. 

În ceea ce priveşte capitolul 2, raportul (proiectul de raport) recent al OMS privind 
evaluarea structurii şi a modului în care se asigură îngrijirea primară în România de 
către NIVEL/CPSS a fost foarte util şi pentru capitolul 6. 

6.1 Provocările cu care se confruntă îngrijirea primară din România  

Provocările îngrijirii primare din România, care nu sunt specifice pentru serviciile rurale, 
ci sunt valabile pentru întregul subsistem de îngrijire primară, sunt descrise în 
paragrafele de mai jos. 

Nivelul politic 

Sarcina OPM în cadrul contractului cu MS este de a propune o strategie doar pentru 
îngrijirea primară rurală, însă acest lucru este îngreunat de faptul că nu există o 
strategie generală pe termen lung pentru medicina de familie. Deşi medicina de familie 
este bine stabilită în România (a se vedea capitolul 2), este important să avem o viziune 
asupra medicinei de familie în cadrul sistemului sanitar românesc peste 10-15 ani. 
Aspectele esenţiale sunt, de exemplu, planificarea pe termen lung a resurselor umane 
(nu doar a medicilor de familie), asigurarea calităţii în medicina de familie, profilul 
(cunoştinţele şi competenţele) medicilor şi asistenţilor medicali din domeniul medicinei 
de familie, medicina de familie ca practică la nivel de grup vs. practică individuală, 
cooperarea interdisciplinară şi finanţarea medicinei de familie. Întrucât formarea 
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medicilor de familie durează cel puţin 9 ani, este evident că o viziune convenită pe 
termen lung va fi utilă.  

Ministerul Sănătăţii şi asociaţiile profesionale ar trebui să coordoneze elaborarea unei 
strategii pentru medicina de familie. Acest lucru necesită o creştere a numărului 
responsabililor cu îngrijirea primară din cadrul Ministerului, în prezent existând doar o 
persoană, şi apelarea mai frecventă la Comitetul consultativ pentru medicina de familie. 
Este necesară, de asemenea, implicarea şi profesionalizarea Societăţii Naţionale de 
Medicina Familiei/Medicină Generală şi a Asociaţiei Asistenţilor Medicali din România, 
precum şi implicarea oamenilor politici. 

Aspecte financiare 

Există mai multe aspecte financiare legate de îngrijirea primară care pot fi puse sub 
semnul întrebării. Se pare că s-a ajuns la un oarecare consens în privinţa faptului că 
procentul din fondurile totale ale CNAS alocat îngrijirii primare trebuie majorat. Copierea 
procentului din alte ţări nu este posibilă, întrucât „îngrijirea primară” include mult mai 
mult decât medicina de familie, de exemplu stomatologie şi farmacii, iar datele nu pot fi 
comparate cu uşurinţă între ţări. Creşterea procentului alocat din bugetul CNAS 
determină reducerea procentului alocat altor componente (de exemplu spitalelor), cu 
excepţia cazului în care bugetul total este majorat, iar deseori acest lucru nu este 
fezabil din punct de vedere politic sau tehnic. Prin urmare, un buget corespunzător 
pentru medicina de familie este important, însă dificil de stabilit. Un factor agravant îl 
reprezintă faptul că toate cheltuielile alocate sănătăţii publice în România sunt reduse 
comparativ cu alte ţări din UE: sub 4% din PIB. 

Metoda de plată pentru medicina de familie din România a fost modificată în ultimii ani, 
de la plata majoritară per capita la 50%-50% per capita şi per servicii. Motivele acestei 
schimbări nu sunt clare. Specialiştii din numeroase ţări preferă pata per servicii 
deoarece le permite să îşi majoreze venitul muncind mai mult, deşi nu sunt mulţumiţi de 
sarcinile administrative sporite care rezultă din aceasta. Plata per servicii este 
considerată deseori o sursă de îmbunătăţire a calităţii, deşi dovezile în acest sens nu 
sunt foarte numeroase. Plata per servicii reprezintă o metodă de plată deschisă, iar în 
cazul în care agentia de achizitii doreşte să îşi stabilească un nivel scăzut al 
cheltuielilor, este obligată să stabilească un număr maxim de servicii pe care un cabinet 
de medicină de familie are dreptul să le presteze, subminând astfel întregul scop al 
plăţii per servicii. O astfel de situaţie are loc în prezent în România, prin stabilirea 
numărului de consultaţii zilnice şi a numărului zilnic de vizite la domiciliu. În acest caz, 
ar fi preferabil să se revină la un sistem mai puţin complicat, bazat în principal pe plata 
per capita. Elementele de diferenţiere actuale între grupele de vârstă în cazul plăţii per 
capita nu reflectă cererea de servicii pentru copii mici, adulţi bărbaţi şi femei şi în 
special vârstnici. De asemenea, se pare că există discrepanţe între numărul 
persoanelor asigurate de pe listele medicilor şi cele care sunt recunoscute ca asigurate 
de către CNAS, ca urmare a complexităţii registrului la care contribuie diferite agentii 
(de exemplu pentru studenţi şi pensionari).  

Un aspect complicat al sistemului de asigurări curent constă în faptul că aparent nu este 
posibil să se ajungă la o acoperire de aproape 100% a populaţiei. Teoretic, medicii de 
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familie pot să trateze pacienţii neasiguraţi ca pe pacienţi privaţi, însă în realitate nu este 
atât de uşor să se realizeze acest lucru, în special în rândul grupurilor vulnerabile. 

Sistemul de coplată pentru medicamentele prescrise de medicii de familie pare să fie 
(prea) complicat, atât medicii de familie, cât şi pacienţii plângându-se de acest sistem. 
Nu este necesară coplata pentru medicamentele incluse pe listele C1, C2 şi C3, însă 
majoritatea prescripţiilor medicale sunt eliberate pentru medicamentele din listele A şi B. 
Toate listele sunt stabilite de Ministerul Sănătăţii în urma consultării unui comitet de 
experţi. Nivelul subvenţiilor se bazează pe cea mai ieftină variantă din grupurile de 
medicamente, deşi ghidurile de practică clinică prevăd o altă variantă sau medicii 
prescriu altceva. Farmaciile au interesul financiar să nu vândă cea mai ieftină variantă, 
ceea ce determină un nivel mai ridicat de co-plată pentru pacient.    

Resurse umane  

În prezent, numărul medicilor de familie contractaţi de CNAS în România (11.379 la 31 
decembrie 2010) este suficient pentru a acoperi la nivel naţional o populaţie de 21 de 
milioane de locuitori. Vârsta medie a medicilor de familie este 50 de ani, ceea ce 
înseamnă că mulţi vor ieşi la pensie în anii următori. Acest lucru indică necesitatea de a 
previziona nevoia viitoare de medici de familie (şi asistenţi medicali din domeniul 
medicinei de familie), corelată cu planificarea numărului de studenţi admişi la 
universităţi şi colegii. Deşi unii medici de familie imigrează (din Republică Moldova), alţii 
emigrează către ţări ale Uniunii Europene, de unde rezultă că tiparele migrării trebuie, 
de asemenea, luate în considerare. 

Majoritatea medicilor de familie (85%) fie au efectuat rezidenţiatul de 3 ani în medicină 
de familie, fie (în cazul celor cu experienţă, dar care au fost formaţi înainte de 
introducerea rezidenţiatului) au parcurs un curs de perfecţionare cu durata de 6 luni. 
Dintre aceşti 9.710 medici de familie, 5.233 au susţinut examene suplimentare, 
devenind „medici primari”. Există şi 1.669 de medici care lucrează ca medici de familie 
însă nu sunt consideraţi specialişti în medicina de familie. În prezent, aceştia sunt 
implicaţi într-un program de respecializare, astfel încât peste 3 ani toţi medicii de familie 
vor putea fi consideraţi specialişti în medicina de familie. 

Faptul că în zonele urbane unii foşti medici pediatri şi unii foşti medici pentru pacienţii 
adulţi au un număr relativ mai mare de copii sau de persoane adulte pe liste se poate 
datora distribuţiei medii pe vârstă a populaţiei şi nu este considerata o problemă. Aceste 
diferenţe vor dispărea treptat. 

De câţiva ani există o nouă profesie în domeniu, cea de asistenţi comunitari, cunoscuţi 
şi ca asistenţi medicali comunitari. Aceştia sunt angajaţi de către autorităţile locale, însă 
această structură separată de management ar putea complica coordonarea cu 
cabinetele de medicină de familie, deşi este recunoscut faptul că asistenţii comunitari ar 
putea îndeplini un rol util. Trebuie analizat modul în care ar putea fi evitată 
suprapunerea activităţilor între cele două profesii şi în care ar putea fi asigurată o 
cooperare mai bună. Pentru aceasta este necesară o bună înţelegere a fişei postului 
fiecăreia dintre aceste profesii. 
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Calitatea serviciilor  

Cunoştinţele şi competenţele medicilor de familie şi asistenţilor („asistenţi medicali”) 
trebuie îmbunătăţite în continuare printr-un program de formare mai adecvat în cadrul 
rezidenţiatului şi printr-o dezvoltare profesională continuă, precum şi prin elaborarea şi 
utilizarea de ghiduri, inclusiv a celor pentru îmbunătăţirea practicilor de prescriere, 
acţiuni preventive şi preluarea pacienţilor cu boli cronice. Formarea profesională a 
medicilor de familie şi a asistenţilor medicali din domeniul medicinei de familie continuă 
să aibă o orientare academică şi spitalicească puternică, iar formarea în contexte rurale 
este insuficientă. Cunoştinţele şi competenţele asistenţilor din cabinetele de medicină 
de familie trebuie îmbunătăţite pentru ca aceştia să joace un rol mai responsabil în 
medicina de familie. În acest moment, majoritatea asistenţilor îndeplinesc un rol auxiliar, 
în special pentru proceduri birocratice. În România tocmai a fost iniţiat un proiect 
susţinut de UE pentru dezvoltarea asistenţei „reale” în cadrul medicinei de familie. 

În ceea ce priveşte ghidurile clinice acestea nu sunt suficiente pentru medicii de familie, 
iar cele care există deseori nu sunt disponibile sau nu sunt utilizate. Pentru asistenţii din 
cabinetele de medicină de familie nu există astfel de ghiduri. Folosirea ghidurilor în 
timpul procesului de educaţie iniţială şi permanentă şi în practica de zi cu zi reprezintă 
un instrument important de asigurare a calităţii. 

Mai mult, s-ar putea discuta despre lărgirea pachetelor de servicii furnizate de medicina 
de familie, împreună cu un program adecvat de formare şi remunerare. Abordarea 
diagnosticului şi tratamentului bolilor de către medicii de familie este destul de 
completă, însă intervenţiile chirurgicale minore, anumite servicii de prevenire 
(screening, contracepţie), îngrijirea medicală în bolile cronice şi susţinerea în cazul 
problemelor psihosociale nu reprezintă încă o practică standard. În cazul îngrijirii 
pacienţilor cu diabet, distribuirea responsabilităţilor între medicii de familie şi internişti 
nu a fost clar stabilită încă.  

CNAS dispune de o cantitate importantă de date privind serviciile furnizate, prescripţiile 
şi trimiterile, însă acestea nu sunt folosite pentru îmbunătăţirea calităţii. Un feed-back 
privind performanţa unui cabinet de medicină de familie comparativ cu media de 
performanţă la nivel naţional sau regional ar reprezenta un stimulent pentru 
îmbunătăţirea calităţăţii serviciilor medicale. 

 

 

Infrastructura fizică  

Au fost exprimate foarte multe nemulţumiri în legătură cu starea precară a spaţiilor 
alocate cabinetelor de medicină de familie. Principala problemă constă în faptul că 
medicii de familie nu sunt proprietarii spaţiului şi prin urmare nu pot investi în 
îmbunătăţirea acestuia. Pe de altă parte, proprietarii – de obicei autorităţile locale – nu 
par să considere îmbunătăţirile o prioritate. Chiar dacă medicii de familie ar deveni 
proprietarii spaţiilor, de exemplu prin oferirea unui preţ simbolic în schimbul garantării 
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continuării serviciilor, veniturile actuale mici ar face necesare împrumuturi bancare, care 
sunt dificil de obţinut. 

Echipamentele de bază sunt de obicei disponibile în cabinetele de medicină de familie. 
Echipamentele care lipsesc cel mai frecvent sunt, de exemplu, trusa de urgenţă, tabla 
optometrică, speculumul, otoscopul şi trusa pentru măsurarea glicemiei, şi chiar dacă 
aceste echipamente există, ele sunt rareori folosite (detalii sunt incluse în raportul 
NIVEL/CPSS). La fel ca în cazul renovării spaţiului, achiziţionarea echipamentelor noi ar 
fi deseori dificilă din cauza veniturilor limitate ale cabinetului. 

Aproape toţi medicii de familie folosesc computerele pentru fişele medicale ale 
pacienţilor şi pentru căutarea de informaţii. Aplicaţiile administrative pentru stabilirea 
programărilor sau administrarea financiară sunt rareori folosite. 

Organizarea îngrijirii primare  

Sistemul de selecţie a pacienţilor şi de trimiteri necesită îmbunătăţiri. Comparaţiile 
internaţionale ale ponderii trimiterilor de către medicii generalişti sunt dificil de 
interpreţat; cifrele variază între 3% şi 10%. Cifrele pentru România sunt de 9% pentru 
medicii de familie din mediul rural şi 12% pentru medicii de familie din mediul urban, 
aflându-se la limita superioară a spectrului sau – în cazul medicilor din mediul urban – 
dincolo de această limită. O pondere ridicată a trimiterilor poate avea diferite cauze şi 
reprezintă un simptom al ineficienţei. 

Nu există nicio îndoială că medicii de familie sunt împovăraţi de prea multă birocraţie şi 
muncă de birou, în special pentru decontările de la CNAS. Medicii de familie au 
sentimentul că unele formulare de înregistrare sunt prevăzute în mod inutil în două 
exemplare (în format electronic şi pe hârtie). Regulamentele şi regulile administrative 
sunt modificate frecvent, iar medicii consideră că acest lucru îi îndepărtează de la 
munca lor reală. Supra-reglementarea poate fi o moştenire a vechiului sistem de 
organizare şi control şi există în multe ţări care au trecut de la un sistem de stat la un 
sistem social de asigurări de sănătate. După cum s-a explicat la capitolul 5, este 
necesar un anumit grad de încredere între cumpărători şi furnizori. De asemenea, 
analiza cerinţelor de colectare a datelor poate să indice că multe date nu sunt nici 
sigure, nici necesare. Instituirea unor „centre de înregistrare” ar putea să elimine o mare 
parte din rapoartele de rutină pe care trebuie să le întocmească medicii de familie. 

De obicei, cabinetele de medicină de familie nu oferă servicii în afara programului de 
lucru. Există, în prezent, 172 de „centre de permanenţă” în care pacienţii se pot 
prezenta la medicii de familie în afara programului de lucru. În zonele urbane aceşti 
pacienţi ajung cel mai adesea la departamentele de urgenţă ale spitalelor, chiar dacă un 
medic de familie ar fi fost un furnizor de servicii medicale mai adecvat. Pacienţii sunt 
obişnuiţi să beneficieze de îngrijire spitalicească pentru problemele medicale care apar 
în afara programului de lucru, iar spitalele au interesul financiar de a nu-i refuza. Prin 
urmare, „centrele de permanenţă” sunt considerate mai degrabă o soluţie pentru zonele 
rurale decât pentru cele urbane (a se vedea mai jos). 
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6.2 Provocările specifice îngrijirii primare rurale 

Unele provocări cu care se confruntă medicina de familie sunt specifice pentru zonele 
rurale şi izolate sau sunt mai pronunţate în aceste zone. 

Raportul întocmit în 2008 de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 
Management Sanitar concluzionează că principala nevoie a populaţiei rurale din satele 
mai izolate este un acces mai bun la medicina de familie şi la produsele farmaceutice. 
O minoritate considerabilă a populaţiei rurale nu este înregistrată la un medic de familie. 
Personalul responsabil de îngrijirea primară menţionează ca motiv principal de 
preocupare spaţiile şi echipamentele inadecvate. Aceste constatări sunt în mare parte 
confirmate de rezultatele propriei noastre evaluări pe teren care a adăugat, de 
asemenea, sugestii pentru extinderea serviciilor de îngrijire primară disponibile pentru 
populaţie atât din punct de vedere al timpului, cât şi al domeniului de aplicare, 
susţinerea sporită din partea autorităţilor locale, o mai bună utilizare a ghidurilor de 
practică clinică şi creşterea gradului de motivare a personalului.  

Principala provocare care a determinat solicitarea unei strategii speciale pentru 
medicina de familie în mediul rural este considerată lipsa resurselor umane în zonele 
rurale şi izolate. Cu toate acestea, nu este uşor să se găsească date cantitative privind 
numărul locuitorilor din mediul rural care au acces insuficient la medicina de familie. 
Acest lucru depinde, desigur, de diferenţa între rezonabil şi insuficient: distanţa faţă de 
sau timpul de deplasare până la un cabinet de medicină de familie, prestarea serviciilor 
zilnic sau doar o dată/de două ori pe săptămână şi numărul persoanelor de care se 
poate ocupa un singur medic de familie. 

Conform Legii sănătăţii (95/2006 art. 383 şi 788) şi Legii farmaciei (266/2008 art. 2), 
medicilor de familie nu li se permite să furnizeze medicamente şi în multe locuri nu 
există farmacii rurale sau puncte farmaceutice, deşi nu avem la dispoziţie date precise. 
Este inacceptabil să se elibereze o prescripţie pentru un pacient din mediul rural care 
apoi trebuie să se deplaseze la oraş pentru a face rost de medicamente. Găsirea unei 
soluţii care să ofere protecţie împotriva stimulentelor financiare incorecte nu ar trebui să 
fie foarte dificilă, fiind necesare doar câteva modificări legislative. În prezent, în 
România sunt vehiculate idei privind deţinerea unor fonduri speciale pentru 
medicamentele destinate îngrijirii primare, iar aceste fonduri ar putea fi corelate cu 
posibilitatea medicilor din zonele izolate de a dispune de stocuri limitate de 
medicamente. 

Instituirea unor „centre de permanenţă” şi problema zonelor rurale defavorizate sunt 
deseori menţionate împreună, însă în realitate este vorba despre două probleme 
diferite: prima nu reprezintă o soluţie pentru cealaltă. Nu pot fi instituite centre de 
permanenţă în zonele izolate în care există un singur medic şi/sau un singur asistent 
medical care asigură servicii de urgenţă în afara programului de lucru. Unii medici sunt 
de acord să fie de gardă în permanenţă, în special dacă se oferă o formă de 
compensaţie. Există metode pentru protejarea medicilor şi a asistenţilor medicali 
împotriva epuizării profesionale ca urmare a faptului că sunt de gardă 7 zile pe 
săptămână, 24 de ore pe zi. Centrele de permanenţă sau prin rotaţie din zonele rurale 
pot funcţiona doar atunci când se poate găsi o locaţie centrală din care distanţele până 
la satele îndepărtate să nu fie prea mari. În locul unui „centru de permanenţă”, se poate 
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avea în vedere şi o soluţie mai simplă, respectiv un program de gărzi pentru medicii de 
familie dintr-o anumită regiune rurală. În prezent, medicii nu sunt foarte interesaţi să 
lucreze în cadrul centrelor de permanenţă deoarece condiţiile nu sunt foarte bune, iar 
remuneraţia este insuficientă. Întreaga problemă a centrelor de permanenţă din zonele 
rurale trebuie analizată cu atenţie. 

Se pare că există doar un interes limitat al autorităţilor locale faţă de medicina de 
familie, iar contactele între medicii de familie şi autorităţile locale sunt limitate. Starea 
precară a cabinetelor din zonele rurale deţinute de autorităţile locale este cu siguranţă 
un indiciu în acest sens. Cu toate acestea, în cadrul evaluării noastre pe teren am 
constatat că autorităţile locale sunt cel puţin interesate de îngrijirea primară, iar 
posibilitatea unei cooperări mai bune ar trebui explorată. 

Programele de rezidenţiat în medicina de familie nu pregătesc medicii în mod adecvat 
pentru practicarea medicinei în zona rurală. După cum am descris mai sus, medicii sunt 
orientaţi într-o măsură prea mare către mediul spitalicesc şi nu dispun de pregătire 
suficientă în mediul rural, pregătire care ar fi utilă chiar şi pentru medicii de familie care 
se vor stabili în oraşe. Capitolul 5 include recomandări internaţionale importante pentru 
îmbunătăţirea acestei situaţii. 

În mod ciudat, numărul mediu al persoanelor înscrise pe lista unui medic de familie pare 

mai redus în zonele rurale decât în zonele urbane în cadrul studiului NIVEL/CPSS. 

Această situaţie este contrară cu ceea ce s-ar putea anticipa în cazul unei presupuse 

crize de medici în zonele rurale. Se ştie că procentul persoanelor neasigurate este mai 

mare în zonele rurale decât în zonele urbane şi că medicii de familie din zonele urbane 

au uneori un loc de muncă suplimentar în afara oraşului, însă acest lucru poate explica 

doar parţial acest fapt (care ar putea fi, de asemenea, un artefact). 

Deşi majoritatea medicilor de familie din zonele rurale pot să efectueze unele analize de 
laborator în cabinetul propriu, aceştia susţin că au acces insuficient la servicii de 
laborator mai sofisticate (54%) şi la servicii de radiografie (52%). 
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Capitolul 7: Etape viitoare 

 

Datorită rezultatelor analizei noastre – descrise parţial la capitolele 2-6 din prezentul 
raport – dispunem acum de fundamentul necesar pentru a iniţia procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare a serviciilor de îngrijire primară în mediul rural. Această 
strategie va fi pe termen scurt şi mediu, cuprinzând aproximativ perioada 2012-2020. 
Pe parcursul elaborării sale se vor colecta date noi de la Ministerul Sănătăţii şi alţi actori 
importanţi, obţinându-se o versiune preliminară care va putea fi înaintată Ministerului 
Sănătăţii, Unităţii de Management al Proiectului din cadrul acestuia şi Comisiei 
consultative pentru asistenţa medicală primară la începutul lunii decembrie 2011. După 
aprobarea de către Minister ca bază pentru elaborarea textului final, strategia propusă 
va fi discutată cu  decidenţii şi specialiştii implicaţi în cadrul unui seminar la mijlocul lunii 
decembrie 2011, iar textul final va fi prezentat la începutul lunii ianuarie 2012.  

Strategia pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire primară (în mediul rural) va fi 
structurată după cum urmează: 

• o introducere care va cuprinde definiţii, motivele de elaborare a strategiei, 

explicarea structurii documentului şi contextul general al politicii privind serviciile 

de îngrijire primară;  

• o prezentare succintă a situaţiei actuale a medicinei de familie din România, a 

realizărilor şi a problemelor cu care se confruntă aceasta; 

• obiectivele generale ale strategiei şi obiectivele mai specifice pe care urmăreşte 

să le îndeplinească; 

• o descriere a procesului de punere în aplicare, inclusiv atribuirea 

responsabilităţilor către diverşii actori şi un orizont de timp. 

 

În luna ianuarie 2012 va fi elaborat un plan de acţiune pentru punerea în aplicare a 
strategiei, precum şi un plan de monitorizare şi evaluare. Planul de acţiune ar putea să 
cuprindă o perioadă de 2-3 ani şi va descrie detaliat activităţile care ar trebui să 
conducă la obţinerea rezultatelor dorite în perioada de timp stabilită şi cu resursele 
alocate. Tot planul de acţiune va propune modificări ale regulamentelor actuale 
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. Planul de monitorizare şi evaluare va pune la 
dispoziţie metodologia şi indicatorii necesari pentru supravegherea punerii în aplicare a 
strategiei.  

Echipa proiectului se va asigura că diverşii actori responsabili cu punerea în aplicare a 
strategiei vor fi implicaţi în elaborarea planului de acţiune, pentru a garanta preluarea 
acestuia.  
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9: ANEXE 

Anexa 1: Metodologia de evaluare a nevoilor  

Scop: Fundamentarea elaborării strategiei de AMP în mediul rural pentru România. 

Context: În 2008 a fost întreprins de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 
Management Sanitar un studiu amplu privind unităţile de AMP. Raportul pune la 
dispoziţie informaţii detaliate privind numărul şi tipul unităţilor de AMP, nivelul de 
asigurare a personalului pentru acestea, disponibilitatea echipamentelor etc. Exerciţiul 
actual îşi propune să verifice măsura în care problemele identificate în 2008 mai sunt de 
actualitate, să exploreze domenii noi care necesită o atenţie deosebită şi să descopere 
punctele de vedere ale factorilor de decizie esenţiali implicaţi în finanţarea, organizarea 
şi prestarea serviciilor de medicina familiei.  

Descrierea activităţilor: Echipa de experţi locali şi internaţionali va vizita locaţiile 
geografice din România selectate de către MS şi considerate ca fiind izolate şi 
defavorizate din punct de vedere medical.   

1. Tulcea (Dr. Jorj Cristea) 

2. Teleorman (Dr. Mihaela Pop) 

3. Vaslui (Dr. Cornelia Lovin) 

4. Alba (Dr. George Haber 

 

Experţii vor lua interviuri semistructurate şi, dacă va fi cazul, vor participa la întâlniri 
consultative. Principalele grupuri vizate de aceste interviuri vor fi următoarele: 

• Medici de familie – interviuri individuale sau la nivel de grup (4-8 în fiecare zonă) 

• Asistenţi medicali – interviuri individuale (cel puţin 2-4 în fiecare zonă)  

• Pacienţi (inclusiv reprezentanţii organizaţiilor de pacienţi) – interviuri individuale 
sau la nivel de grup (2-4 în fiecare zonă)  

• Reprezentantul (reprezentanţii) consiliului judeţean – interviu individual 

• Reprezentantul (reprezentanţii) cabinetelor medicale publice locale – interviu 
individual  

• Reprezentantul (reprezentanţii) Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai 
Casei Judeţene de Asigurări  

 

Metodologie: Datele vor fi colectate prin interviuri semistructurate. Tabelul de mai jos 
identifică domeniile care vor fi explorate şi aspectele specifice care vor fi acoperite în 
cadrul fiecărui domeniu. Pot fi adresate întrebări suplimentare, iar unele dintre acestea 
pot fi întrebări care nu au fost anticipate la începutul interviului.  Interviul va fi înregistrat 
pe suport magnetic şi în scris.  
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Interviurile individuale vor dura cel mult 90 de minute. Întâlnirile la nivel de grup 
ar putea să dureze între 2 şi 2,5 ore, în funcţie de numărul participanţilor.  

Întrebări adresate medicilor şi asistenţilor medicali  

 
Domenii de explorat  Aspecte specifice 

Organizarea serviciilor de MdF  • Care este modalitatea de prestare a serviciilor: aţi 
încheiat un contract cu CNAS? 

• Câţi pacienţi aveţi înscrişi pe listă? 

• Prestaţi serviciile în cadrul unui cabinet individual 
sau v-aţi asociat cu alţi medici de familie?   

• Care sunt responsabilităţile medicilor de familie 
atunci când prestează servicii de sănătate 
publică?  

• Există limitări în această privinţă (da/nu)?. Dacă 
răspunsul este da, cum poate fi îmbunătăţită 
această situaţie? 

• Care este rolul administraţiei locale în 
organizarea serviciilor de MdF în zonă?  

Accesul la servicii Câte zile pe săptămână sunt disponibili în zonă 
medicul şi/sau asistentul medical? 
Există mijloace de transport în comun care circulă 
regulat şi care pot fi folosite de către localnici dacă au 
nevoie să ajungă la un cabinet medical? 
Care sunt mijloacele de transport disponibile pentru 
medicul de familie în cazul vizitelor la domiciliu sau al 
apelurilor de urgenţă?  
Există o farmacie în zonă? Dacă da, este deschisă în 
fiecare zi a săptămânii, inclusiv în weekend? 
În regiunea în care vă desfăşuraţi activitatea există 
zone la care este dificil de ajuns? 
Ce înţelegeţi prin dificil? – vă rugăm să daţi un 
exemplu.  
Cum gestionaţi dificultăţile? 

Infrastructura fizică  
 

Disponibilitatea echipamentelor medicale de bază 
pentru practicarea medicinei de familie, de ex. 
tensiometre, stetoscop, otoscop, oftalmoscop, 
electrocardiograf  

Ce echipament consideraţi că este necesar, însă 
lipseşte? 

Cum aţi descrie starea clădirii în care vă desfăşuraţi 
activitatea: foarte bună, bună, satisfăcătoare, proastă, 
foarte proastă? Explicaţi de ce clasificaţi astfel starea 
clădirii. 
Discuţie privind starea clădirii atunci când a început 
să o folosească, ultima dată când a fost renovată şi 
cine a suportat cheltuielile acestui proces.   

Implicarea asistenţilor medicali  Care este rolul asistenţilor medicali în furnizarea 
serviciilor de MdF?  
Medicul intervievat cunoaşte multe clinici care oferă 
servicii de îngrijire primară şi în care lucrează doar un 
asistent medical? (Persoana ar trebui să definească 
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Domenii de explorat  Aspecte specifice 

singură zona în care acest tip de servicii sunt 
furnizate doar de către o persoană).  

Trimiteri Cum sunt organizate trimiterile:  

• Trimiteri către spital 

• Trimiteri către şi de la specialişti  

 

Îngrijirea pacienţilor care suferă de boli cronice 
 

Cum sunt organizate serviciile de îngrijire pentru 
pacienţii cronici? 

• Aveţi o listă a pacienţilor cu afecţiuni cronice?  

• Puteţi monitoriza în permanenţă pacienţii cu boli 
cronice, de exemplu diabet sau hipertensiune?  

• Pacienţii care suferă, de exemplu, de diabet şi 
hipertensiune (inclusiv cei care fără asigurări 
medicale) au acces nelimitat la medicamente?  

• Accesul la serviciile de laborator de bază şi 
disponibilitatea benzilor pentru testarea urinei, a 
dispozitivelor pentru monitorizarea glicemiei, 
colesterolului, etc. 

Organizarea îngrijirii de urgenţă  1. Medicii de familie oferă îngrijire de urgenţă în 
timpul programului de lucru şi după încheierea 
acestuia?  

2. Obişnuiţi să transmiteţi medicului de familie 
curent informaţia că pacientul său reprezintă o 
urgenţă medicală?  

Calitatea serviciilor de îngrijire primară: 

• Ghiduri clinice privind serviciile de 
îngrijire 

• Dezvoltarea profesională continuă  

• Acces la resurse online  

• Managementul şi monitorizarea 
performanţei  

 

Există ghiduri de practică clinică pentru medicii de 
familie, adoptate de către MS sau de organismele 
profesionale? 
Cum pot accesa MF din zonele rurale ghidurile? (sunt 
disponibile online, tipărite şi difuzate etc). 
Participarea la programele de EMC  

• Câte ore pe an?  

• Calitatea cursurilor (Sunt acreditate de către 
un organism profesional recunoscut, de către 
MS sau de orice altă autoritate?) 

Aveţi acces nelimitat la internet? iar în acest caz, 
folosiţi internetul pentru a accesa resursele de 
medicină bazată pe dovezi disponibile pe internet sau 
pentru a vă consulta online cu colegii, dacă este 
cazul? 
Dispuneţi de mecanisme de management al 
performanţei, de ex. obiective de performanţă şi 
stimulente financiare? Există un sistem de raportare 
(audituri clinice) privind standardele de calitate?  

Satisfacţia la locul de muncă; 
motivarea 

3. Medicii de familie sunt mulţumiţi de condiţiile de lucru, venit, 
locuinţă, educaţia permanentă etc.? 

4. Motivele pentru care vă desfăşuraţi activitatea în zona în care vă 
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Domenii de explorat  Aspecte specifice 

aflaţi acum  

5. Avantajele şi dezavantajele furnizării serviciilor într-o zonă izolată 
(Vă rugăm să menţionaţi principalele două în ordinea importanţei.) 

6. Ce anume consideraţi că reprezintă stimulente pentru desfăşurarea 
activităţii în zonă? 

7. Cum aţi defini situaţia serviciilor medicale furnizate în zona rurală 
din judeţ în care îşi desfăşoară activitatea MF? „Vă rugăm să o 
descrieţi în câteva cuvinte.” 

Finanţarea serviciilor de AMP  8. Care sunt avantajele şi dezavantajele contractului dintre MF şi Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate? 

9. În ce fel ar trebui modificat contractul cu CNAS pentru a fi 
îmbunătăţit? (percepţia MF, percepţia autorităţilor locale, percepţia 
reprezentanţilor CNAS) 

Planuri pentru viitor 10. Ce planuri au medicii de familie pentru 
dezvoltarea şi extinderea afacerii lor 

 
Întrebări adresate pacienţilor  

Domenii de explorat Aspecte specifice 

11. Gradul de mulţumire a 
pacienţilor  

12. Aveţi cunoştinţe despre serviciile medicale furnizate în zonă? 

13. Care sunt serviciile furnizate?  

14. Cât de departe sunt situate unităţile care oferă astfel de servicii? 

15. Când aveţi o problemă medicală, unde vă prezentaţi mai întâi / 
unde solicitaţi serviciile? (Daţi exemple.)  

16. Sunteţi sau nu asigurat? Dacă nu, din ce motiv?  

17. Cum ajungeţi la unităţile care furnizează servicii medicale? 
(mijloace de transport / disponibilitatea medicului în zonă ş.a.m.d.) 

18. Dacă medicul este disponibil în zonă, câte zile pe săptămână este 
disponibil? 

19. Vă amintiţi una sau două experienţe neplăcute SAU plăcute în 
legătură cu ultimul episod în care vi s-a acordat asistenţă medicală 
de către medicul de familie? Precizaţi motivul.  

20. Schimbări necesare  21. Cum pot să îşi îmbunătăţească medicii de familie practica?  

22. Ce v-aţi dori ca medicul dvs. să fi făcut diferit?  

 
Întrebări adresate reprezentanţilor direcţiilor de sănătate publică  

Domenii de explorat Aspecte specifice 

Rolul DSP în judeţ • Care este rolul DSP în judeţ? 

• Care sunt principalele activităţi desfăşurate/coordonate de către 
DSP? 
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Rolul medicilor de familie în 
prestarea serviciilor de sănătate 
publică  

• Ce rol joacă medicii de familie în prestarea serviciilor de sănătate 
publică?  

• Cum colaboraţi zilnic cu medicii de familie din zona 
dumneavoastră?  

• Ce mecanisme administrative există pentru a susţine această 
colaborare? (contracte, obligaţii de raportare etc.) 

Accesul la serviciile de sănătate 
publică  

• V-aţi confruntat vreodată cu dificultăţi în realizarea intervenţiilor de 
sănătate publică într-o anumită comunitate din cauza inexistenţei 
unui medic de familie sau a unui asistent medical? 

• Care este gradul de acoperire cu programe de imunizare în întregul 
judeţ? Care este motivul / explicaţia acestui procent? 

Măsura în care serviciile de 
sănătate publică sunt integrate 
în practica medicinei de familie  

• Medicii de familie se implică activ în consilierea populaţiei în 
legătură cu factorii de risc prezentaţi de stilul de viaţă? Îi susţineţi în 
această privinţă, de ex. le puneţi la dispoziţie materiale 
educaţionale pentru pacienţi, îi încurajaţi să expună afişe şi alte 
materiale vizuale la sediul cabinetului?  

• În opinia dvs., contractul dintre MF şi CNAS încurajează medicii de 
familie să acorde mai multă importanţă serviciilor profilactice?   

Schimbări necesare • Care ar fi cele două acţiuni specifice pe care le-aţi recomanda 
pentru îmbunătăţirea modului în care sunt prestate serviciile de 
sănătate publică pentru populaţie?  

 
Întrebări adresate reprezentanţilor caselor judeţene de asigurări de sănătate  

Domenii de explorat  Aspecte specifice 

Organizare şi finanţare  23. Puteţi descrie cum funcţionează biroul dvs. în relaţia cu medicii de 
familie?  

24. În opinia dvs., care sunt avantajele şi dezavantajele contractului 
dintre MF şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate? 

Accesul la serviciile APM  • Câţi medici de familie sunt contractaţi în această zonă?  

• Din câte ştiţi, există medici care practică medicina de familie şi care 
nu sunt contractaţi de CNAS? 

• Aceste servicii sunt răspândite la nivelul întregului judeţ sau există 
locaţii considerate izolate care întâmpină dificultăţi de menţinere a 
unui medic de familie? 

• În opinia dvs., de ce tip de stimulente are nevoie un medic pentru a 
lucra în aceste zone? 

Schimbări necesare 1. Cum ar trebui modificat contractul cu CNAS pentru a fi îmbunătăţit? 

2. În ce mod pot medicii de familie să îşi dezvolte şi să îşi extindă 
cabinetele? 

 
Întrebări adresate reprezentanţilor consiliului judeţean  

Domenii de explorat  Aspecte specifice 
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Rolul consiliului judeţean în 
asigurarea serviciilor de îngrijire 
primară  

• Puteţi descrie rolul consiliului judeţean în organizarea furnizării 
serviciilor de îngrijire primară pentru populaţie? 

• În opinia dvs., care este atitudinea generală a publicului faţă de 
serviciile de medicină de familie? Localnicii se simt mai în siguranţă 
dacă există un cabinet de medicină de familie în zonă?  

Accesul la serviciile de AMP  • Câte cabinete de medicină de familie există în zonă?  

• Există cabinete care funcţionează în spaţii aflate în proprietate 
privată?  

• Aceste servicii sunt răspândite la nivelul întregului judeţ sau există 
locaţii considerate izolate care întâmpină dificultăţi de menţinere a 
unui medic de familie? 

• ştiţi dacă în regiune există zone ce ar putea fi considerate izolate? 

• În opinia dvs., de ce tip de stimulente are nevoie un medic pentru a 
lucra în aceste zone? 

Schimbări necesare • Ce credeţi că ar trebui schimbat pentru a îmbunătăţi furnizarea 
serviciilor de medicină de familie pentru populaţie?  

• Aveţi planuri specifice în această privinţă?  

• În ce mod pot medicii de familie să îşi dezvolte şi să îşi extindă 
cabinetele?  

 
Experţii vor efectua o analiză documentară şi vor consulta surse precum statistici 
naţionale, rapoarte demografice şi alte rapoarte pentru a strânge informaţii privind 
următoarele aspecte:  

25. numărul diferitelor tipuri de specialişti şi tendinţe  

26. distribuţia geografică a resurselor umane  

27. diplomele; nivelul de cunoştinţe şi competenţe  

28. personalul preconizat pentru viitor (care se află în prezent în perioada de 
formare) 

29. statutul juridic al personalului  

30. populaţia alocată  

31. * date demografice: pe judeţ, urban-rural, socioeconomic  

32. * numărul medicilor/cabinetelor medicale contractaţi/contractate şi 
necontractaţi/necontractate de CNAS  

33.  Finanţarea serviciilor de îngrijire primară în România  

a. Remuneraţia furnizorilor de servicii de îngrijire primară, venitul lunar şi cheltuielile 
cu derularea activităţii  
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b. Mecanismele de plată  

c. Gradul de asigurare a locuitorilor şi procentul locuitorilor neasiguraţi (pe judeţ, 
dacă este posibil)  
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Anexa 2: Evaluarea nevoilor – locaţii şi persoane intervievate  

Locaţia vizitelor pe teren  

Locaţia Operatori de 
interviu 

Data Persoana de contact 

Tulcea KS, TG, CP 25 septembrie  Dr. Jorj Cristea 
 

Teleorman TG, CP 29,30 
septembrie 

Dr. Mihaela Pop 

Tulcea CP 5,6,7 octombrie  Dr. Jorj Cristea 
 

Vaslui CP 12,13, 14 
octombrie 

Dr. Cornelia Lovin  

Alba TG, CP 17,18,19 
octombrie 

Dr. George Haber  

 
KS - Kees Schaapveld 
TG - Tamar Gabunia 
CP - Cristina Padeanu 
 

17. Lista persoanelor intervievate din fiecare grup ţintă (medici de familie, 
asistenţi medicali, reprezentanţi ai DSP şi ai CNAS la nivel regional, 
persoane autorizate pe plan local) 

Numele Funcţia Locul de muncă 

Vaslui 17-18.10.2011  

Szekely Csaba Prefect (reprezentantul 
guvernului la nivel local) 

Vaslui 

Mihaela Vlada  Directorul DSP  Vaslui  

Maria Vlasici Director, Direcţia  Management 
şi Economică 

CJAS Vaslui 

Mihaela Chitariu Director, Serviciul „Relaţia cu 
furnizorii”  

CJAS Vaslui 

Anca Iftode  asistent medical Comuna Iana 

Ecaterina Dulgheru asistent medical Comuna Al. Vlahuta 

Nicoleta Aliciuc asistent medical Comuna Cozmesti 

Toader Daniela asistent medical comunitar Comuna Iana 

Gabita Ciulin mediator sanitar Comuna Iana 

Adriana Lungu mediator sanitar Comuna Fistici 

Petrica Apetrei medic de familie Cozmesti/ Fistici 

   

Participanţi la focus-
grupuri 

17.10.2011  

Luchian Cristina 
Gabriela 

medic de familie Comuna Costesti 

Lovin Cornelia medic de familie  Murgeni 

Roxana Enache medic de familie Comuna Iana 

Aureliu Bujor medic de familie Comuna Puiesti 
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Daniel Toma medic de familie Comuna Al. Vlahuta 

Ala Onia medic de familie Comuna Epureni 

Adrian Nicolae Grom medic de familie Comuna Coroiesti 

George Silvestrovici medic de familie Comuna Botesti 

Nelu Mocanu primar  Comuna Iana 

Georgeta Radacina secretar al primăriei Comuna Iana 

Danut Cojocaru primar Comuna Al Vlahuta 

Mariana Carausu contabil la primărie  Comuna Al Vlahuta 

Vasile  Apreotiei primar Comuna Cozmesti 

   

Alba 21.10.2011  

Stefan Bardan Prefect  Alba 

Ion Dumitrel Preşedintele Consiliului 
Judeţean 

Alba 

Ana Maria Vasiu Consilier  CJAS Alba  

Horea Timis director DSP Alba  

Gabriela Stan  director economic DSP  Alba  

Corneliu Calatean medic de familie Comuna Poiana Vadului 

Aurora Cenusa medic de familie Comuna Bistra 

Eugenia Emilia Floca  medic de familie Comuna Bistra 

Ioana Cristeian medic de familie Comuna Intregalde 

Pasca Scortaru medic de familie Comuna Lupsa 

Ileana Sipos medic de familie Comuna Ocolis 

Enculescu Georgeta medic de familie Comuna Horea 

Ciubotarescu Cristian medic de familie Comuna Garda 

Maria Florea medic de familie Comuna Vidra 

Mariana Popa medic de familie Comuna Vadu Morilor 

Ionel Cristea medic de familie Comuna Albac 

George Haber medic de familie Comuna Sebes 

Candrea Olimpia fost MF / în prezent consilier  la 
DSP Alba 

A prezentat situaţia din Scarisoara în 
cadrul grupului de discuţii  

Cristian Mindru medic de familie Comuna Scarisoara 

Bogdan Radu asistent medical Comuna Scarisoara 

Sonia Nicolae asistent medical Comuna Albac 

Lazea Nicolae primar  Comuna Vadu Motilor 

Cristian Costea primar Comuna Scarisoara 

Sofia Tartarian secretar al primăriei  Comuna Scarisoara 

Tiberiu Todea primar Comuna Albac 

   

Tulcea 6-7.10.2011  

Laura Militaru director DSP Tulcea 

Jorj Cristea medic de familie Comuna Murighiol 

Roxana Nita medic de familie Comuna Sulina/ C.A. Rosetti 

Nicolae Jurjea medic de familie Comuna Crisan/ Maliuc 

Emil Nenciu medic de familie Comuna Chilia Veche 

Gabriel Arseni medic de familie Comuna Nufaru 

Angela Badica medic de familie Tulcea/Cetalchioi 

Daniela Manescu medic de familie Comuna Bestepe 

Stefanov Florica asistent medical Comuna Murighiol 
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Ileana Iovi asistent medical Comuna Bestepe 

Postica Roman vice-primar Comuna Bestepe 

Florentina Poh secretar al primăriei Comuna Bestepe 

   

Teleorman 27-28.09.2011  

Mioara Comana director DSP Alexandria/ judeţul Teleorman  

Marius Nica Preşedintele şi directorul CNAS 
judeţene 

Alexandria/ judeţul Teleorman  

Mihaela Pop medic de familie Comuna Gratia 

Iulian Rizea director medical Alexandria/ judeţul Teleorman  

Mihai Laban medic de familie Comuna Magura 

Voicu Gabriel medic de familie Comuna Frasinet 

Gane Silva Carmen medic de familie Comuna Calmatuiu 

Liana Anastasescu asistent medical Comuna Gratia 

Ilie Petris viceprimar Comuna Gratia 

George Cernea primar Comuna Galeteni 

Valentin Nitu viceprimar Comuna Calmatuiu 

 

Pacienţi intervievaţi  

Numele pacientului Satul 

Tulcea  

Maria Comuna Murighiol 

Veronica Comuna Murighiol 

Daniela Lucrează în Murighiol, judeţul Tulcea  

Cornelia Comuna Bestepe 

Teodora Comuna Nufaru 

Teleorman  

N/A (3 pacienţi ai doamnei dr. Pop) Comuna Gratia 

Alba  

Maria Comuna Garda 

Calin Comuna Garda 

Cristina Comuna Scarisoara 

Petre Comuna Albac 

Daniela Comuna Vadu Motilor 

Vaslui  

Stela Murgeni (comuna a devenit oraş) 

Aristita Murgeni 

Ivan Comuna Bogdanesti 

Viorica Comuna Iana 

Ion Comuna Iana 
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Floarea Comuna Cozmesti 

Gheorghe Comuna Cozmesti 
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ANEXA 3: Prezentare succintă a constatărilor esenţiale privind accesul, gradul 
de acoperire şi resursele umane în legătură cu serviciile de îngrijire primară în 
mediul rural din România (Raportare din 2007) 

 

Indicatori 
selectaţi BI C NE NV S SE SV V Total 

Nr. populaţiei rurale 200.095 895.646 1.812.174 1.180.627 1.745.383 1.229.460 956.385 724.805 8.744.575 

Nr. populaţiei rome   10.579 67.589 27.700 70.669 60.642 27.159 33.412 18.132 315.882 

Copii 0-1 ani 2.029 11.317 244.771 14.577 16.575 12.258 10.763 6.793 319.083 

Numărul persoanelor 
înregistrate la medici de 

familie  
199.396 786.680 1.499.734 1.000.025 1.400.640 989.032 801.324 657.410 7.334.241 

Nr. persoanelor 
neînregistrate la MF  

699 108.966 312.440 180.602 344.743 240.428 155.061 67.395 1.410.334 

% persoanelor 
înregistrate la MF  

99,7% 87,8% 82,8% 84,7% 80,2% 80,4% 83,8% 90,7% 83,9% 

Nr. cabinetelor de MdF 
şi al punctelor medicale  

90 555 782 686 980 615 479 514 4.701 

Nr. centrelor de 
permanenţă  

1 27 12 44 27 17 14 12 154 

Nr. cabinetelor cu alte 
specialităţi  

62 123 188 175 192 132 51 150 1.073 

Nr. farmaciilor şi al 
punctelor farmaceutice  

47 211 249 344 361 252 164 142 1.770 

Nr. centrelor de sănătate  1 2 6 6 9 2 4 - 30 

Nr. MF  85 571 797 619 922 574 559 500 4.627 

Nr. MF care locuiesc în 
zonă   

14 215 242 242 218 148 185 219 1.483 

Nr. asistenţilor medicali  101 522 1.004 788 1.243 755 780 486 5.679 

Nr. asistenţilor medicali  
care locuiesc în zonă  

76 362 707 569 837 511 490 355 3.907 

Nr. altor specialişti  69 162 272 180 337 150 128 169 1.467 

Nr. asistenţilor medicali 
comunitari  

16 126 394 133 105 247 385 45 1.451 

Nr. mediatorilor sanitari 
romi  

12 43 43 52 57 41 24 13 285 

Nr. persoanelor 
înregistrate per medic 

de familie  
2.346 1.378 1.882 1.616 1.519 1.723 1.433 1.315 1.585 

Numărul maxim de 
pacienţi per MF din 

regiune  
2.346 2.420 2.588 1.838 2.832 2.142 3.310 1.353 - 

Nr. persoanelor 
înregistrate per asistent 

medical  
1.974 1.507 1.494 1.269 1.127 1.310 1.027 1.353 1.291 

Nr. de locuitori per MF 2.354,1 1.568,6 2.273,7 1.907,3 1.893,0 2.141,9 1.710,9 1.449,6 1.889,9 

Nr. de locuitori per 
asistent medical  

1.981,1 1.715,8 1.805,0 1.498,3 1.404,2 1.628,4 1.226,1 1.491,4 1.539,8 

Nr. de persoane per 
asistent medical 

comunitar  
12.505,9 7.108,3 4.599,4 8.876,9 16.622,7 4.977,6 2.484,1 16.106,8 6.026,6 
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Indicatori 
selectaţi BI C NE NV S SE SV V Total 

Nr. de persoane per 1 
mediator sanitar rom 

882 1.572 644 1.359 1.064 662 1.392 1.395 1.108 

% asistenţilor medicali 
care locuiesc în zonă  

75% 69% 70% 72% 67% 68% 63% 73% 69% 

Raportul asistenţi 
medicali per MF  

1.2 0.9 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.0 1.2 

Nr. aşezărilor fără medic 
de familie  

0 10 9 8 14 23 4 20 88 

Nr. aşezărilor fără medic 
de familie şi asistent 

medical  
0 3 3 6 1 9 2 16 40 

Nr. aşezărilor fără MF, 
asistent medical şi 
cabinete medicale  

0 1 1 4 0 2 0 4 12 

Nr. aşezărilor fără 
cabinete de MF  

0 10 9 11 5 16 12 19 82 

Nr. aşezărilor fără centre 
de permanenţă  

31 288 415 313 443 305 277 258 2.330 

Nr. aşezărilor fără alţi 
specialişti 

28 117 161 163 178 139 51 110 947 

Nr. aşezărilor fără 
farmacii şi puncte 

farmaceutice  
4 135 232 97 197 123 150 152 1090 

Nr. de persoane per 
farmacie sau punct 

farmaceutic  
4.257,34 4.244,77 7.277,81 3.432,06 4.834,86 4.878,81 5.831,62 5.104,26 4.940,44 

Numărul persoanelor din 
aşezările fără MF  

0 19.481 15.465 13.109 35.156 36.744 9.769 24.180 153.904 
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ANEXA 4: Recomandările OMS pentru menţinerea personalului 
medical în mediul rural  

 

A. RECOMANDĂRI REFERITOARE LA EDUCAŢIE  

 Folosiţi politici de admitere ţintite spre înscrierea studenţilor care provin din 
mediul rural în programele educaţionale ale diferitelor discipline sanitare, pentru a 
creşte probabilitatea ca absolvenţii să aleagă exercitarea meseriei în zonele rurale. 

 

 Amplasaţi şcolile profesionale sanitare, campusurile universitare şi programele 
de rezidenţiat în domeniul medicinei de familie în afara capitalelor şi a altor oraşe 
mari, întrucât există o probabilitate mai ridicată ca absolvenţii acestor şcoli şi 
programe să lucreze în zonele rurale. 

 

 Expuneţi studenţii din cadrul diferitelor discipline sanitare la experienţe de lucru şi 
rotaţii clinice în comunitatea rurală, întrucât acestea ar putea avea o influenţă 
pozitivă asupra atragerii şi recrutării lucrătorilor sanitari în zonele rurale. 

 
4. Revizuiţi programa primului ciclu şi a ciclurilor superioare de studii pentru a include 

subiecte privind sănătatea în mediul rural, în vederea îmbunătăţirii competenţelor 
specialiştilor medicali care lucrează în zonele rurale, crescând astfel satisfacţia la 
locul de muncă şi gradul de menţinere a acestora. 

5. Concepeţi programe de dezvoltare profesională şi educaţie continuă care să 
răspundă nevoilor lucrărilor sanitari din mediul rural şi la care aceştia să aibă acces 
din locul în care trăiesc şi lucrează, pentru a încuraja astfel menţinerea lor. 

 

B. RECOMANDĂRI PRIVIND REGLEMENTĂRILE  

1.       Introduceţi şi reglementaţi extinderea domeniilor de practică în zonele rurale şi 
izolate pentru a creşte potenţialul de satisfacţie la locul de muncă, facilitând astfel 
procesul de recrutare şi menţinere a personalului. 

2.      Introduceţi diferite tipuri de personal medical care să dispună de pregătirea 
necesară, precum şi diferite reglementări pentru practica serviciilor medicale în mediul 
rural, în vederea creşterii numărului de  profesionişti care să lucreze în zonele rurale şi 
izolate. 

3.      Asiguraţi-vă că cerinţele obligatorii privind furnizarea serviciilor în zonele rurale şi 
izolate sunt însoţite de sprijin şi stimulente corespunzătoare pentru a îmbunătăţi 
procesul de recrutare şi menţinere ulterioară a specialiştilor medicali în aceste zone. 
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4.     Oferiţi burse şi alte subvenţii pentru educaţie, condiţionate de încheierea unor 
acorduri realizabile privind întoarcerea în zonele rurale sau izolate pentru practicarea 
meseriei, în vederea recrutării unui număr mai mare de personal medical în aceste 
zone. 

 

C. RECOMANDARE PRIVIND STIMULENTELE FINANCIARE  

1.   Folosiţi o combinaţie de stimulente financiare viabile din punct de vedere fiscal, 
precum prime pentru condiţii de lucru dificile, împrumuturi nerambursabile pentru 
locuinţă, transport gratuit, concedii plătite etc., suficiente pentru a compensa costurile 
de oportunitate percepute de către personalul medical ca fiind asociate unei vieţi 
profesionale în mediul rural, în vederea îmbunătăţirii gradului de menţinere a 
personalului sanitar în zonele rurale. 

 

D. RECOMANDĂRI REFERITOARE LA SPRIJINUL PERSONAL ŞI PROFESIONAL 

1.    Îmbunătăţiţi condiţiile de viaţă ale personalului medical şi ale familiilor acestuia şi 
investiţi în infrastructură şi servicii (salubrizare, electricitate, telecomunicaţii, şcoli etc.), 
întrucât aceşti factori au o influenţă semnificativă asupra deciziei profesioniştilor de a se 
stabili şi a rămâne în zonele rurale. 

2.     Asiguraţi un mediu de lucru bun şi sigur, inclusiv echipamente şi materiale 
adecvate, sprijin constând în activităţi de monitorizare şi mentorat, pentru ca aceste 
posturi să devină atrăgătoare din punct de vedere profesional şi a creşte astfel gradul 
de recrutare şi menţinere a personalului medical în zonele rurale şi izolate. 

3.      Identificaţi şi introduceţi activităţi potrivite de implicare activă pentru a facilita 
cooperarea între lucrătorii sanitar din zonele mai bine deservite şi cele din zonele 
defavorizate şi, dacă este posibil, folosiţi telemedicina pentru a oferi sprijin suplimentar 
personalului medical din zonele rurale şi izolate. 

4.      Elaboraţi şi susţineţi programe de dezvoltare a carierei şi creaţi în zonele rurale 
posturi de specialişti medicali cu experienţă, astfel încât personalul medical să poată 
urca pe scara ierarhică pe măsură ce acumulează experienţă şi parcurg programe de 
educare şi formare, fără a fi nevoiţi să părăsească zonele rurale. 

5.     Susţineţi dezvoltarea reţelelor profesionale, asociaţiile profesionale medicale din 
mediul rural, revistele de specialitate rurale etc., pentru a creşte moralul şi a îmbunătăţi 
statutul furnizorilor de servicii medicale din mediul rural, diminuând sentimentul de 
izolare profesională. 

6.     Adoptaţi măsuri de recunoaştere publică precum zile ale sănătăţii în mediul rural, 
acordarea de premii şi titluri la nivel local, naţional şi internaţional pentru a creşte profilul 
muncii în mediul rural, întrucât aceste măsuri creează condiţii de îmbunătăţire a 
motivaţiei intrinseci, contribuind astfel la menţinerea personalului medical în mediul 
rural. 
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ANEXA 5: PREZENTAREA GENERALĂ ŞI ANALIZA CADRULUI JURIDIC AL 

ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE ÎN ROMÂNIA 

 

A. Prezentare generală a legislaţiei privind asistenţa medicală primară  

Cadrul juridic al serviciilor de asistenţă medicală primară din România este o 

combinaţie între legislaţia primară şi legislaţia secundară. Pentru a asigura un 

caracter complet al prezentării, menţionăm mai jos şi baza constituţională a 

asistenţei medicale din România. 

 

I. Baza constituţională  

Baza constituţională pentru asistenţa medicală este prevăzută în articolul 34 din 

Constituţia României,4 având titlul de „dreptul la ocrotirea sănătăţii”. Acest drept 

cuprinde două aspecte: garantarea generală a ocrotirii sănătăţii şi obligaţiile 

pozitive ale statului român în ceea ce priveşte asistenţa medicală, în special 

obligaţia de a asigura un cadru legal privind aspectele importante ale asistenţei 

medicale [articolul 34 alineatele (1), (2) şi (3) din Constituţia României]. 

Obligaţiile pozitive referitoare la asistenţa medicală presupun asigurarea igienei şi a 

sănătăţii publice. Totuşi, această îndatorire nu este specificată în Constituţie şi nu 

sunt precizate scopurile, mijloacele sau cerinţele sale concrete. Cadrul legal al 

asistenţei medicale, menţionat la articolul 34 alineatul (3) din Constituţia României, 

trebuie să reglementeze organizarea sistemului de asigurări sociale şi a instituţiilor 

de asistenţă medicală, controlul exercitării profesiilor medicale, precum şi alte 

aspecte legate de sănătate. 

 

II. Legislaţia primară 

În România există trei legi principale referitoare la serviciile de îngrijire primară: 

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Legea 215/2001 a 

                                                
4 

   Constituția României din 21 noiembrie 1991, așa cum a fost modificată și completată pe 

31 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 233 din 21 noiembrie 1991); 

versiunea în limba engleză este disponibilă la http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=371. 
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administraţiei publice locale5 şi Legea 263/2004 privind asigurarea continuităţii 

asistenţei medicale primare prin centre de permanenţă.6 

 

1. Legea privind reforma în domeniul sănătăţii din 2006 

Legea privind reforma în domeniul sănătăţii din 2006 abordează problematica 

asistenţei medicale primare în cadrul a trei titluri. Titlul II se referă la programele 

naţionale de sănătate, Titlul III la elementele de bază ale asistenţei medicale 

primare şi Titlul XII prezintă detaliat profesia de medic. 

 

a) Titlul II 

Titlul II cuprinde prevederi generale privind Programele Naţionale de Sănătate. 

Legea prevede că programele naţionale de sănătate sunt împărţite în programe de 

evaluare, programe profilactice şi programe cu scop curativ. Programele naţionale 

de sănătate sunt elaborate şi puse în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Casa 

Naţională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS), care reprezintă asigurările de stat din 

România, separat sau împreună.  Acestea sunt finanţate fie de la bugetul de stat, 

fie din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (fondul asigurărilor de 

stat) şi prin transferuri de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului 

Sănătăţii către fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 

 

Acest titlu conţine, de asemenea, prevederi privind nivelul de decontare a 

medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale, unităţile 

specializate prin care sunt derulate Programele Naţionale de Sănătate, precum şi 

responsabilităţile privind realizarea şi coordonarea acestora. Toate Programele 

Naţionale de Sănătate sunt coordonate de Ministerul Sănătăţii. 

 

b) Titlul III 

Titlul III din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii defineşte termeni de bază 

precum asistenţă medicală primară, medicină de familie, medic de familie etc. De 

                                                
5 

   Legea Nr. 215 a administratiei publice locale din 23 aprilie 2001, așa cum a fost 

modificată și completată până la data de 22 decembrie 2010, republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, Nr. 123 din 20 februarie 2007. 

 

6 

   Legea Nr. 263 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele 

de permanență din 16 iunie 2004, așa cum a fost modificată și completată până la data de 

31 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 568 din 28 iunie 2004. 
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asemenea, prevede condiţiile de furnizare a asistenţei medicale în cabinetele de 

medicină de familie şi cuprinde prevederi privind obligaţiile părţilor implicate, 

organizarea cabinetului medicului de familie, tipurile de servicii medicale furnizate 

pacienţilor şi finanţarea medicinei de familie. Aceste prevederi sunt detaliate în 

Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010.7 

 

c) Titlul XII 

Titlul XII din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii se referă la profesia de 

medic şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România. Legea 

prevede că profesia de medic se exercită de către medici posesori ai unui titlul 

oficial de calificare în medicină. Calificarea poate fi diploma de medic sau 

certificatul de medic specialist eliberat de către Ministerul Sănătăţii (MS). Se 

acceptă şi diploma, certificatul sau un alt titlu în medicină eliberate fie de către 

statele membre UE/SEE, fie de către o ţară terţă şi recunoscut de unul dintre 

statele membre ale UE/SEE. Monitorizarea şi controlul exercitării profesiei de medic 

se realizează de către Colegiul Medicilor din România şi Ministerul Sănătăţii 

Publice (MS). 

 

Profesia de medic în România se exercită de către medicii care deţin un titlu oficial 

de calificare în medicină, nu se găsesc în niciunul dintre cazurile de nedemnitate 

sau incompatibilitate prevăzute în lege, sunt apţi din punct de vedere medical 

pentru exercitarea profesiei de medic şi sunt membri ai Colegiului Medicilor din 

România. 

 

Medicul poate să îşi exercite profesia pe baza titlului profesional relevant, ca medic de medicină 

generală sau medic specialist, iar în conformitate cu articolul 380 alineatul (1) litera b), ca medic 

specialist în una dintre specialităţile clinice sau paraclinice prevăzute. Medicina de familie reprezintă 

una dintre specialităţile clinice. 

 medic de medicină generală cu expertiză clinică sau paraclinică (a se vedea 

Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice). 

 

Legea cuprinde, de asemenea, prevederi privind autorizarea exercitării profesiei de 

medic, libertatea de furnizare a serviciilor medicale, precum şi organizarea şi 

funcţionarea Colegiului Medicilor din România. 

 

2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală  

                                                
7 

   Hotarârea Guvernului nr. 1389 din 28 decembrie 2010. 
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În conformitate cu articolul 36, consiliul local hotărăşte în toate problemele de 

interes local, cu excepţia celor care se află în competenţa altor autorităţi locale sau 

administraţiei centrale. Astfel, fiecare consiliu local îşi exercită atribuţiile în legătură 

cu dezvoltarea economică şi socială a satului, oraşului sau municipiului său. În 

această privinţă, consiliul local aprobă strategia privind dezvoltarea economică şi 

socială şi ia decizii în legătură cu vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor 

proprietate privată (de exemplu spaţiile) din sat, oraş sau municipiu. În exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin, consiliul local asigură, în limita competenţei sale, condiţiile de 

furnizare a serviciilor publice locale în domeniul sănătăţii şi ia hotărâri privind 

acordarea de prime şi alte stimulente personalului medical. 

 

3. Legea nr. 263 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 

centrele de permanenţă  

Legea nr. 263 reglementează asigurarea asistenţei medicale primare prin centre de 

permanenţă. Este împărţită în trei capitole: dispoziţii generale (1); înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă (2) şi dispoziţii tranzitorii şi 

finale (3). 

 

Capitolul 1 (articolele 1 - 4) din lege conţine dispoziţii generale. Articolul 2 cuprinde 

definiţia şi regulile generale privind centrele de permanenţă. Stabileşte condiţiile în 

care pot fi angajaţi asistenţii medicali şi medicii, cum trebuie stabilit tariful orar 

pentru salarizare şi programul de lucru, precum şi locurile în care pot fi înfiinţate 

centre de permanenţă. În plus, articolul 2 prevede că asocierea medicilor trebuie să 

se realizeze pe baza unei convenţii de asociere, în condiţiile prevăzute de lege. 

Articolul 3 prevede că centrele se organizează în zone izolate sau cu acces dificil 

sau în cazul în care autorităţile de sănătate publică consideră necesar. 

 

Capitolul 2 (articolele 5 - 11) cuprinde norme privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea centrelor de permanenţă. Astfel, articolul 5 reglementează atribuţiile 

direcţiilor de sănătate publică în ceea ce priveşte funcţionarea centrelor de 

permanenţă. Articolul 6 se referă la atribuţiile similare ale consiliilor locale. 

Articolul 7 prevede responsabilităţile medicilor în furnizarea asistenţei medicale 

primare, inclusiv asigurarea continuităţii acesteia. Acestea includ respectarea mai 

multor regulamente şi a obligaţiei de a acorda asistenţă medicală oricărei persoane 

care o necesită, indiferent de statutul de asigurat al acesteia. În plus, articolul 8 

prevede cerinţele minime de personal ce trebuie îndeplinite pentru înfiinţarea unui 

centru (7 medici + 7 asistenţi medicali în centre). Articolul  9 reglementează 

finanţarea asistenţei medicale primare, care se face de la bugetul de stat prin 

transferuri din bugetul MS către bugetul CNAS. Articolul 10 cuprinde alte dispoziţii 

referitoare la medici şi asistenţa medicală de urgenţă, inclusiv norme privind 

echipamentele. În sfârşit, articolul 11 prevede programul de funcţionare a centrelor 

de permanenţă.  
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Capitolul 3 (articolele 12 - 16) cuprinde dispoziţii tranzitorii şi finale. Articolul 12 

prevede numărul de ore ce trebuie asigurat de către medici în legătură cu 

funcţionarea centrelor de permanenţă. Articolul 14 cuprinde mai multe dispoziţii 

tranzitorii şi prevede sancţiunile aplicate medicilor care nu îşi respectă obligaţiile 

legale. 

 

III. Legislaţia secundară  

Legislaţia secundară privind îngrijirea primară în România este formată din mai 

multe hotărâri şi ordine ale guvernului. 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 

Hotărârea Guvernului nr.1389/2010 este un contract-cadru care prevede 

fundamentul relaţiilor contractuale dintre casele de asigurări de sănătate şi furnizorii 

de servicii medicale (spitale, clinici, cabinete medicale, farmacii etc.), inclusiv 

obligaţiile acestora, condiţii generale şi modele de contracte. Contractul-cadru 

cuprinde 142 de articole. Secţiunea a 6-a de la capitolul II se referă la asistenţa 

medicală primară şi cuprinde 20 de articole (articolele 23 - 42). 

 

Dispoziţiile generale se referă la criteriile de eligibilitate pentru furnizorii de servicii 

medicale (medici etc.) şi la documentele necesare pentru încheierea contractului cu 

casa de asigurări de sănătate. Reglementează, de asemenea, obligaţiile furnizorilor 

de servicii medicale şi ale Caselor de Asigurări de Sănătate (CAS).  

 

Secţiunea a 6-a reglementează criteriile de eligibilitate specifice pentru încheierea 

de contracte cu casa de asigurări de sănătate. Prevede, de asemenea, numărul 

minim de persoane înscrise pe lista unui medic de familie şi numărul maxim de ore 

incluse în programul de lucru al cabinetelor de medicină de familie, decontarea 

serviciilor medicale, sancţiunile pentru încălcarea contractului, precum şi 

suspendarea şi rezilierea contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate. 

 

2. Ordinul nr. 864/5388/2011 

Ordinul nr. 864/538 cuprinde norme detaliate de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 

1389/2010. Ordinul cuprinde trei articole şi 40 de anexe care fac parte integrantă 

din acesta (articolul 1). Anexa 1 reglementează pachetul de servicii medicale 

furnizate în cadrul asistenţei medicale primare, respectiv un pachet minimal, un 

                                                
8 

   Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

nr. 864/538 din 31 mai 2011. 
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pachet pentru persoanele care se asigură facultativ şi un pachet de servicii 

medicale de bază. 

 

Persoanele neasigurate au dreptul la pachetul minimal. Acest pachet cuprinde 

servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, examen clinic şi 

tratament, supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic, 

consultanţii în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii şi lăuziei, imunizări, precum şi 

servicii de planificare familială. 

 

Pachetul opţional pentru persoanele care solicită o asigurare facultativă include 

pachetul minim de servicii, la care se adaugă servicii medicale curative pentru 

afecţiuni acute şi subacute, precum şi examen clinic, diagnostic şi tratament. 

 

Pachetul de bază, de care beneficiază persoanele asigurate, include servicii 

medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală, servicii medicale 

profilactice precum consultaţii pentru urmărirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a 

copiilor prin examene de bilanţ şi controlul medical periodic al asiguraţilor, 

consultaţii la domiciliu, servicii medicale de laborator şi aşa mai departe. 

 

Anexa 2 reglementează modalităţile de plată în asistenţa medicală primară. 

Valoarea plăţii finale se compune din plata per capita şi plata prin tarif pe serviciu 

medical. Aceşti doi factori sunt supuşi unui sistem diferenţiat de puncte. Acest 

sistem de puncte ia în considerare următoarele aspecte: vârsta pacientului (11,2 

puncte pentru persoanele între 0 şi 3 ani şi peste 60 de ani, 7,2 puncte pentru 

persoanele între 4 şi 59 de ani), tipul serviciului, precum şi locul consultaţiei (la 

domiciliul pacientului – 15 puncte sau la cabinetul de medicină de familie – 5,5 

puncte). Valoarea punctului per capita este de 3 RON. Valoarea unui punct pentru 

plata pe serviciu medical este de minimum 1,8 RON. Numărul de puncte per capita 

poate fi recalculat în funcţie de condiţiile în care medicul de familie îşi desfăşoară 

activitatea şi de gradul profesional al acestuia. 

 

Legea reglementează, de asemenea, numărul optim (1.800) şi numărul maxim 

(2.200) de asiguraţi înscrişi pe lista medicului de familie, precum şi numărul minim 

de persoane înscrise (1.000) pentru care un medic de familie poate încheia contract 

cu casa de asigurări de sănătate.  

 

Programul de lucru al medicului de familie este organizat în modul următor: 5 ore/zi 

la cabinet (plătite per capita); alte două ore/zi (plătite prin tariful pe serviciu 

medical), plus 1 oră x 5 zile pentru consultaţiile la domiciliu. Acestea sunt 

combinate cu programul de lucru la centrele de permanenţă.  
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3. Ordinul nr. 163/939/2008 

Ordinul nr. 163/93 se referă la sistemul de puncte folosit pentru a calcula procentul 

total de majorare a punctelor per capita, primit de cabinetele de medicină de familie 

în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii medicale. Mai exact, Ordinul 

specifică cum ar trebui adaptat sistemul de puncte pentru a lua în considerare 

aspectele demografice, diferenţele regionale şi condiţiile de lucru specifice ale 

medicilor. Cuprinde două articole şi o anexă formată din încă două articole. 

 

18. Articolul 1 din ordin prevede „criteriile de încadrare a cabinetelor medicale din 

asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate (cabinetele medicale 

de specialitate) în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea”. Articolul 1 

din anexa la ordin defineşte criteriile în baza cărora sunt ajustate punctele; mai 

exact, introduce „criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de 

condiţiile în care se desfăşoară activitatea”. Acestea includ, printre altele, condiţiile 

de lucru ale personalului şi infrastructura [articolul 1 alineatul (1)], densitatea 

populaţiei şi întinderea zonei deservite [articolul 1 alineatul (2)], distanţa faţă de 

locul în care se află infrastructura medicală [articolul 1 alineatul (3)] şi factorii socio-

economici [articolul 1 alineatul (4)]. 

 

2. Articolul 2 din anexă defineşte modul în care punctele per capita trebuie ajustate 

în cazul furnizării de asistenţă medicală primară. Mai exact, defineşte procentul de 

majorare a punctelor per capita pentru medicina primară şi a numărului total de 

puncte efectiv realizat în cazul asistenţei medicale de specialitate din ambulatoriu 

pentru specialităţile clinice. Majorarea punctelor acordate furnizorilor de asistenţă 

medicală primară se calculează pe baza criteriilor definite la articolul 1 din anexă. 

Lista furnizorilor la care se aplică majorările în cazul asistenţei medicale de 

specialitate în ambulatoriu, menţionate mai sus, este revizuită anual de către o 

comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, ai autorităţilor 

de sănătate publică şi ai colegiilor medicilor.  

 

4. Ordinul nr. 697/11210/2011 

                                                
9 

   Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 

nr. 163/93 din 18 februarie 2008, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 177 din 

7 martie 2008. 

 

10 

   Ordinul ministrului sănătății și al ministrului administrației și internelor nr. 697/112 din 

25 mai 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 389 din 2 iunie 2011. 
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1. Ordinul nr. 697/112 se referă la înfiinţarea, supravegherea şi reglementarea 

centrelor de permanenţă.  

 

19. Articolul 1 din ordin prevede că centrele de asistenţă medicală primară intră sub 

incidenţa normelor stabilite în anexă, care reprezintă principala parte a Ordinului nr. 

697/112. Articolul 2 specifică autorităţile publice care duc la îndeplinire prevederile 

ordinului. Anexa la ordinul 697/112 cuprinde zece capitole şi alte documente 

conexe, inclusiv îndrumări specifice privind centrele de asistenţă medicală primară, 

o convenţie de asociere şi un model de contract pentru furnizorii de asistenţă 

medicală. 

 

20. Capitolul 1 din anexă cuprinde dispoziţii generale privind centrele de asistenţă 

medicală primară. Prevede faptul că aceste centre trebuie să furnizeze asistenţă 

medicală de urgenţă (capitolul 1, articolul 3). În plus, capitolul 1 cuprinde normele 

pe care trebuie să le respecte medicii de gardă (capitolul 1, articolul 5) şi o 

prezentare generală a serviciilor medicale pe care trebuie să le acorde medicii şi 

care includ tratament, asistenţă medicală de urgenţă şi trimiteri (capitolul 1, articolul 

7). Serviciile medicale trebuie să fie acordate tuturor persoanelor care le solicită, 

indiferent de statutul de asigurat al acestora (capitolul 1, articolul 8). 

 

21. Capitolul 2 din anexă reglementează înfiinţarea centrelor de permanenţă. 

Articolul 9 prevede condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru înfiinţarea acestor centre. 

Îndrumări suplimentare privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale sunt 

prevăzute într-o convenţie de asociere (capitolul 1, articolul 10). Zonele în care se 

înfiinţează centrele de permanenţă pot fi propuse de către anumite autorităţi publice 

sau de către medicii de familie (capitolul 1, articolul 12). Direcţia de Sănătate 

Publică ia decizia de înfiinţare a centrelor de permanenţă (capitolul 1, articolul 13). 

Articolele 13, 14 specifică cerinţele formale pentru înfiinţarea acestor centre. 

 

22. Capitolul 3 din anexă prevede normele de funcţionare a centrelor de 

permanenţă. Se remarcă faptul că este necesar un personal permanent format din 

5 - 7 medici de familie şi 5 - 7 asistenţi medicali (capitolul 3, articolul 18). 

 

23. Capitolul 4 din anexă se referă la finanţarea centrelor de permanenţă. Centrele 

se finanţează de la bugetul de stat, prin transferuri de la Ministerul Sănătăţii către 

CNAS (capitolul 4, articolul 24). Costurile aferente truselor de urgenţă 

(medicamente şi materiale sanitare) ale centrelor de permanenţă care funcţionează 
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în spaţii puse la dispoziţie de consiliile locale se suportă din fondurile alocate 

„programului de urgenţă prespitalicească” al statului, prin bugetul MS (capitolul 4, 

articolul 25). 

 

24. Capitolul 5 din anexă prevede documentele necesare pentru funcţionarea 

centrelor de permanenţă, incluzând prevederi privind evidenţele. Printre altele, 

trebuie ţinută evidenţa consultaţiilor medicale, a materialelor şi medicamentelor 

utilizate, a prezenţei personalului şi a activităţii medicale desfăşurate (capitolul 5, 

articolele 27 - 29). 

 

25. Capitolul 6 din anexă, intitulat „Atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea centrelor de permanenţă”, reglementează atribuţiile şi 

responsabilităţile autorităţilor de sănătate publică, ale caselor de asigurări de 

sănătate, consiliilor locale, serviciilor de ambulanţă, ale coordonatorului centrului de 

permanenţă şi ale cabinetelor de medicină de familie şi medicilor care asigură 

continuitatea asistenţei medicale primare prin centre de permanenţă. Aceste 

atribuţii includ înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de permanenţă. 

Articolul  30 reglementează atribuţiile direcţiilor de sănătate publică. Articolul 31 

reglementează atribuţiile caselor de asigurări de sănătate. Articolul 32 se referă la 

atribuţiile serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti - Ilfov. 

Articolul 33 reglementează atribuţiile consiliilor locale privind funcţionarea centrelor 

de permanenţă. Articolul 34 stabileşte atribuţiile coordonatorului centrului de 

permanenţă. În sfârşit, capitolul 6 specifică, de asemenea, anumite obligaţii de 

ordin organizatoric ale medicilor de familie, inclusiv ţinerea evidenţelor (capitolul 6, 

articolul 35). 

 

26. Capitolul 7 din anexă se referă la relaţiile contractuale dintre casa de asigurări 

de sănătate şi furnizorii de asistenţă medicală. Pentru a lucra în centrele de 

permanenţă, medicii au obligaţia să pună la dispoziţie anumite documente şi 

autorizaţii şi să încheie un contract cu casa de asigurări de sănătate (capitolul 7, 

articolul 36). Articolul 37 face referire la modelul de contract care trebuie folosit în 

acest scop, acest model fiind prevăzut şi în Ordinul nr. 697/112. De asemenea, 

Capitolul 7 reglementează remuneraţia medicilor de familie din centrele de 

permanenţă şi prevede tariful orar, regulile privind cheltuielile (capitolul 7, articolul 

39) şi factorii luaţi în considerare la ajustarea remuneraţiei (capitolul 7, articolul 38).  

Capitolul 8 prevede modalitatea de monitorizare a respectării ordinului (articolul 40). 

Capitolul 9 defineşte rolul direcţiilor de sănătate publică în monitorizarea şi 

evaluarea activităţii centrelor de permanenţă (articolele 41 - 42). 
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5. Hotărârea Guvernului nr. 1388/201011 

Hotărârea Guvernului nr. 1388/2010 se referă la structura şi obiectivele 

Programelor Naţionale de Sănătate (PNS). Există trei categorii principale de 

programe naţionale de sănătate: de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, 

structurate în programe şi subprograme. 

 

Programele naţionale de sănătate sunt derulate de către Ministerul Sănătăţii din 

România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din România, separat sau 

împreună, după caz, şi sunt finanţate de la bugetul de stat – din veniturile 

Ministerului Sănătăţii, din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

(FNUASS) şi prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte surse – inclusiv 

donaţii şi sponsorizări. Hotărârea reglementează tipurile de unităţi care derulează 

programele naţionale de sănătate – unităţi sanitare publice şi private, instituţii 

publice, furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. Există, 

de asemenea, prevederi privind accesul pacienţilor înscrişi în programele naţionale 

de sănătate la servicii medicale, medicamente, materiale sanitare sau dispozitive 

medicale, în funcţie de tipul de program naţional de sănătate, precum şi prevederi 

referitoare la decontarea cheltuielilor. 

 

6.   Ordinul MS nr. 1591/111012/2010  

Ordinul Guvernului nr. 1591/1110 reglementează cadrul general de realizare a 

programelor naţionale de sănătate, competenţele unităţilor medicale implicate în 

derularea acestora, bugetul, structura fiecărui program, activităţile unităţilor 

medicale care derulează programele naţionale de sănătate, indicatorii de evaluare 

şi alte detalii tehnice. Cuprinde, de asemenea, modelele de contracte pentru 

furnizarea de servicii medicale în cadrul programelor naţionale de sănătate care 

urmează să fie încheiate între Casa de Asigurări de Sănătate/Direcţia de Sănătate 

Publică şi furnizorii medicali. 

 

 

                                                
11 

   Hotărârea Guvernului nr. 1388/2010 din 28 decembrie 2010, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 893 din 31 ianuarie 2011. 

 

12 

   Ordinul  ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  

nr. 1591/1110 din 30 decembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 53 din 

21 ianuarie 2011. 
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7. Ordonanţa Guvernului nr. 124/199813 

Ordonanţa nr. 124/1998 reglementează organizarea şi funcţionarea cabinetelor 

medicale (sub forma cabinetului medical individual, cabinetelor medicale grupate, 

cabinetelor medicale asociate, societăţilor civile medicale, unităţi medico-sanitare 

cu personalitate juridică), sursele de venit ale cabinetelor medicale, precum şi 

obligaţia de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale. De asemenea, 

cuprinde dispoziţii tranzitorii privind înfiinţarea cabinetelor medicale în cadrul 

fostelor dispensare şi policlinici aflate în proprietatea autorităţilor publice centrale 

sau locale (proprietatea privată a statului). 

 

Abordează organizarea cabinetelor medicale, inclusiv aspecte legate de înfiinţare, 

înregistrare, funcţionare şi finanţare. Capitolul I, care cuprinde articolele 1 - 3, este 

intitulat „Dispoziţii generale" şi conţine explicaţia unora dintre cei mai folosiţi 

termeni, inclusiv „cabinet medical” (articolul 1). Capitolul II, care cuprinde articolele 

4 şi 5, este intitulat „Înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical”. Articolul 4 

prevede faptul că denumirea cabinetului medical trebuie să reflecte specificul 

activităţilor care se vor desfăşura. Articolul 5 prevede cine poate să înfiinţeze un 

cabinet medical. 

 

Capitolul III, format din articolele 6 – 12, este intitulat „Organizarea, funcţionarea şi 

finanţarea cabinetului medical”. Activităţile pe care cabinetele medicale le pot 

desfăşura sunt prevăzute la articolele 6 şi 12. Articolul 7 indică cerinţele minime pe 

care trebuie să le îndeplinească medicul, iar articolul 8 se referă la activităţile ce pot 

fi desfăşurate de către medici şi din care aceştia pot realiza venituri, în timp ce 

articolul 9 prevede că veniturile cabinetelor medicale se impozitează potrivit 

dispoziţiilor legale privind impunerea. Articolele 10 şi 11 prevăd că medicul titular 

(cel care deţine cabinetul) sau cel delegat de către medicii asociaţi este 

reprezentantul legal al cabinetului medical, stabilindu-se astfel reprezentantul legal 

(articolul 10) şi angajaţii (articolul 11).  

 

Articolul 13 de la capitolul IV prevede sancţiunile aplicate pentru nerespectarea 

dispoziţiilor articolelor 5 [articolul 13 alineatul (1)] şi respectiv 12 [articolul 13 

alineatul (2)]. Capitolul V, format din articolele 14 – 19, este intitulat „Dispoziţii 

tranzitorii şi finale”. Articolele 14 - 17 reprezintă „dispoziţiile tranzitorii" şi se referă la 

cabinetele medicale înfiinţate conform legislaţiei anterioare din România. Articolele 

                                                
13 

   Ordonanța Guvernului nr. 124 din 29 august 1998, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 568 din 1 august 2002. 
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18 şi 19 reprezintă „dispoziţii finale" şi prevăd unde va fi publicată ordonanţa 

(articolul 18), precum şi data la care va intra în vigoare (articolul 19). 

 

B. Analiza legislaţiei privind asistenţa medicală primară  

Asistenţa medicală primară este reglementată în principal de Titlul III din Legea 

privind reforma în domeniul sănătăţii din 2006 (Legea nr. 95/2006). Asistenţa 

medicală primară este definită drept furnizarea de către sectorul sanitar a îngrijirilor 

de sănătate cuprinzătoare, de prim contact, indiferent de natura problemei de 

sănătate [a se vedea articolul 60 litera (a) coroborat cu articolul 59 alineatul (2) din 

Legea privind reforma în domeniul sănătăţii din 2006], Conform articolului 59 

alineatele (1) şi (3) din Legea nr. 95, serviciile de asistenţă medicală primară din 

România pot fi furnizate doar de către personalul de medicină de familie, al cărui 

statut este analizat în capitolul următor. 

 

I. Statutul juridic al personalului care practică medicina de familie  

În ceea ce priveşte statutul juridic al personalului care practică medicina de familie, 

există anumite ambiguităţi legate de profesia, îndatoriile şi obligaţiile medicului de 

familie. 

 

 

1. Observaţii generale privind profesia de medic de familie  

Personalul care practică medicina de familie este format din medici de familie şi alte 

tipuri de personal auxiliar, precum asistenţii medicali. Un medic de familie poate să 

fie medic specialist de medicina de familie,14 cum ar trebui să se întâmple în mod 

obişnuit, sau medic de medicina de familie. Un medic de medicină generală a 

absolvit facultatea de medicină înainte de 2005 şi are dreptul să exercite profesia 

de medic de familie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95. Această distincţie între 

medicul specialist în medicina de familie şi medicul de medicină generală este 

rezultatul reformelor din domeniul asistenţei medicale primare introduse prin Legea 

nr. 95, adoptată în 2006. Prin urmare, prin recenta introducere a profesiei de „medic 

de medicina de familie” se asigură că cei care au absolvit facultatea de medicină 

înainte de 2005 nu sunt dezavantajaţi, deşi există în continuare o diferenţă (10%) 

între remunerarea serviciilor prestate de către medicii de medicină generală şi 

medicii de  medicină de familie care au parcurs rezidenţiatul. Începând cu 2005, 

competenţele profesionale în medicina de familie sunt dobândite doar în baza 

rezidenţiatului. 

                                                
14 

   Medic care a obținut specialitatea medicină de familie, în condițiile legii – a se vedea 

articolul 60 litera (c) din Legea nr. 95. 
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2. Atribuţii şi obligaţii  

Atribuţiile şi obligaţiile personalului care practică medicina de familie sunt 

reglementate de Titlul III din Legea nr. 95, în două articole diferite. În primul rând, 

articolul 63 din Legea nr. 95 prevede „caracteristicile” medicinei de familie, care 

sunt (printre altele) o relaţie directă medic-pacient bazată pe încredere, eficienţa şi 

individualitatea asistenţei medicale. Formularea ambiguă („caracteristici”) nu 

permite un răspuns clar la întrebarea dacă articolul 63 din Legea nr. 95 prevede 

atribuţiile obligatorii ale personalului care practică  medicina de familie, inclusiv 

drepturile pacienţilor, sau dacă prevede doar unele obiective generale ale medicinei 

de familie. De asemenea, articolul 83 din Legea nr. 95 specifică obligaţii extinse ale 

personalului faţă de diverse părţi (pacienţi, case de asigurări de sănătate). Articolul 

 83 litera (e) din Legea nr. 95 se referă la legislaţia privind drepturile pacienţilor. 

Legătura cu articolul 63 din Legea nr. 95 nu este clară, întrucât legea nu stabileşte 

în niciun fel o corelaţie între acestea. 

 

În plus, Titlul III din Legea nr. 95 ar trebui să conţină o prevedere clară privind 

contractul încheiat cu pacientul, ţinând seama de următoarele aspecte: legiuitorul 

român doreşte să impună medicului obligaţia de a încheia contracte ca parte a 

furnizării de asistenţă medicală primară sau contractul între medic şi pacient ar 

trebui să se supună principiilor generale ale dreptului privat, mai exact libertăţii 

contractuale? Calea de mijloc pare a fi soluţia cea mai potrivită: pe de o parte, o 

libertate contractuală generală, însă cu obligaţia de a oferi motive obiective în caz 

de refuz, pe de altă parte. În mod clar, trebuie prevăzute excepţii pentru situaţiile de 

urgenţă şi alte situaţii similare. Nici Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor 

nu conţine o prevedere clară în această privinţă. 

 

3. Autorizarea şi reautorizarea medicilor de familie  

În afara cerinţei de a fi medic specialist de medicina familiei (sau medic de 

medicină generală pentru cei care au absolvit facultatea de medicină înainte de 

2005) şi de a respecta normele privind înfiinţarea unui cabinet de medicină de 

familie [prevăzută de către Ministerul Sănătăţii (MS)], Titlul III din Legea nr. 95 nu 

prevede nicio procedură specială de autorizare pentru personalul care practică 

medicina de familie. În schimb, Titlul XII din Legea nr. 95 se referă la profesia de 

medic în general. Conform articolului 379 alineatul (1) din Legea nr. 95, toţi medicii 

trebuie să deţină un titlu de calificare în medicină, să fie membri ai Colegiului 

Medicilor din România, să dispună de competenţele corespunzătoare şi să 

respecte standardele deontologice menţionate la Titlul XII din Legea nr. 95. 

Procedura de autorizare este condiţionată de calitatea de membru în Colegiul 

Medicilor, întrucât certificatul de membru este eliberat doar după ce medicii pun la 

dispoziţie documente care atestă calificarea, un certificat de sănătate, certificatul de 
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cazier judiciar şi o poliţă de asigurare de răspundere civilă care acoperă greşelile în 

activitatea profesională [a se vedea articolul 384 alineatul (3) din Legea nr. 95]. 

 

În plus, medicii sunt aprobaţi anual de către Colegiul Medicilor. Procedura este 

efectuată pe baza greşelilor în activitatea profesională care au generat folosirea 

asigurării de răspundere civilă. 

 

II. Statutul juridic al cabinetelor de medicină de familie  

Asistenţa medicală primară este furnizată fie în cabinete de medicină de familie (a 

se vedea articolul 66 din Legea nr. 95), fie în cabinete individuale ale medicilor de 

familie sau prin forme de asociere a cabinetelor (a se vedea articolul 67 din Legea 

nr. 95). Formele de organizare a cabinetelor MF sunt reglementate în OG nr. 

124/1998. 

 

1. Înfiinţare şi finanţare  

Înfiinţarea unui nou cabinet de medicină de familie este supusă normelor aprobate 

de către Ministerul Sănătăţii din România (MS) [a se vedea articolul 69 alineatul (1) 

din Legea nr. 95]. Aceleaşi norme se aplică şi condiţiilor de acreditare a punctelor 

de lucru în cadrul unui cabinet de medicină de familie [a se vedea articolul 70 

alineatul (2) din Legea nr. 95]. 

 

a) Dreptul de a înfiinţa un cabinet fără a avea specialitatea medicină de familie  

Conform articolului 64 alineatul (3) din Legea nr. 95, medicii de medicină generală 

fără specializare în medicina de familie care furnizau servicii de asistenţă medicală 

primară la data aderării României la Uniunea Europeană îşi pot continua activitatea 

în aceleaşi condiţii. Articolul 65 din Legea nr. 95 prevede că pentru aceşti medici de 

medicină generală vor fi puse la dispoziţie programe speciale de formare în 

medicina de familie. Cu toate acestea, este neclar dacă această formare va fi 

facultativă sau obligatorie. Formularea pare să indice mai degrabă o opţiune decât 

o obligaţie. Cu toate acestea, va fi probabil în interesul medicului de medicină 

generală să parcurgă programul de formare. În caz contrar, legea prevede o 

reducere a plăţii cu 10% [a se vedea articolul 1 alineatul (2) litera (d) din anexa 2 la 

Ordinul nr. 864/538]. Rămâne de văzut dacă majorarea cu 10% va reprezenta o 

stimulare suficientă în practică. În plus, toţi cei care au absolvit facultatea de 

medicină înainte de 2005 au dreptul să exercite profesia de medic de familie şi prin 

urmare pot înfiinţa noi cabinete de medicină de familie. În această situaţie, 

articolul 65 din Legea nr. 95 se aplică în cazul medicilor de medicină generală fără 

specializare în medicina de familie. 

 

b) Listele de pacienţi  

Articolul 23 alineatele (3), (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1389/2010 

constituie un obstacol în calea înfiinţării unui cabinet de medicină de familie. Pentru 
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a încheia un contract cu o casă de asigurări de sănătate, cabinetul de medicină de 

familie trebuie să prezinte o listă cu un număr minim de pacienţi. Numărul minim de 

pacienţi pentru zonele urbane este de 1.000. În alte zone ale României, numerele 

minime sunt stabilite de către o comisie (organizată la nivel judeţean) formată din 

reprezentanţi ai CJAS, ai direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor medicilor şi ai 

asociaţiei profesionale a MF, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului 

sănătăţii şi al preşedintelui CNAS – a se vedea articolul 23 alineatul (3) din 

Hotărârea nr. 1389 a Guvernului. În cazul în care cabinetele de medicină de familie 

existente nu pot să îndeplinească această cerinţă pe o perioadă de şase luni 

consecutive, contractul cu casa de asigurări poate fi reziliat.  

 

Aceste prevederi sunt utile pentru a evita concentrarea cabinetelor de medicină de 

familie într-o anumită zonă. Pe de altă parte, trebuie găsit un echilibru care să 

asigure o acoperire corespunzătoare cu servicii de medicină de familie. În orice 

caz, influenţa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în această privinţă este mai 

degrabă problematică. Pentru a asigura obiectivitate, aceste decizii ar trebui luate 

de către asociaţiile independente ale medicilor (în România, de Colegiul Medicilor) 

în cooperare cu autorităţile locale. 

 

c) Domeniul de aplicare a serviciilor  

Articolul 74 din Legea nr. 95 garantează libertatea profesiei furnizorului de servicii 

de medicină de familie şi prevede că un cabinet de medicină de familie poate oferi 

nu doar servicii medicale de bază, ci şi servicii medicale extinse şi adiţionale, dacă 

doreşte. Aceasta este o sursă importantă de venit pentru cabinetele de medicină de 

familie. 

 

d) Surse de venit  

Sursele de venit permise ale unui cabinet de medicină de familie sunt prevăzute la 

articolul 80 din Legea nr. 95. Sursa reprezentată de donaţii şi sponsorizări este 

destul de problematică. Formularea neclară permite interpreţări largi, lăsând 

posibilitatea de a include şi darurile şi ofertele promoţionale ale industriei 

farmaceutice, ceea ce ar putea influenţa comportamentul prescriptiv al personalului 

care practică medicina de familie. Aceeaşi sursă de venit este prevăzută şi la 

articolul 7 litera (c) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998. Pentru a evita 

posibilitatea unei influenţe nedorite din partea donatorilor şi sponsorilor, trebuie 

prevăzute condiţiile legale şi limitările exacte aplicabile sponsorizărilor oferite 

cabinetelor de medicină de familie de către industria farmaceutică. În acelaşi timp, 

aceste norme nu trebuie să împiedice industria să susţină medicina de familie, în 

special în zonele rurale. 
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2. Proprietatea asupra cabinetului şi spaţiului  

În ceea ce priveşte proprietatea în domeniul medicinei de familie, trebuie să se facă 

distincţia între două obiecte diferite de proprietate. În primul rând, există 

proprietatea asupra cabinetului de medicină de familie. Proprietarul cabinetului este 

medicul de familie (a se vedea articolul 68 din Legea nr. 95). Cabinetul poate fi 

preluat de către un alt medic în conformitate cu articolul 69 alineatul (3) din Legea 

nr. 95. În al doilea rând, există proprietatea asupra spaţiului în care îşi desfăşoară 

activitatea cabinetul de medicină de familie. Proprietarul cabinetului nu este 

neapărat şi proprietarul spaţiului, acesta din urmă putând fi închiriat. În acest scop, 

autorităţile locale pot să ofere facilităţi conform legii (a se vedea articolul 69-1 din 

Legea nr. 95). În acest context, articolul 10 din Legea nr. 215 a administraţiei 

publice locale conferă autorităţilor publice locale competenţa de a administra şi 

înstrăina (vinde, închiria) bunurile proprietate publică sau privată ale comunelor, 

oraşelor şi judeţelor, în conformitate cu principiul autonomiei locale.  

 

Această prevedere ridică în mod clar probleme ce ţin de legea concurenţei şi de 

legea achiziţiilor publice, în cazul în care există mai mulţi concurenţi potenţiali într-o 

zonă locală. Se presupune că menţiunea „în condiţiile legi” se referă la toate aceste 

aspecte. În caz contrar, ar trebui adăugată o prevedere expresă privind relaţia cu 

normele relevante în materie de concurenţă şi legea achiziţiilor publice. Acelaşi 

lucru este valabil şi în ceea ce priveşte articolul 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 

124/1998, care permite autorităţilor publice să pună la dispoziţie spaţiile în mod 

gratuit sau în baza unui contract de închiriere sau de vânzare. 

 

III. Asigurarea serviciilor de gardă de către medicii de familie  

Furnizarea serviciilor de asistenţă medicală primară permanentă este asigurată de 

Legea nr. 263 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 

centrele de permanenţă şi de Ordinul nr. 697/112. Centrele de permanenţă sunt 

responsabile de asigurarea asistenţei medicale primare în zilele lucrătoare ale 

săptămânii, între orele 15.00 – 20.00 [a se vedea articolul 5 alineatul (2) din Ordinul 

nr. 697/112]. În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, centrele de 

permanenţă asigură asistenţă medicală primară 24 de ore pe zi [a se vedea 

articolul 5 alineatul (4) din Ordinul nr. 697/112].  

 

Structura centrelor de permanenţă intră sub incidenţa articolului 8 alineatul (1) din 

Legea nr. 263 şi a articolului 18 alineatul (1) din anexa la Ordinul nr. 697/112. Astfel, 

prin derogare de la lege, ordinul permite un număr minim de cinci medici şi asistenţi 

medicali, în timp ce Legea nr. 263 prevede un număr minim de şapte medici şi 

asistenţi medicali. Astfel, există o problemă de incompatibilitate între legislaţia 

secundară şi cea primară. În plus, medicii care lucrează în centrele de permanenţă 

sunt aceleaşi persoane care îşi desfăşoară activitatea într-un cabinet de medicină 

de familie până la ora 15.00. 
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În consecinţă, niciunul dintre actele normative nu prevede serviciul de gardă al 

cabinetelor de medicină de familie, ceea ce reprezintă, în cele din urmă, o 

centralizare teritorială problematică a asistenţei medicale primare. În zonele urbane 

în care structura cabinetelor de medicină de familie este complexă, nu este 

necesară preluarea serviciului de asistenţă medicală primară începând cu ora 

15.00 dacă există suficiente cabinete de medicină de familie care să asigure 

împreună regimul de gardă. În zonele rurale, preluarea serviciului de asistenţă 

medicală primară de către centrele de permanenţă începând cu ora 15.00 

constituie o barieră inadecvată şi nerezonabilă în calea accesului la asistenţa 

medicală primară pentru cetăţenii din zonele rurale respective, întrucât un centru de 

permanenţă presupune un număr de minimum şapte medici. Acest lucru înseamnă 

că centrele de permanenţă vor fi situate de obicei departe de zonele rurale. Prin 

urmare, scopul de a asigura asistenţă medicală primară permanentă în zonele 

rurale ar fi îndeplinit într-o măsură mai mare prin instituirea unui serviciu de gardă 

pentru cabinetele locale de medicină de familie, acolo unde este posibil. Problema 

asigurării asistenţei medicale primare în zonele rurale este discutată mai detaliat în 

capitolul următor. 

 

Centrele de permanenţă sunt finanţate prin transferuri din bugetul MS către 

FNUASS  (a se vedea Ordinul nr. 697/112). 

 

IV. Cadrul juridic al medicinei de familie în zonele rurale  

În legislaţia română din domeniul sănătăţii, articolul 81-1 din Legea nr. 95, articolul 

3 din Legea nr. 263 şi Ordinul nr. 163/93 cuprind reglementări speciale, menite să 

sprijine furnizarea asistenţei medicale primare în zonele rurale. 

 

1. Sprijin şi stimulente  

Articolul 811 din Legea nr. 95 prevede că infrastructura din zonele rurale poate fi 

finanţată de la bugetul de stat. Este discutabil dacă această prevedere garantează 

un sprijin suficient pentru asistenţa medicală primară în zonele rurale, întrucât nu 

are caracter obligatoriu. 

 

În plus, în conformitate cu articolul 691 din Legea nr. 95, autorităţile locale pot 

acorda facilităţi şi stimulente aferente înfiinţării cabinetelor de medicină de familie, 

dar nici această prevedere nu are caracter obligatoriu. În plus, este discutabil dacă 

autorităţile locale au capacitatea de pune facilităţi şi stimulente la dispoziţia 

potenţialilor medici de familie. În ceea ce priveşte spaţiul, este posibil ca autorităţile 

locale din zonele rurale să dispună de resurse adecvate. În afară de acesta, 

furnizarea tuturor celorlalte tipuri de ajutoare este problematică. Problema juridică 

în această situaţie constă în transferul costurilor aferente asistenţei medicale 

primare către autorităţile locale. Acest transfer constituie o sarcină imposibilă, mai 
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ales pentru autorităţile locale din zonele rurale. Eforturile de a oferi asistenţă 

medicală primară adecvată într-o zonă rurală sunt direct legate de lipsa resurselor 

financiare în această zonă, problemă care nu poate fi soluţionată impunând 

autorităţilor locale o sarcină financiară mai grea. Astfel, stimulentele pentru 

înfiinţarea unor noi cabinete de medicină de familie în zonele rurale trebuie 

finanţate de la bugetul de stat. Cu toate acestea, articolul 811 – alineatele (1) şi (2) 

– din Legea nr. 95 permite un astfel de transfer. Acest lucru reprezintă un obstacol 

semnificativ în calea asigurării unui nivel suficient de asistenţă medicală primară în 

zonele rurale. Deşi un astfel de transfer nu reprezintă un instrument neobişnuit de 

alocare a competenţelor şi obligaţiilor statului, decizia privind transferul ar trebui să 

se bazeze pe considerente pragmatice, ţinând seama de capacităţile financiare ale 

autorităţilor locale. 

 

 

2. Centre de permanenţă în zonele rurale  

Articolul 3 din Legea nr. 263 prevede că în zonele izolate sau greu accesibile din 

zonele urbane sau rurale trebuie să fie înfiinţate centre de permanenţă. Cu toate 

acestea, există cerinţa ca centrul de permanenţă să funcţioneze cu un număr de cel 

puţin şapte medici [a se vedea articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 263], ceea ce 

va îngreuna destul de mult în practică asigurarea asistenţei medicale primare 

permanente în zonele rurale. Prin urmare, se recomandă eliminarea acestei cerinţe 

cel puţin în cazul centrelor de permanenţă din zonele rurale. La nivel mai general, 

este discutabil dacă numărul de şapte medici a fost stabilit în baza unor 

considerente rezonabile. 

 

Mai mult, asigurarea de asistenţă medicală primară permanentă pentru cetăţenii 

dintr-o zonă rurală înseamnă, în mod inevitabil, parcurgerea unor distanţe mai mari 

decât în zonele urbane, parţial pe drumuri cu acces dificil. Asigurarea asistenţei 

medicale primare permanente de către centrele de permanenţă, în special 

concentrarea unui număr de cel puţin şapte medici într-un singur punct de lucru, 

face ca distanţele să fie şi mai lungi. Aşadar, propunem prelungirea programului de 

lucru al cabinetelor locale de medicină de familie în general şi al cabinetelor de 

medicină de familie din zonele rurale în special. Conform Ordinului nr. 864/538, 

programul de activitate al cabinetelor de medicină de familie este de 35 de ore pe 

săptămână. Prelungirea acestui program până la 48 de ore pe săptămână ar 

genera peste o sută de ore suplimentare de asistenţă medicală primară pe lună, cu 

avantajul de a fi în aceeaşi locaţie. 

 

3. Obstacole financiare  

Un cabinet de medicină de familie dintr-o zonă rurală se poate confrunta cu mai 

multe probleme financiare. În primul rând, Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală autorizează consiliul local să hotărască acordarea de prime şi alte 
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stimulente personalului medical. Din nou, trebuie să existe certitudinea că nu este 

vorba despre un simplu transfer de sarcini financiare către autorităţile locale. Dacă 

lucrurile stau astfel, este foarte puţin probabil ca personalul medical din zonele 

rurale să primească prime şi stimulente. 

 

În al doilea rând, sursa de venit a unui cabinet de medicină de familie dintr-o zonă 

rurală se reduce de obicei la plăţile pentru servicii de bază, întrucât aceasta este 

nevoia principală a cetăţenilor din zonele rurale. Totuşi, venitul cabinetului este 

generat parţial şi din servicii de asistenţă medicală specializate şi adiţionale. 

Pierderea acestora ar trebui să fie compensată, pentru a evita intrarea în insolvenţă 

a cabinetelor medicale actuale şi viitoare. Cadrul juridic al asistenţei medicale din 

România nu oferă un instrument concret în această privinţă. Programul naţional de 

sănătate (reglementat la Titlul II din Legea nr. 95) nu prevede instrumente concrete 

pentru susţinerea cabinetelor de medicină de familie din mediul rural în mod 

special. Deşi zonele urbane ar putea obţine beneficii de pe urma unei pieţe 

competitive, furnizarea asistenţei medicale primare în zonele rurale necesită un 

sprijin mai intens din partea statului, prin măsuri concrete. 

 

În al treilea rând, anexa la Ordinul nr. 163 prevede un sistem de puncte care 

reprezintă baza de facturare a serviciilor de asistenţă medicală primară furnizate în 

zonele izolate. În general, se prevede un sistem adecvat care ia în considerare 

dezavantajele desfăşurării activităţii în zonele rurale. Cu toate acestea, lista 

cabinetelor cărora li se aplică aceste beneficii este revizuită de către o comisie 

formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate (a se vedea Secţiunea 

II.3 din Anexa la Ordinul nr. 163/93). În afara posibilelor probleme legate de 

conflictul de interese (casele de asigurări de sănătate ar trebui să stabilească 

modalitatea de plată?), faptul că beneficiarii sunt revizuiţi şi beneficiile reevaluate 

ori de câte ori comisia consideră necesar nu oferă o certitudine juridică potenţialilor 

furnizori ai serviciilor de medicină de familie. 

 

În sfârşit, este instituită obligativitatea încheierii unei asigurări de răspundere civilă 

pentru greşelile comise în cadrul desfăşurării activităţii profesionale. Dacă prima de 

asigurare este aceeaşi ca şi pentru medicii din zonele urbane, furnizorii de servicii 

de medicină de familie din zonele rurale ar fi nevoiţi să suporte o povară financiară 

suplimentară, pe lângă cele menţionate mai sus. Un posibil stimulent pentru 

personalul care practică medicina de familie în zonele rurale ar fi acoperirea 

asigurării de răspundere civilă pentru malpraxis dintr-un fond de stat. 

 

4. Obstacole juridice în calea furnizării de medicamente în zonele rurale  

Legea aplicabilă atât zonelor rurale, cât şi celor urbane creează obstacole în calea 

furnizării de medicamente în zonele rurale, impunând medicilor de familie limitări în 

ceea ce priveşte implicarea în furnizarea de medicamente pentru populaţie. 
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Deoarece în anumite zone rurale cabinetul de medicină de familie ar putea fi 

singura unitate competentă, ar trebui să i se permită să deţină un punct 

farmaceutic. În acelaşi timp, acest punct farmaceutic ar reprezenta o posibilă 

modalitate de a compensa venitul pierdut ca urmare a circumstanţelor menţionate 

mai sus. 

 

V. Aplicarea funcţiei de prim contact 

Funcţia cabinetelor de medicină de familie ca punct de prim contact este asigurată 

prin articolul 61 alineatul (1) şi articolul 63 litera (a) din Legea nr. 95. În consecinţă, 

cabinetele de medicină de familie coordonează şi integrează asistenţa medicală şi 

constituie punctul de prim contact pentru pacienţi. Cu toate acestea, este mai mult 

decât discutabil dacă nu cumva aceste prevederi îi împiedică pe pacienţi să se 

prezinte direct la policlinică şi la spital, întrucât nu instituie o obligaţie sau o 

responsabilitate pentru aceştia. 

 

Dacă, totuşi, rolul de prim contact al cabinetelor de medicină de familie 

funcţionează în practică, acest efect poate fi intensificat prin prelungirea 

programului de lucru al cabinetelor de medicină de familie, după cum se indică mai 

sus (a se vedea secţiunea B.IV.2 de mai sus). 
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE 

ÎN ROMÂNIA, 2012 - 2020 
 

 

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE 

 

1.1.  Scopul Strategiei de dezvoltare a asistenţei medicale primare  

 

Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale primare în zonele slab deservite din România pentru 

perioada 2012-2020 este un document strategic pe termen mediu, care defineşte principiile-cheie, 

scopurile şi obiectivele politicii de asistenţă medicală primară, punând accentul pe asistenţa 

medicală primară în zonele rurale şi izolate, şi este orientat către îmbunătăţirea stării de sănătate 

a populaţiei din România. 

 

Principalul scop al acestei strategii este de a îmbunătăţi accesul la servicii de îngrijiri medicale 

primare de calitate în zonele rurale şi izolate din România. Având în vedere că numeroase 

aspecte ale asistenţei medicale primare sunt comune atât asistenţei medicale primare din mediul 

urban cât şi celei din mediul rural, şi intrucât această strategie a fost elaborată într-un context în 

care nu există o strategie generală in medicina familiei, documentul strategic se referă la 

problemele privind medicina de familie/asistenţa medicală primară, în general, şi nu se limitează 

la aspecte privind exclusiv asistenţa medicală primară din mediul rural. 

 

Se preconizează că această strategie va ajuta România să creeze şi să menţină un mediu favorabil 

care să ducă la o stare de sănătate mai bună a cetăţenilor săi, concentrându-se în acelaşi timp pe 

punctele forte şi oportunităţile unice, precum şi pe provocările specifice organizării şi furnizării 

serviciilor de asistenţa medicală primară, explorând totodată posibilităţile de progres. 

 

Strategia se fundamentează pe cele mai bune practici internaţionale de dezvoltare a asistenţei 

medicale primare generale şi rurale, precum şi pe perspective care ţin de contextul local. În 

cadrul asistenţei medicale primare, strategia se axează pe medicina de familie. Astfel, strategia 

îşi propune să menţină şi să consolideze poziţia medicinei de familie în cadrul sistemului de 

sănătate din România. De asemenea, aceasta are ca scop îmbunătăţirea eficacităţii, eficienţei şi 

calităţii medicinei de familie, în general, şi propune modalităţi de soluţionare a provocărilor 

existente la nivel naţional şi local, cu accent deosebit pe asistenţa medicală primară din mediul 

rural. 

 

1.2.  Perioada 

 

Aceasta este o strategie pentru următorii noua ani (2012 - 2020). Această perioadă va acorda 

timpul necesar pentru introducerea unor modele noi sau îmbunătăţite de organizare şi furnizare a 

serviciilor de asistenţă medicală primară, împreună cu acordarea de stimulente pentru a incuraja 

profesioniştii din asistenţa medicală primară să lucreze în localităţile izolate. De asemenea, va 

permite stabilirea unui sistem de monitorizare şi evaluare care este necesar pentru măsurarea cu 
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regularitate a îmbunătăţirilor în raport cu nivelul actual de furnizare şi utilizare a serviciilor 

medicale primare. 

 

Strategia propune revizuirea priorităţilor strategice la jumatatea perioadei (i.e. în 2016), 

examinarea progreselor inregistrate, precum şi actualizarea priorităţilor strategice şi liniilor 

directoare din perspectiva modificării contextului actual, dacă este cazul. 

 

1.3. Definiţii 

 

Îngrijirile medicale primare reprezintă contactul de prim nivel cu persoanele care iau măsuri 

de îmbunătăţire a sănătăţii într-o comunitate. Într-un sistem cu acces controlat, pe bază de bilet 

de trimitere, toate consultaţiile medicale iniţiale (non-urgenţe) acordate de medici, asistenţi 

medicali sau alt personal medical sunt denumite îngrijiri medicale primare, spre deosebire de 

îngrijirile medicale secundare  sau serviciile medicale pe bază de trimitere (Organizaţia Mondială 

a Medicilor de Familie, citata în ghidul Colegiului Regal al Medicilor Generalişti, 2007). 

 

Asistenţa medicală primară reprezintă îngrijirile medicale necesare din punct de vedere social, 

universal accesibile, cu nivel de complexitate redus, care sunt furnizate de către o forţă de muncă 

instruită corespunzător, şi sustinute de sisteme integrate de trimitere şi intr-un mod care acordă 

prioritate celor care au cea mai multă nevoie, maximizând autonomia şi participarea individuală 

şi a comunităţii, şi implică colaborarea cu alte sectoare. Asistenţa medicală primară include: 

promovarea sănătăţii, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea bolnavilor, îndrumare, dezvoltare 

comunitară (Institutul de Cercetare în Asistenţa Medicală Primară, Universitatea Naţională din 

Australia, 2010). 

 

Medicina de familie reprezintă specialitatea medicală care furnizează îngrijiri medicale continue 

şi cuprinzătoare pentru individ şi familie. Este o specialitate largă, care integrează ştiinţele 

biologice, clinice şi de comportament.  Domeniul de aplicare al medicinei de familie acoperă 

toate vârstele, ambele sexe, întreg organismul uman şi fiecare boală (Asociaţia Americană a 

Medicilor de Familie, 2010). 

 

Medicina generală este disciplina centrală a medicinei, în jurul căreia disciplinele medicale şi 

conexe sunt aranjate pentru a forma o echipă de cooperare în beneficiul individului, al familiei şi 

al comunităţii (Rolul medicului generalist/medicului de familie în sistemul de îngrijiri medicale: 

O declaraţie a WONCA, 1991). 

 

Medicii generalişti/medicii de familie sunt medici specialişti instruiţi în principiile acestei 

discipline. Ei sunt medici personali, în primul rând responsabili pentru furnizarea de îngrijiri 

medicale continue şi comprehensive fiecărei persoane care solicită asistenţă medicală, indiferent 

de vârstă, sex şi boală. Ei acordă îngrijiri medicale persoanelor în cadrul familiei lor, al 

comunităţii, al culturii lor, respectând întotdeauna autonomia pacienţilor. Ei recunosc că au, de 

asemenea, o responsabilitate profesională faţă de comunitate. La negocierea planurilor de 

management cu pacienţii lor, medicii integrează factorii fizici, psihologici, sociali, culturali şi 

existenţiali, folosind cunoştinţele şi încrederea generate de contacte repetate. Medicii 

generalişti/medicii de familie îşi exercită rolul profesional prin promovarea sănătăţii, prevenirea 

îmbolnăvirilor, furnizarea de tratament, îngrijiri medicale sau paliative, şi prin promovarea auto-

disciplinării şi a grijei faţă de propria persoană. (Definiţia Europeană a medicinei generale 

/medicinei de familie, WONCA 2011). 
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Asistenţa medicală de calitate în medicina de familie reprezintă asigurarea sănătăţii fizice şi 

psihice optime prin îngrijiri de sănătate accesibile, sigure şi cost-eficiente, bazate pe cele mai 

bune dovezi, care să răspundă nevoilor şi preferinţelor pacienţilor şi populaţiei, cu respectarea 

familiilor pacienţilor, a valorilor personale şi a credinţelor (Asociaţia Americană a Medicilor de 

Familie, 2011). 

 

Sănătatea publică este ştiinţa şi arta de a preveni îmbolnăvirile, de a prelungi viaţa şi de a 

promova sănătatea, prin eforturile organizate ale Societăţii (Acheson, 1988). 

 

Stimulentele reprezintă totalitatea recompenselor şi sancţiunilor cu care furnizorii de servicii 

medicale se confruntă, ca urmare a organizaţiilor în care aceştia lucrează, instituţiile  în 

subordinea cărora işi desfaşoară activitatea şi a intervenţiilor specifice pe care le furnizează 

(OMS, 2000). Stimulentele sunt, de asemenea, definite ca mijloace disponibile aplicate cu 

intenţia de a influenţa voinţa medicilor şi asistenţilor medicali de a exercita şi menţine efortul în 

vederea atingerii obiectivelor organizaţionale (citat din Global Health Workforce Alliance, 

2008). 

 

Continuitatea asistenţei medicale este abilitatea serviciilor relevante de a oferi intervenţii care 

sunt fie coerente pe termen scurt – atât în cadrul cât şi între echipe (continuitate transversală) – 

fie ca o serie neîntreruptă de contacte pe termen lung (continuitate longitudinală) (Health 

Evidence Network, 2008). 

 

Dezvoltarea profesională continuă reprezintă o gamă largă de activităţi de învăţare prin care 

personalul medical din domeniul sănătăţii îşi menţine şi dezvoltă cunoştinţele şi competenţele pe 

tot parcursul carierei lor, pentru a se asigura că îşi păstrează capacitatea de a practica medicina în 

condiţii de siguranţă, în mod eficient şi legal, în cadrul domeniului de practică (Health 

Professionals Council, UK, 2011). 

 

Promovarea sănătăţii reprezintă procesul prin care se permite oamenilor de a creşte controlul 

asupra sănătăţii lor şi de a-şi îmbunătăţii starea de sănătate (Carta Ottawa pentru Promovarea 

Sănătăţii, OMS, Geneva, 1986). 

 

În sensul prezentei Strategii de dezvoltare a asistenţei medicale primare, „medicina de familie” şi 

„medicina generală” sunt considerate ca fiind sinonime (astfel cum acestea sunt prevăzute în 

directivele UE).  Tot astfel, sintagmele „medici de familie” şi „medici generalişti” sunt 

considerate ca fiind sinonime. Asistenţa medicală primară include, de asemenea, şi alte tipuri de 

servicii de sănătate (de exemplu, servicii stomatologice), dar această strategie se concentrează pe 

medicina de familie, o atenţie deosebită fiind acordată farmaciilor şi asistenţilor medicali 

comunitari.  Strategia urmăreşte definiţia îngrijirilor medicale primare, mai degrabă decât 

definiţia mai complexă a asistenţei medicale primare. 

 

1.4.  Filozofia şi principiile asistenţei medicale primare 

 

Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale primare 2012-2020 se bazează pe filozofia şi 

principiile-cheie următoare: 

• Tratarea sănătăţii ca un drept fundamental al omului şi ca o investiţie socială 

eficientă; 
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• Promovarea unei înţelegeri atotcuprinzătoare a stării de sănătate, mai degrabă ca 

stare de bine, decât ca absenţă a bolii; 

• Realizarea echităţii şi justiţiei sociale în sănătate, precum şi reducerea 

inegalităţilor din domeniul sănătăţii; 

• Realizarea responsabilităţii sociale comune a actorilor publici şi privaţi în vederea 

obţinerii celor mai bune rezultate în domeniul sănătăţii; 

• Promovarea asistenţei medicale centrate pe persoană, care se axează pe nevoile 

individuale şi lucrează în parteneriat cu indivizi şi familii pentru a satisface 

nevoile lor; 

• Realizarea coordonării şi complexităţii asistenţei medicale; îmbunătăţirea 

continuă a calităţii, precum şi adoptarea şi implementarea standardelor 

profesionale şi etice; 

• Promovarea politicii de asistenţă medicală primară bazată pe dovezi şi a 

procesului de luare a deciziilor; 

 

 

 

CAPITOLUL  2. CONTEXTUL NAŢIONAL 

 

2.1. Realizările asistenţei medicale primare din România 

 

Asistenţa medicală primară din România s-a dezvoltat considerabil în ultimii 20 de ani, în ciuda 

actualului context în schimbare, cu tranziţii socio-economice, tendinţe demografice şi 

epidemiologice în schimbare, şi politici de modificare rapidă a organizării finanţării sistemului 

de sănătate şi a furnizării serviciilor. 

  

Pacienţilor li se acordă dreptul la alegere liberă, dar obligatorie, a furnizorului de servicii 

medicale. Aproape întreaga populaţie este acoperită de servicii de asistenţă medicală primară. 

Medicilor de familie li s-a atribuit un rol de menţinere a accesului controlat la servicii medicale 

(pe bază de bilet de trimitere). 

 

Profesia de medic de familie a fost stabilită, cu drepturi clar definite pentru medicii de familie. 

Diviziunea între asistenţa medicală primară pentru copii şi pentru adulţi a fost desfiinţată. În 

perioada de tranziţie, diferite căi au fost puse la dispoziţia medicilor care furnizau servicii de 

asistenţă medicală primară,  pentru a deveni medici de familie: cursuri de formare profesională 

suplimentară, examene şi programe de rezidenţiat. După perioada de tranziţie, dreptul de liberă 

practică al medicilor de familie se obţine numai pe bază de rezidenţiat.  

 

Medicii de familie au fost transformaţi în furnizori independenţi prin Legea asigurărilor sociale 

de sănătate (Legea nr. 145/1997). Ei au intrat în relaţii contractuale direct cu casele de asigurări 

de sănătate judeţene, aflate în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).  

Majoritatea medicilor de familie au devenit practicieni independenţi, având dreptul de a caştiga 

venituri suplimentare din activitatea practicii private. 

 

A fost introdus un program postuniversitar de formare în medicina de familie, cu durata de 3 ani. 

În cadrul acestui program, cincisprezece luni sunt petrecute într-un cabinet de medicina de 

familie. Numărul de noi medici rezidenţi de medicină de familie per an variază de la 500 (în 

2008, 2010) la 858 (în 2009). 
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Până la data de 30 iunie 2010, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din România a contractat 

11.379 medici de familie. Dintre acestia, 5.147 (45.2%) sunt medici de familie care au susţinut 

examene suplimentare pentru a atinge cel mai înalt nivel de calificare (medici primari), 4.565 

(40,1%) sunt medici de familie cu 3 ani de rezidenţiat sau echivalent (medici specialişti) şi 1.667 

(14,6%) sunt medici fără specializare sau rezidenţiat în medicina de familie (medici) 

(CNAS/MS, 2010). 

 

In 2007, competenţele şi responsabilităţile medicilor de familie au fost revizuite şi îmbunătăţite, 

ceea ce a dus la rezultate sporite prin furnizarea mai multor consultaţii şi vizite la domiciliu, prin 

îngrijirea mai multor pacienţi inregistraţi pe liste şi prin oferirea unei mai bune acoperiri a 

asistenţei medicale de urgenţă (proiectul Raportului OMS/NIVEL/CPSS, 2011). 

 

Au fost elaborate şi puse în aplicare standarde şi cerinţe privind Educaţia Medicală Continuă 

(EMC). Reglementările privind EMC obligă medicii de familie să indeplinească cerinţele 

stabilite de către Colegiul Medicilor din România în vederea menţinerii dreptului de liberă 

practică. Aproape toţi medicii de familie au învăţat să lucreze cu computere pentru păstrarea 

dosarelor pacienţilor lor, precum şi pentru căutarea de informaţii. 

 

Stimulentele financiare au fost legate de competenţele medicului de familie, permitând  atât 

medicilor de familie, cât şi asistenţilor medicali să susţină un examen după o perioadă de 5 ani de 

practicare a profesiei, în vederea obţinerii unui certificat care atestă cea mai înaltă calificare 

profesională în disciplină. Medicii care deţin titlul de „primar” şi asistenţii medicali care deţin 

titlul de „principal” au dreptul să primeasca un venit mai mare (Societatea Naţională de Medicina 

de Familie, 2011). 

 

Finanţarea asistenţei medicale primare a crescut în perioada 2004-2008, de la 5,1% din totalul 

cheltuielilor de asigurări de sănătate în 2004, la 8,8% în 2008. Cu toate acestea, acest fapt a fost 

urmat de o scădere a cheltuielilor cu asistenţa medicală primară în 2009 şi din nou în 2010. 

 

Un mecanism complex de achiziţionare de servicii medicale, cuprinzând o plată pe capitaţie 

ajustată în funcţie de vârstă, plata pe servicii şi bonusuri acordate în funcţie de gradul profesional  

a înlocuit plata printr-un sistem de salarii fixe (Ordinul nr. 163/93/2008). Noile mecanisme de 

plata includ, de asemenea, şi acordarea de bonusuri pentru medicii de familie din rural, precum 

stimulentele, în vederea creşterii accesului în zonele slab deservite. 

 

A fost atins un nivel înalt de satisfacţie a pacienţilor: marea majoritate a pacienţilor au încredere 

în medicii lor de familie şi îi respectă (OPM, 2011). Munca medicilor de familie este apreciată în 

special în zonele izolate (OMS, 2011; OPM, 2011, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, 2008). 

 

2.2. Provocări pentru asistenţa medicală primară din România 

 

2.2.1. Probleme de politici 

 

Nu există nicio strategie generală pe termen lung pentru medicina de familie, care să prevadă o 

planificare pe termen lung a resurselor umane, măsuri de asigurare a calităţii, profilul (cunoştinţe 

şi abilităţi) al medicilor de familie şi al asistenţilor medicali de familie, modelul de furnizare de 
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servicii şi modele de practică, cooperare interdisciplinara, precum şi aspecte privind finanţarea şi 

achiziţionarea de servicii.  

 

În prezent, capacitatea Ministerului Sănătăţii pentru dezvoltarea şi implementarea politicilor 

privind asistenţa medicală primară pare să fie insuficientă. În lipsa unui sprijin suplimentar, va fi 

aproape imposibil pentru Ministerul Sănătăţii să-şi îndeplinească rolul său în implementarea 

acestei Strategii de dezvoltare a asistenţei medicale primare. Rolul asociaţiilor profesionale în 

sprijinirea Ministerului Sănătăţii pentru elaborarea şi implementarea politicilor privind medicina 

de familie necesită consolidare. De fapt, dezvoltarea şi implementarea politicilor privind 

asistenţa medicală primară necesită cooperarea tuturor părtilor implicate: Ministerul Sănătăţii, 

asociaţiile profesionale ale medicilor de familie şi ale asistenţilor medicali, CNAS, Colegiul 

Medicilor din România (CMR), Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi 

Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), facultăţile de medicina şi şcolile sanitare. 

 

2.2.2. Probleme de finanţare 

 

Totalul cheltuielilor privind sănătatea publică în România reprezintă mai putin de 4% din PIB.  

Procentul din totalul fondurilor CNAS alocate asistenţei medicale primare (6,8% în 2010) este 

perceput ca fiind insuficient, având în vedere în special deficitul în finanţarea sistemului de 

sănătate.    

 

Metodele de plată în medicina de familie din România s-au schimbat în ultimii ani, de la o 

proporţie majoritară pentru capitaţie, la 50%-50% pentru plata per capita şi per servicii. În 

prezent, numărul de consultaţii şi numărul de vizite la domiciliu per zi sunt limitate (prin 

plafonare).  Prin urmare, metodele actuale de plată nu generează venituri suplimentare pentru 

furnizorii de servicii medicale primare, dar creşte povara administrativă privind ţinerea 

evidenţelor şi raportarea serviciilor. 

 

Diferenţele actuale ale punctelor per capita între grupele de vârstă nu reflectă cererea de servicii 

pentru copii mici, femei şi bărbaţi –adulţi şi vârstnici. 

 

Există discrepanţe între numărul de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor şi persoanele 

recunoscute ca atare de către CNAS, din cauza complexităţii bazei de date la care contribuie 

numeroase agenţii şi instituţii (e.g. pentru studenţi şi pensionari). 

 

Sistemul de coplată pentru medicamentele prescrise de către medicii de familie este complicat, 

atât pentru medici, cât şi pentru pacienţi. Nicio coplată nu este necesară pentru medicamentele 

din listele C1, C2 şi C3, dar majoritatea prescripţiilor sunt eliberate pentru medicamentele din 

listele A şi B. Nivelul subvenţiei se bazează pe cea mai ieftină variantă dintr-un grup de 

medicamente, deşi ghidurile clinice sau medicii prescriu uneori o alta variantă. Farmaciile ar 

putea avea un interes financiar în a nu vinde cele mai ieftine medicamente, ducând astfel la un 

nivel mai ridicat al coplaţilor efectuate de către pacienţi. Astfel, în condiţiile unei asimetrii de 

informare şi absenţei libertăţii de alegere, pacientul suferă. 
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2.2.3. Probleme privind furnizarea de servicii 

 

Organizarea asistenţei medicale primare 

 

Rata eliberării biletelor de trimitere este de 9% pentru medicii de familie din mediul rural, 

respectiv 12% pentru medicii de familie din mediul urban, fiind la limita superioară a spectrului 

în comparaţie internaţională.  Majoritatea trimiterilor sunt cauzate de obligaţiile prevăzute de 

lege de a trimite pacienţii la specialişti în vederea obţinerii permisiunii pentru prescrierea unor 

medicamente specifice. 

 

Cabinetele de medicină de familie nu furnizează, de regulă, servicii medicale în afara orelor de 

program. Cele 172 de centre de permanenţă existente, în cadrul cărora pacienţii pot consulta 

medicii de familie în afara orelor de program, nu sunt utilizate la capacitatea lor maximă în 

mediul urban, din cauza preferinţei pacienţilor de a solicita servicii medicale în cadrul spitalelor. 

În zonele rurale, centrele de permanenţă nu rezolva întotdeauna problemele de acces şi/sau de 

disponibilitate. Astfel, este loc pentru extinderea serviciilor medicale primare puse la dispoziţia 

populaţiei, atât din punctul de vedere al timpului, cât şi al domeniului de aplicare. 

 

Medicii de familie sunt împovăraţi cu birocraţia şi formularistica extensivă, în special pentru 

rambursarea de către CNAS. Unele formulare de înregistrare sunt în mod inutil duplicate (în 

format electronic şi pe hârtie). Legislaţia şi normele administrative se schimbă frecvent, ceea ce 

distrage medicii de la munca lor. 

 

Calitatea serviciilor  

 

Programele de rezidenţiat în medicina de familie şi programele de formare profesională a 

medicilor de familie şi a asistenţilor medicali păstrează încă un puternic iz academic şi de spital, 

şi nu pregătesc medicii în mod adecvat pentru practica în mediul rural. 

 

Cunoştinţele şi abilitaţile asistenţilor medicali necesită actualizare, în scopul de a le da acestora 

un rol mai responsabil în medicina de familie. În prezent, acestora li se atribuie cu precădere un 

rol auxiliar, în special pentru procedurile birocratice. 

 

Nu există suficiente ghiduri clinice pentru medicii de familie, iar cele care există deseori nu sunt 

utilizate de către medicii de familie. Ghiduri pentru asistenţii medicali de familie nu există deloc. 

Împărţirea responsabilităţilor pentru gestionarea anumitor boli (de exemplu, diabet) între medicii 

de familie şi medicii internisti nu a fost încă cristalizată.  

 

Datele disponibile la nivelul CNAS cu privire la serviciile furnizate, prescripţii şi bilete de 

trimitere nu sunt utilizate pentru îmbunătăţirea calităţii. Feed-back-ul privind performanţa 

cabinetului de medicina de familie, comparativ cu media naţională sau regionala, nu este 

funcţional. 

 

2.2.4. Probleme privind resursele în asistenţa medicală primară 

 

Resurse umane 
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În prezent, numărul de medici de familie contractati de CNAS (11.379, la data de 30 iunie 2010) 

este suficient pentru acoperirea la nivel naţional a unei populaţii de 21 de milioane. Cu toate 

acestea, distribuţia inegala a furnizorilor de servicii medicale primare creează la nivel naţional un 

deficit în unele zone izolate.  

 

Mecanismele de motivare a personalului medical (dacă există) sunt foarte slabe.  

 

Mulţi medici de familie se vor pensiona în următorii ani, având în vedere că vârsta medie a 

medicilor de familie este de 50 de ani. Unii medici de familie au emigrat în alte ţări ale Uniunii 

Europene. 

 

În mediul urban, unii medici, foşti pediatrii şi generalişti pentru adulţi, au încă relativ mai mulţi 

copii, respectiv adulţi înscrişi pe listele proprii decât este de aşteptat, raportat la distribuţia 

vârstei medii a populaţiei, dar acest lucru nu este perceput ca o problemă majoră. 

 

Există o nouă profesie în domeniu: asistenţii comunitari, cunoscuţi sub numele de asistenţi 

medicali comunitari, angajaţi de către autorităţile publice locale. Această structură separată de 

management ar putea complica coordonarea cu cabinetele de medicina de familie. Medicii de 

familie consideră că asistenţii medicali comunitari ar putea îndeplini un rol util, în cazul în care  

ar exista o organizare corespunzătoare în cadrul furnizării serviciilor medicale primare. 

 

Infrastructura  

 

Starea precară a multor spaţii în care îşi desfasoara activitatea cabinetele de medicina de familie 

este o preocupare principala a furnizorilor din asistenţa medicală primară. Medicii de familie, în 

general, nu deţin spaţiile cabinetelor medicale şi, prin urmare, nu pot investi în îmbunătăţirea 

acestora. Proprietarii – de obicei, autorităţile publice locale – nu privesc, se pare, asemenea 

îmbunătăţiri ca pe o prioritate, adoptând de cele mai multe ori un rol pasiv în sprijinirea 

cabinetelor de medicina primară. 

 

Chiar dacă medicii de familie ar deveni proprietarii spaţiilor, de exemplu printr-o ofertă la un 

preţ simbolic în schimbul garantării continuării furnizării serviciilor medicale, veniturile mici ale 

medicilor ar necesita imprumuturi bancare care sunt dificil de obţinut. 

 

Deşi echipamentul de bază este, de obicei, disponibil, achiziţionarea de noi echipamente este 

adesea dificilă, având în vedere veniturile limitate ale cabinetului medical. În plus, medicilor de 

familie le lipseşte echipamentul care nu face parte din setul minimal de instrumente pentru 

asistenţa medicală primară.    

 

 

 

2.2.5. Probleme de acces/disponibilitate în zonele izolate 

 

O minoritate considerabilă a populaţiei rurale nu este înregistrată la un medic de familie şi nici la 

CNAS. Astfel, accesul acestor persoane la asistenţa medicală primară şi la produse farmaceutice 

constituie o problemă. 
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Accesul la produse farmaceutice este o problemă chiar şi pentru pacienţii asiguraţi care locuiesc 

în zone izolate. Prin Legea Sănătăţii (Legea nr. 95/2006, art. 383 şi art. 788) şi Legea Farmaciei 

(Legea nr. 266/2008, art.2), medicilor de familie nu li se permite să furnizeze medicamente.  În 

multe locuri, nu există farmacii în mediul rural. Eliberarea unei prescripţii medicale unui pacient 

din mediul rural, care apoi trebuie să se deplaseze la un oraş pentru a obţine medicamentele nu 

este de acceptat. În prezent, se vehiculează câteva idei privind deţinerea de fonduri pentru 

medicamentele necesare în asistenţa medicală primară. Cu toate acestea, o decizie privind 

autorizarea medicilor din zonele izolate de a deţine stocuri limitate de produse farmaceutice nu a 

fost încă adoptată. 

 

Centrele de permanenţă sunt considerate o soluţie pentru creşterea disponibilităţii serviciilor 

medicale în zonele rurale slab deservite. Problema este că, înfiinţarea centrelor de permanenţă în 

zonele rurale este posibilă doar atunci când poate fi gasită o locaţie centrală, în cazul în care 

distanţele de la satele periferice nu sunt prea lungi, şi există un număr suficient de medici pentru 

a asigura, prin rotaţie, serviciul de permanenţă. Acest lucru nu este întotdeauna posibil în 

localităţile izolate. În plus, medicii nu sunt întotdeauna interesaţi să participe în centrele de 

permanenţă, deoarece condiţiile în care se asigură permanenţa nu sunt încă bune, iar remuneraţia 

este slabă. În loc să muncească într-un centru de permanenţă, medicii pot, de asemenea, asigura 

serviciul de gardă în propriile cabinete medicale.  

 

Deşi cei mai mulţi medici de familie din mediul rural pot furniza unele teste de laborator în 

cadrul propriului cabinet, ei spun că au acces insuficient la servicii de laborator mai complexe 

(54%) şi la servicii radiologice (52%). 

 

În concluzie, există probleme legate de politici, de finanţare, de organizarea şi furnizarea 

serviciilor, de resurse umane şi fizice, care trebuie să fie rezolvate împreună cu problemele 

privind accesul şi disponibilitatea serviciilor medicale în localităţile izolate. Aceste probleme 

constituie catalizatori pentru schimbare, dând naştere direcţiilor prioritare ale acestei Strategii de 

dezvoltare a asistenţei medicale primare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3 – SCOPUL şi OBIECTIVELE 

 

3.1. Definiţii 

 

Această strategie pentru medicina de familie din România prezintă un scop generic, obiective 

generale şi obiective specifice.  

 

Un scop generic este o expresie a ceea ce se doreşte să se realizeze într-o anumită perioadă de 

timp (2012 - 2020) la un nivel înalt de abstractizare. Acesta nu prevede obiective şi activităţi şi 

nu este cuantificat. El serveşte drept cadru general pentru formularea, la un nivel intermediar de 
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abstractizare, a obiectivelor generale, precum şi pentru dezvoltarea şi implementarea obiectivelor 

specifice şi a activităţilor precise şi cuantificate. 

 

Un obiectiv general reprezintă un rezultat care se doreşte să se realizeze în cursul perioadei 

pentru care strategia este valabilă, fără cuantificare, fără a se preciza activităţile care ar trebui să 

producă acele rezultate, fără a se indica organizaţiile care sunt responsabile pentru producerea 

rezultatelor, şi fără un calendar de execuţie precis. 

 

Cele cinci obiective generale ale acestei strategii acoperă aspectele recunoscute ale medicinei de 

familie. Ele sunt în mod evident legate între ele, ceea ce inseamnă că împărţirea în cele cinci 

obiective generale este arbitrară într-o anumită măsură. 

 

Obiectivele specifice reprezintă atribuţii auto-impuse, cu rezultate concrete care trebuie realizate 

prin implementarea activităţilor precis descrise, de către anumiţi actori, la momente precise în 

timp.  De obicei, aceste atribuţii pot fi prevăzute în cadrul unuia dintre obiectivele generale, dar, 

ocazional, ele aparţin a doua sau chiar mai multor obiective generale. De exemplu: formarea 

profesională a personalului din medicina primară este parte a dezvoltării resurselor umane 

(obiectiv general 1), dar face parte, de asemenea, din îmbunătăţirea calităţii (obiectiv general 3). 

Prin urmare, unele suprapuneri sau dublari sunt inevitabile, dar aceasta nu constituie o problemă. 

Corelarea este indicată în lista de obiective specifice de mai jos. 

 

Numărul de obiective specifice trebuie să fie uşor de gestionat, cu alte cuvinte: cu cât este mai 

lungă lista cuprinzând obiectivele specifice, cu atât există mai puţine şanse ca acestea să fie 

realizate. O strategie trebuie să cuprindă priorităţi; nu tot ceea ce este de dorit ar trebui să fie 

inclus. Aproximativ douăzeci  de obiective specifice formulate în mod corespunzător ar trebui să 

fie suficiente pentru un sub-sector al sistemului de sănătate românesc, cum este medicina de 

familie. 

 

Fiecare obiectiv specific constă într-un număr de activităţi care pot avea un caracter de elaborare 

de politici, juridic, tehnic, organizatoric, financiar sau educaţional: 

 

- Activităţi de elaborare de politici (e.g. reuniuni organizate de Comitetului Consultativ de 

medicină de familie) 

- Activităţi juridice (e.g. modificarea legislaţiei farmaceutice sau a celei privind 

proprietatea spaţiilor) 

- Activităţi tehnice (e.g. îmbunătăţirea infrastructurii) 

- Activităţi de organizare (e.g. cu privire la asigurarea continuităţii furnizării serviciilor 

24x7 sau îmbunătăţirea accesului controlat- gatekeeping) 

- Activităţi financiare (e.g. metode de plată, birocraţie, stimulente) 

- Activităţi educaţionale (privind formarea universitară, rezidenţiatul, formarea 

profesională a asistenţilor medicali, educaţia medicală continuă (EMC)). 

 

Activităţile preconizate pentru implementarea acestei Strategii de dezvoltare a asistenţei 

medicale primare sunt descrise în Planul de Acţiune. Progresul înregistrat în atingerea 

obiectivelor specifice este măsurat de un Plan de Monitorizare şi Evaluare care utilizeaza un set 

de indicatori, de exemplu: accesul 24x7 la servicii de medicină de familie ar trebui să fie 

disponibil pentru x% din populaţia României, în anul 2015 . 
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3.2. Prezentarea generală a obiectivelor 

 

Scopul generic al acestei strategii este de a consolida poziţia medicinei de familie în sistemul 

de sănătate din România, de a creşte eficacitatea, eficienţa şi calitatea medicinei de familie, 

precum şi de lansa provocări medicinei de familie din mediul rural. 

 

O prezentare generală a obiectivelor generale şi specifice este descrisă mai jos. 

 

Obiectiv general 1. Asigurarea planificării adecvate a resurselor umane pentru medicina de 

familie. 

 

1.1.  Asigurarea unui flux suficient de medici de familie rezidenţi precum şi de elevi în studii 

medico-sanitare, astfel încât un echilibru corespunzător de aflux şi reflux de profesionişti în 

medicina de familie să garanteze existenţa unui personal adecvat, până în anul 2017 şi după. 

1.2.  Crearea posibilităţii pentru medicii tineri de a iniţia o practică de medicină de familie. 

 

Obiectiv general 2. Asigurarea unei metode de plată sustenabile, eficiente şi promotoare de 

performanţă pentru cabinetele de medicina de familie. 

 

2.1. Optimizarea diviziunii între plata pe capitaţie şi plata prin tarif pe serviciu. 

2.2. Creşterea bugetului alocat medicinei de familie, combinat cu o scădere a ratei biletelor de 

trimitere. 

2.3. Introducerea unei scări de capitaţie mai adecvate. 

2.4. Introducerea criteriilor de performanţă în Contractul-cadru. 

2.5. Reducerea birocraţiei în medicina de familie printr-un efort comun al CNAS şi SNMF. 

2.6. Scăderea numărului de persoane neasigurate, printr-o campanie de înregistrare. 

 

Obiectiv general 3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de medicina de familie. 

 

3.1. Elaborarea şi utilizarea ghidurilor clinice în medicina de familie. 

3.2. Creşterea ponderii medicinei de familie în cadrul studiilor universitare şi de rezidenţiat 

(precum şi în cadrul studiilor de formare a asistenţilor medicali). 

3.3. Îmbunătăţirea calităţii Educaţiei Medicale Continue. 

3.4. Asigurarea unui feedback periodic privind indicatorii de performanţă pentru cabinetele de 

medicina de familie. 

 

Obiectiv general 4. Îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale în medicina de familie 

 

4.1. Consolidarea sistemului de acces controlat şi de trimitere. 

4.2. Creşterea rolului şi competenţelor asociaţiilor profesionale. 

4.3. Organizarea treptată a disponibilităţii serviciilor de medicină de familie pentru cazuri de 

urgenţă în afara orelor de program (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), astfel încât aceste 

servicii să acopere, până în anul 2020, 90% din populaţia Romaniei . 

4.4. Utilizarea mai buna a Comitetului Consultativ de Medicina de Familie în elaborarea, 

implementarea şi evaluarea politicilor. 

4.5. Crearea unei legături între asistenţii medicali comunitari şi cabinetele de medicina de 

familie.  
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4.6. Facilitarea transferului dreptului de proprietate asupra spaţiilor cabinetelor medicale către 

medicii de familie. 

 

Obiectiv general 5. Îmbunătăţirea accesibilităţii medicinei de familie în zonele rurale şi 

izolate. 

 

5.1. Stimularea implicării autorităţilor locale în zonele slab deservite. 

5.2. Promovarea studiilor în medicina de familie pentru studenţii din mediu rural (e.g. burse) 

5.3. Admisibilitatea punctelor farmaceutice pentru medicii de familie în zonele în care nu exista 

farmacii. 

5.4. Introducerea şi monitorizarea stimulentelor financiare şi non-financiare pentru cabinetele 

medicale din mediul rural. 

5.5. Organizarea de stagii de practică în mediul rural pentru studenţi şi medicii rezidenţi. 

5.6. Organizarea furnizării de teste de laborator de bază de către medicii de familie din zonele 

rurale. 

 

 

 

 

 

3.3. Obiectivele specifice ale Strategiei de dezvoltare a asistenţei medicale primare şi 

activităţile conexe 

 

Obiectiv general 1. Asigurarea planificarii adecvate a resurselor umane în medicina de familie 

 

Obiectiv specific 1.1 

 

Asigurarea unui flux suficient de medici de familie rezidenţi precum şi elevi în studii 

medico-sanitare, astfel încât, un echilibru corespunzător de aflux şi reflux de profesionişti 

în medicina de familie să garanteze existenţa unui personal adecvat, până în anul 2017 şi 

după. 

 

Activităţi: 

 

• Elaborarea de statistici anuale privind intrările şi ieşirile de medici de familie 

care: a) au finalizat programul de rezidenţiat; b) deţin certificat de membru al 

CMR (drept de liberă practică); c) au intrat în, respectiv au încetat relaţiile 

contractuale cu CNAS; d) s-au pensionat/sunt în curs de pensionare; e) au imigrat; 

f) au emigrat; g) alte motive pentru care renunţă la profesie. 

• Organizarea unui sondaj anual în randul studenţilor în anul 5 de studiu, pentru a 

evalua interesul lor în a deveni medici de familie. 

• Elaborarea de statistici anuale privind numărul de medici rezidenţi în medicina de 

familie în primul, al doilea, respectiv al treilea an de rezidenţiat, inclusiv motivele 

de amânare sau renunţare. 

• Elaborarea de tendinţe şi prognoze periodice ale disponibilităţii medicilor de 

familie şi asistenţilor medicali. În cazul în care sunt previzionate deficite sau 

excedente, guvernul, universităţile şi şcolile sanitare ar trebui să propună acţiuni 

în vederea majorării sau diminuării intrărilor sau ieşirilor de personal.   
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• Elaborarea unui document de politică privind educaţia şi poziţia asistenţilor 

medicali în cadrul cabinetelor de medicină de familie, în 2012, urmare căruia 

asistenţii medicali de familie vor putea fi incluşi în prognozele şi planificarile de 

resurse umane. 

 

 

 

Explicaţie: 

 

În momentul de faţă, nu există deficite sau excedente generalizate majore de profesionişti în 

medicina de familie, deşi există deficite regionale în unele zone izolate. Având în vedere că 

durează cel putin 9 ani pentru a forma un medic de familie, prognozele şi planificările pe termen 

lung sunt esenţiale pentru a evita deficite viitoare, dar şi excedente inutile. În prezent, există 

variaţii mult prea mari în admisia anuală de rezidenţi în medicina de familie. 

Guvernul, organismele de reglementare (CMR şi OAMGMAMR), instituţiile de învăţământ şi 

asociaţiile profesionale ar trebui să coopereze în acest exerciţiu de planificare şi să se pună de 

acord asupra obiectivelor. 

 

 

 

Obiectiv specific 1.2 

 

Crearea posibilităţii pentru medicii tineri de a înfiinţa o practică de medicină de familie 

  

Activităţi: 

 

• Explorarea fezabilităţii garantării creditelor bancare de către autorităţile locale. 

• Explorarea fezabilităţii acordării de împrumuturi relaxate şi/sau spaţii gratuite de 

către autorităţile locale. 

• Explorarea fezabilităţii angajării medicilor de familie tineri ca personal salariat în 

grupurile de practică sau în cabinetele medicale ale medicilor de familie care se 

apropie de pensionare. 

• Crearea posibilităţii pentru medicii de familie în anul 3 de rezidenţiat de a presta, 

potrivit legii, servicii de medicină de familie în centre de permanenţă, în funcţie 

de nivelul lor de competenţă, sub indrumarea medicului de familie 

formator/supraveghetor.  

 

Explicaţie: 

 

Principala problemă pentru medicii de familie începători este de a găsi fondurile necesare pentru 

crearea unei practici medicale: ei au nevoie de spaţii, echipamente şi personal auxiliar. Băncile 

sunt mai degrabă neinteresate să ofere împrumuturi, nu pentru că se tem că respectivul cabinet 

medical nu va fi viabil, ci pentru că medicii vor avea dificultăţi în a rambursa împrumuturile pe 

termen scurt din cauza veniturilor reduse. Atragerea medicilor de familie tineri este deosebit de 

importantă în zonele în care există deficit, adică în unele zone rurale şi izolate. O altă provocare 

este aceea că nu există nicio imagine de ansamblu a practicilor care vor deveni disponibile în 

viitorul apropiat sau a zonelor în care există disponibilitatea pentru infiinţarea liberă a unei noi 

practici medicale. 
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Obiectiv general 2. Asigurarea unei metode de plată sustenabile, eficiente şi promotoare de 

performanţă pentru cabinetele de medicina de familie. 

 

Obiectiv specific 2.1 

 

Optimizarea diviziunii între plata pe capitaţie şi plata prin tarif pe serviciu. 

 

Activităţi: 

 

• Analizarea justificării actualei metode de plată prin tarif pe serviciu în bugetul 

CNAS alocat asistenţei medicale primare. 

• Definirea şi calcularea, în 2012, a serviciilor care pot fi considerate suplimentare 

pentru un cabinet medical obişnuit şi care pot fi susţinute de către CNAS în cadrul 

restului de sistem de plată prin tarif pe serviciu. Pentru astfel de servicii, ar trebui 

să fie disponibile ghidurile clinice aprobate. În cazul în care astfel de ghiduri 

clinice nu sunt disponibile, ar trebui ca acestea să se elaboreze cu prioritate (a se 

vedea obiectivul specific 3.1). Luarea deciziei cu privire la tipul de tarif de plătit: 

pentru fiecare serviciu sau pentru fiecare caz. 

 

• Dacă este cazul, introducerea unei noi diviziuni între plata pe capitaţie şi plata 

prin tarif pe serviciu, începând cu 2013.  

 

• Monitorizarea atentă a plaţilor pe bază de tarif în sensul verificării dacă acestea 

evoluează conform previziunilor, cu feedback către cabinetele de medicina de 

familie şi efectuarea de corecţii, dacă este cazul. 

 

Explicaţie: 

 

Medicina de familie reprezintă îngrijirile medicale comprehensive şi continue acordate unei 

populaţii determinate. Prin urmare, este problematica împărţirea în medicina de familie 

„normală” sau „standard”, pentru care cumpărătorul poate plăti prin metoda per capita, precum şi 

anumite servicii care ar trebui să fie plătite separat  (prin plata pe baza de tarif pe serviciu sau pe 

baza de caz). Cu toate acestea, pe baza profilului acceptat al medicinei de familie, se pot indica 

anumite servicii care nu fac parte din medicina de familie, cel putin nu în acest moment sau nu în 

aceasta ţară. De exemplu, în cazul în care vaccinurile sunt în mod normal furnizate de către 

serviciile de sănătate publică, un cumpărător poate plăti medicul de familie care vaccinează 

copiii din lista proprie, din motive de eficienţă, pentru o mai bună coordonare a îngrijirilor 

medicale de către medicul de familie, precum şi din motive de confort al copiilor şi părinţilor.  

Acest lucru poate fi, de asemenea, valabil şi pentru alte programe preventive oficiale. Dacă 

îngrijirile medicale în caz de diabet sunt acordate în mod normal de către medicii internişti, 

cumpărătorul poate plăti medicul de familie pentru (parte din) serviciile medicale, dacă medicul 

de familie face dovada că este în măsură să furnizeze astfel de servicii (de exemplu, a urmat 

programe EMC adecvate); din nou, din motive de eficienţă, pentru coordonare mai bună a 

îngrijirilor medicale de către medicul de familie, precum şi din motive de confort al pacienţilor, 

în astfel de cazuri, interesul cumpărătorului este pentru îngrijiri medicale mai bine coordonate 

pentru client, la un preţ mai mic. Prin urmare, cumpărătorul ar putea plăti tarife pentru astfel de 

servicii suplimentare, în cazul în care cumpărătorul se teme de natura nedeterminată a unui 
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sistem de plată prin tarif pe serviciu, el ar putea plăti un tarif pe caz şi perioadă. În exemplul 

privind diabetul, cumpărătorul ar putea plăti medicului de familie o sumă fixă pentru îngrijirea 

unui pacient cu diabet, pentru un an, în conformitate cu un ghid clinic aprobat. 

 

Profesioniştii din multe ţări preferă plata prin tarif pe serviciu, pentru că aceasta le permite să-şi 

majoreze veniturile, muncind mai mult, deşi le displace, pe de altă parte, creşterea  în consecinţă 

a activităţilor administrative. Plata prin tarif pe serviciu este adesea văzută ca un determinant al 

îmbunătăţirii calităţii, desi există puţine dovezi în acest sens. Plata prin tarif pe serviciu este o 

metodă de plată nelimitată, iar în situaţia în care cumpărătorul se simte obligat să limiteze 

numărul maxim de servicii pe care un cabinet medical le poate furniza, întregul scop al plăţii prin 

tarif pe serviciu este subminat. Prin reducerea ponderii tarifului pe serviciu din plata totală, riscul 

cumpărătorului este redus, tarifele pot fi mai bine direcţionate către serviciile care sunt într-

adevar suplimentare faţă de medicina de familie de bază, iar volumul de muncă administrativă 

este diminuat atât pentru medicii de familie, cât şi pentru cumpărător.  

 

În cazul unor neaşteptate furnizări excesive de servicii şi depăşiri de buget, volumul serviciilor 

nu ar trebui să fie limitat, însă tarifele pot fi reduse ori anumite servicii pot reintra în plata per 

capita. Feedback-ul către medicii de familie care furnizează excesiv servicii poate fi, de 

asemenea, util. Pentru unele servicii (cum ar fi imunizările sau îngrijirile prenatale)  nu este 

posibilă furnizarea în exces a acestora, în condiţiile în care ghidurile clinice sunt respectate.   

 

Obiectiv specific 2.2 

 

Creşterea bugetului alocat medicinei de familie, combinat cu o scădere a ratei biletelor de 

trimitere. 

 

Activităţi: 

 

• În 2012, CNAS ar trebui să elaboreze o vedere de ansamblu a ratei de trimitere şi 

a tipurilor de trimitere de la cabinetele de medicină de familie, la asistenţa 

medicală secundară sau terţiară în ambulatoriu şi spital, pentru anul 2011, inclusiv 

o prezentare a variaţiei între cabinetele de medicină de familie. 

• Pentru 2013 şi anii următori, CNAS şi Societatea Naţională de Medicina Familiei 

(SNMF) ar trebui să convină asupra unei metode care să reducă trimiterile inutile 

– în special cele pentru spitalizare - şi să adauge fondurile economisite la bugetul 

medicinei de familie.  

• De la începutul anului 2013, toate cabinetele de medicină de familie vor primi 

prezentări generale anuale ale trimiterilor lor, în comparaţie cu mediile naţională 

şi regionale (a se vedea obiectivul specific 3.4) 

 

Explicaţie: 

 

Rata eliberării biletelor de trimitere depinde de mai mulţi factori, incluzând cunoştinţele şi 

abilităţile medicului, distribuţia pe vârstă şi nivelul morbidităţii în randul populaţiei, obiceiuri 

culturale şi localizarea geografică. Regulile birocratice pot creşte, de asemenea, ratele de 

trimitere, de exemplu prin impunerea obţinerii aprobării medicului specialist pentru anumite 

prescripţii medicale. O rată prea mare, expune pacienţii la investigaţii inutile şi costisitoare, iar o 
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rată prea mică, poate reflecta o încredere prea mare din partea medicului. În România, rata 

actuală de trimitere este ridicată, în comparaţie internaţională.  

Obiectivul specific 2.2 este legat de obiectivul specific 4.1. 

 

Obiectiv specific 2.3 

 

Introducerea unei scări de capitaţie mai adecvate. 

 

Activităţi: 

 

• În 2012, CNAS şi SNMF vor conveni asupra unei revizuiri a nivelului tarifelor 

per capita pe categorie de vârstă şi sex. Suma totală de plată pe capitaţie pentru o 

lista medie de pacienţi ar putea rămâne aceeaşi. 

• Începând cu anul 2013, CNAS va ridica plafonul privind numărul de persoane 

pentru care medicul de familie din rural, dintr-o zonă slab deservită, va primi 

plata pe capitaţie. 

 

 

Explicaţie: 

 

Plata per capita ar trebui să se bazeze pe dovezi ale cererii de servicii de către fiecare parte a 

populaţiei, ceea ce înseamna rate mai mari pentru copiii mici si, în special, pentru pacienţii 

vârstnici, şi rate mai mici pentru adulţi. O astfel de diferenţiere ar putea fi realizată pe baza 

datelor statistice existente la nivelul CNAS, cu ajutor din partea Centrului Naţional de Studii 

pentru Medicina Familiei (CNSMF). Copiii mici şi, în special, vârstnicii utilizează în măsura mai 

mare serviciile de medicina de familie decât copiii mai mari şi adulţii. Aceste diferenţe nu sunt 

suficient reflectate în actualele tarife pe capitaţie, penalizând astfel cabinetele de medicină de 

familie care au în listele proprii un număr de copii mici şi vârstnici mai mare decât media. 

Scopul acestei adaptări nu este de a canaliza mai multe fonduri pentru medicina de familie, ci de 

a distribui mai echitabil fondurile existente. 

În zonele rurale, ar putea fi mai eficient să nu se limiteze numărul de persoane pentru care un 

medic de familie primeşte plata pe capitaţie de la CNAS (în prezent, 2200). 

 

Obiectiv specific 2.4 

 

Introducerea criteriilor de performanţă în Contractul-cadru. 

 

Activităţi: 

 

• În 2012, SNMF şi CNSMF ar trebui să analizeze fezabilitatea introducerii unor 

indicatori de măsurare a performanţei în medicina de familie, făcând uz de 

experienţa internaţională. 

• În 2012 – 2013, CNAS şi SNMF ar trebui să discute fezabilitatea introducerii în 

cadrul sistemului de plată a cabinetelor de medicină de familie, a unor elemente 

bazate pe performanţă, fie ca parte a plăţii prin tarif pe serviciu, fie suplimentar. 

• Introducerea treptată de către CNAS a plăţii bazate pe performanţă, în perioada 

2013 – 2020, în cazul în care fezabilitatea a fost demonstrată. 
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Explicaţie: 

 

Partea de tarif pe serviciu din contracte constituie deja un element de performanţă, dacă este 

concepută în mod corespunzator. Acordul privind o finanţare mai mare în situaţia reducerii 

trimiterilor excesive reprezintă un alt exemplu de plată bazată pe performanţă, dacă este 

conceput corespunzător. Plata pe capitaţie constituie încă, un alt etalon aspru al calităţii, deoarece 

asiguraţii se vor înregistra la un medic de familie pe care îl apreciază.  Măsurarea calităţii 

practicii individuale de medicină de familie este dificil de realizat. Calitatea îngrijirilor medicale 

este un concept evaziv, cu excepţia cazului în care acesta este redus la gradul de satisfacţie al 

pacientului ori la respectarea ghidurilor clinice oficiale.  

 

Obiectiv specific 2.5. 

 

Reducerea birocraţiei în medicina de familie printr-un efort comun al CNAS şi SNMF. 

 

Activităţi: 

 

• În 2012 - 2013, CNAS, SNMF, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Finanţelor 

Publice vor elabora un raport comun privind fezabilitatea reducerii birocraţiei în 

administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate din România. 

• În 2012 - 2013, Ministerul Sănătăţii va analiza cerinţele pentru medicii de familie 

privind colectarea datelor epidemiologice şi de sănătate publică, şi va pregati o 

revizuire dacă este cazul. 

• Va putea fi introdus un sistem cu birocraţie redusă pentru cabinetele de medicină 

de familie, începând cu 2014. O reţea santinelă ar putea fi parte a acestui sistem. 

 

Explicaţie: 

 

În prezent, cabinetele de medicina de familie din România petrec o prea mare parte din timpul 

lor de muncă, pentru colectarea şi transmiterea datelor, în principal în cadrul contractelor cu 

CNAS. Se pare că există posibilitatea de a simplifica această birocraţie care este în detrimentul 

calităţii datelor şi al motivaţiei de a lucra în medicina de familie. Un test cu staţii santinelă a fost 

efectuat în România şi ar trebui să se analizeze dacă un sistem santinelă ar putea fi introdus la 

scară mai largă. 

 

Obiectiv specific 2.6 

 

Scăderea numărului de persoane neasigurate, printr-o campanie de înregistrare. 

 

Activităţi: 

 

• Guvernul Romaniei va intensifica eforturile sale de a înregistra toţi cetăţenii în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu o reducere graduală, între 2012 şi 

2020 a numărului de neasiguraţi. 

• Ministerul Sănătăţii va emite un ghid pentru cabinetele de medicină de familie, cu 

privire la modul în care acestea vor fi plătite de către, respectiv pentru, pacienţii 

neasiguraţi. 
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Explicaţie: 

 

Faptul că un număr considerabil de cetăţeni nu participă la sistemul de asigurări sociale de 

sănătate obligatorii, subminează încrederea în lege şi în solidaritatea socială. Acest lucru, de 

asemenea, ridică o dilemă pentru cabinetele de medicină de familie, deoarece acestea nu primesc 

plata de la CNAS pentru astfel de pacienţi, iar, pe de altă parte, nu le pot cere să platească în 

cazul în care aceştia nu îşi permit.  Ponderea cetăţenilor neasiguraţi  pare să fie mai mare în 

zonele rurale, fapt care se adaugă la provocările cu care medicii din aceste zone se confruntă. 

 

Obiectiv general 3.  Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de medicină de familie. 

 

Obiectiv specific 3.1 

 

Elaborarea şi utilizarea ghidurilor clinice pentru medicina de familie. 

 

Activităţi: 

 

• În 2012, Ministerul Sănătăţii, CMR, CNAS, SNMF şi CNSMF vor stabili care 

agenţie sau grup va fi responsabil(ă) de elaborarea, acreditarea, distribuirea şi 

implementarea ghidurilor clinice pentru medicina de familie, precum şi modul de 

finanţare al acesteia/acestuia. 

• Agenţia/grupul responsabil(ă) va colecta şi evalua ghidurile existente din 

România şi din străinătate, şi va decide cu privire la o schemă de activitate pentru 

perioada 2013 – 2020. 

• Începând cu 2013, ghidurile aprobate vor fi introduse în curricula tuturor 

facultăţilor de medicina din România şi în cadrul cursurilor EMC acreditate. 

• Asociaţia de Nursing din România (ANR) şi OAMGMAMR vor analiza, cu ajutor 

din partea SNMF şi CNSMF, în ce măsura ghidurile pentru asistenţii medicali de 

familie sunt necesare. 

 

Explicaţie: 

 

În prezent, în România, ghidurile clinice pentru medicina de familie nu sunt suficient de 

disponibile şi utilizate. Îngrijirile medicale preventive şi curative în medicina de familie pot fi 

descrise în aproximativ 100 de ghiduri clinice. Modele de astfel de ghiduri sunt disponibile din 

mai multe ţări care au o medicină de familie bine organizată. Ghidurile de medicina de familie ar 

trebui elaborate de către medicii de familie, cu asistenţă din partea medicilor clinicieni, dacă este 

cazul. Aceste ghiduri acoperă numai medicina de familie. Criteriile de trimitere trebuie să fie 

incluse în ghiduri, dar acestea nu trebuie să cuprindă tratamentul la nivel secundar sau terţiar. 

Elaborarea ghidurilor reprezintă o muncă intensă, pentru care o anumită organizaţie ar trebui să 

fie responsabilă şi, de asemenea, plătită, deşi volumul de muncă poate fi redus considerabil prin 

„împrumutarea” ghidurilor din alte ţări. Guvernul nu are niciun rol în elaborarea ghidurilor, cu 

excepţia activităţilor de sănătate publică, cum ar fi programele de imunizare. CNAS poate fi 

implicată în elaborarea ghidurilor, dar numai în măsura în care sunt necesare argumente privind 

cost-eficienţa, de exemplu în alegerea de produse farmaceutice. De asemenea, CNAS poate 

insista ca medicii de familie să respecte ghidurile proprii, dar trebuie să se inţeleagă faptul că 

medicina de familie este mai puţin uşor de codificat în protocoale stricte decât medicina de 

spital. Pe de altă parte, producerea ghidurilor este un lucru, iar distribuirea şi utilizarea lor, altul. 



131 
 

Ghidurile clinice trebuie să fie utilizate în formarea medicilor şi în practica zilnica. Acestea au 

nevoie să fie actualizate în mod regulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 3.2 

 

Creşterea ponderii medicinei de familie în cadrul studiilor universitare şi de rezidenţiat 

(precum şi de formare a asistenţilor medicali). 

 

Activităţi: 

 

• În 2012, departamentele unite de medicină de familie din facultăţile de medicină 

vor propune Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei, o curriculă comună 

pentru medicina de familie pentru studenţi, incluzând munca pe teren. 

• În 2012 - 2013, departamentele unite de medicină de familie din facultăţile de 

medicina vor propune o revizuire a curriculei rezidenţiatului în medicina de 

familie, cu mai mult accent pe asistenţa medicală primară şi ambulatorie. 

• În perioada 2012 – 2020, departamentele de medicină de familie vor corobora 

numărul cabinetelor de formare în medicina de familie afiliate, inclusiv în zonele 

rurale, cu nevoile de instruire a studenţilor şi medicilor rezidenţi în medicina de 

familie. 

• Până la sfârşitul anului 2013, ANR va propune Ministerului Sănătăţii şi 

Ministerului Educaţiei, precum şi şcolilor sanitare, modul în care, şi în ce măsura, 

medicina de familie ar trebui să fie încorporată în curricula asistenţilor medicali 

ori ar trebui predată ca un modul adiţional. 

 

Explicaţie: 

 

Departamentele de medicină de familie din facultăţile de medicină din România sunt încă relativ 

slabe în comparaţie cu medicina clinică. Toţi studenţii la medicină ar trebui să înveţe suficient 

despre medicina de familie, chiar şi majoritatea care vor deveni specialişti în spital. Este de 

preferat ca profesorii să fie ei înşişi medici de familie. 

 

În prezent, curricula rezidenţiatului de medicina de familie este orientată mult prea mult către 

spital. Cele mai multe activităţi ar trebui să se desfaşoare în ambulatoriu, de preferinţă în 

cabinete de medicina de familie, inclusiv într-o serie de cabinete de medicină de familie din 

mediul rural afiliate la un departament universitar de medicina familiei. Afilierea reprezintă o 

asociere oficială cu medici pregătiţi ca formatori (a se vedea şi obiectivul specific 5.5). În acest 

fel, astfel de formatori ar putea câştiga puncte pentru prelungirea dreptului de liberă practică. 
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Nu există nicio curriculă specifică pentru asistenţii medicali care lucrează în cabinetele de 

medicină de familie. În principiu, majoritatea profesorilor din şcolile sanitare ar trebui să fie ei 

înşişi asistenţi medicali. 

 

Revizuirea educaţiei în medicina de familie, atât pentru medici, cât şi pentru asistenţi medicali, 

va beneficia de asistenţă din partea SNMF, CNSMF şi ANR, precum şi de cooperare 

internaţională.  

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 3.3 

 

Îmbunătăţirea calităţii Educaţiei Medicale Continue. 

 

Activităţi: 

• În 2012, SNMF, CNSMF şi CMR, în cooperare cu departamentele de medicină de 

familie din cadrul facultăţilor de medicină, vor realiza o prezentare generală şi o 

analiză a activităţilor acreditate de EMC disponibile, făcând recomandări privind 

modul în care se pot acoperi lacunele din ofertă. 

• În 2012, SNMF, CNSMF şi CMR vor elabora recomandări de îmbunătăţire a 

acreditarii activităţilor de EMC şi ghiduri pentru plata acestor activităţi, eventual 

prin includerea unor contribuţii externe din partea Ministerului Sănătăţii, CNAS 

sau altor agenţii. 

• Un program complet de EMC pentru medicii de familie va fi lansat treptat 

în perioada 2013 – 2020, cuprinzând şi forme de învăţământ la distanţă. 

• În 2012 - 2013, ANR, OAMGMAMR şi SNMF vor analiza nevoile şi cerinţele 

pentru EMC pentru asistenţii medicali de familie, şi vor propune un plan de EMC 

care va putea fi dezvoltat în 2014 – 2015 şi lansat ulterior. 

 

Explicaţie: 

 

În România au fost stabilite multe posibilităţi pentru EMC. Medicii de familie pot colecta puncte 

pentru înnoirea dreptului de liberă practică, prin participarea cu succes la cursuri acreditate şi 

evenimente de tip EMC. Cu toate acestea, nu există nici un program comprehensiv de activităţi 

de EMC care să fie direcţionat spre formare profesională continuă în medicina de familie, 

inclusiv programe de formare bazate pe ghiduri clinice aprobate. Plata pentru activităţile de EMC 

este deseori dificilă pentru medicii de familie, putând duce la prea multă influenţă din partea 

sponsorilor comerciali de evenimente EMC (industria farmaceutica). Unele activităţi EMC sunt 

disponibile pentru asistenţii medicali, dar nu în mod special pentru cei care lucreaza în cabinetele 

de medicină de familie. 

 

Obiectiv specific 3.4 

 

Asigurarea unui feedback periodic privind indicatorii de performanţă pentru cabinetele de 

medicină de familie. 
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Activităţi: 

 

• În 2012, CNAS, SNMF şi CNSMF vor conveni asupra datelor care vor fi 

returnate medicilor de familie în comparaţii regionale sau naţionale, precum şi 

asupra modului în care acest lucru se va realiza. 

• În rapoartele sale anuale, CNAS va prezenta un raport privind schema de 

feedback, furnizând medii şi variaţii ale activităţii cabinetelor de medicină de 

familie. 

 

 

 

 

Explicaţie: 

 

CNAS deţine o multitudine de date referitoare la activităţile realizate de medicii de familie, însă 

nu există nici un feedback standard către medici. Unul dintre cele mai eficiente şi ieftine 

stimulente pentru auto-îmbunătăţire este de a compara performanţa proprie cu performanţa 

nepersonalizată a colegilor de la nivel regional sau naţional, cu sau fără comentarii din partea 

CNAS. Informaţii importante care ar trebui să se returneze medicilor sunt cele privind 

prescripţiile şi biletele de trimitere (a se vedea obiectivul specific 2.2). 

 

Obiectiv general 4. Îmbunătăţirea capacităţii organizaţionale în medicina de familie 

 

Obiectiv specific 4.1 

 

Consolidarea sistemului de acces controlat şi de trimitere. 

 

Activităţi: 

 

• SNMF va consilia medicii de familie cu privire la modul în care aceştia vor 

discuta cu pacienţii exigenţi nevoia (lipsa nevoii) de bilete de trimitere. 

• CNAS nu va rambursa medicii din ambulatorii clinice de specialitate sau spitale 

pentru tratamentul pacienţilor care nu prezintă bilet de trimitere de la medicul de 

familie, cu excepţia cazurilor de urgenţă medico-chirurgicală. 

• Pacienţii care se prezintă fără bilet de trimitere vor fi facuţi să înţeleagă faptul că 

trebuie să suporte toate costurile tratamentului astfel obţinut. 

 

Explicaţie: 

 

Există mai multe metode pentru a reduce sau pentru a preveni trimiterile inutile, dar vor exista 

întotdeauna unele tensiuni, dacă medicii de familie sunt în competiţie pentru pacienţii înscrişi pe 

listele lor. Obiectivul specific 2.2 descrie stimulentele financiare acordate medicilor de familie 

pentru a reduce rata mare a trimiterilor. Un stimulent non-financiar îl reprezintă feedback-ul 

privind biletele de trimitere, pe care medicul de familie ar trebui să îl primească de la CNAS (a 

se vedea obiectivul specific 3.4). O metodă evidentă de consolidare a accesului controlat la 

asistenţa medicală o reprezintă îmbunătăţirea abilităţilor şi cunoştinţelor medicilor de familie (a 

se vedea obiectivele specifice 3.1 şi 3.3).  O disponibilitate 24/7 a medicinei de familie reduce, 

de asemenea, trimiterile inutile şi accesul la îngrijiri medicale prin auto-trimitere (a se vedea 
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obiectivul specific 4.3). Pe de altă parte, ar trebui să existe şi metode descurajatoare pentru 

pacienţii care solicită trimiteri fără a fi necesar, ori pentru cei care accesează servicii medicale 

prin auto-trimitere. 

 

Obiectiv specific 4.2 

 

Creşterea rolului şi competenţelor asociaţiilor profesionale. 

 

Activităţi: 

 

• În 2012, SNMF va elabora propria strategie de dezvoltare, profesionalizare şi 

finanţare. 

• În 2012, ANR va elabora propria strategie de dezvoltare, profesionalizare şi 

finanţare, cel puţin pentru asistenţii medicali de familie (denumiţi în prezent, 

asistenţi medicali). 

 

 

Explicaţie: 

 

Asociaţiile profesionale reprezintă elemente indispensabile ale unei medicine de familie 

puternice prin practicile medicale independente.  Acestea apară interesele membrilor lor precum 

un sindicat, dar în general, apară interesele medicinei de familie şi ale populaţiei careia aceasta îi 

serveşte. Aceste asociaţii au un rol important în promovarea calităţii şi eficacităţii medicinei de 

familie. Deşi în mare parte susţinute de voluntari, acestea au nevoie de un birou profesional 

pentru activităţile administrative şi ştiinţifice, care necesită finanţare. Activităţile ştiinţifice 

precum elaborarea ghidurilor clinice pot fi derulate de către înseşi aceste asociaţii sau pot fi 

delegate unor agenţii distincte, cum ar fi CNSMF. Principalele asociaţii în medicina de familie 

sunt SNMF şi ANR; în special aceasta din urma are nevoie de specializare extensivă. 

 

Obiectiv specific 4.3 

 

Organizarea treptată a disponibilităţii serviciilor de medicină de familie pentru cazuri de 

urgenţă în afara orelor de program (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână), astfel încât aceste 

servicii să acopere, până în anul 2020, 90% din populaţia României. 

 

 

Activităţi: 

 

• Elaborarea unor ghiduri pentru medicina de familie în situaţiile de urgenţă, 

precum şi instruirea medicilor de familie. 

• Extinderea treptată a zonelor în care serviciile de medicină de familie în regim de 

continuitate (24x7) sunt furnizate în funcţie de situaţia geografică, de existenţa 

ghidurilor şi de capacitatea medicilor de familie. 

• Luarea deciziei privind zonele în care listele de gardă ori centrele de permanenţă 

sunt mai adecvate.  

• Îmbunătăţirea remuneraţiei  cabinetelor de medicină de familie participante, pe 

baza serviciilor furnizate şi trimiterilor evitate. 
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• Dezvoltarea de metode de motivare a cabinetelor unice de medicină de familie din 

zonele izolate, care nu au posibilitatea de partajare a serviciului de gardă 24x7, 

precum şi pentru a preveni epuizarea fizică, cum ar fi stimulentele financiare şi 

non-financiare şi asigurarea de locţiitori pentru gărzile de week-end şi vacanţe.  

 

Explicaţie: 

 

Medicina de familie reprezintă îngrijirile medicale comprehensive şi continue, acordate unei 

populaţii determinate. Aceasta ar trebui să includă serviciile de urgenţă până la un nivel de 

complexitate care poate fi gestionat de medicii de familie, astfel cum este descris în ghiduri. 

Pacienţii sunt protejaţi împotriva unor inutile şi costisitoare diagnosticări de specialitate şi 

tratamente. Acest lucru nu este doar mai convenabil pentru pacienţi, dar este, în egală măsură, 

mai eficient pentru întregul sistem de sănătate. Majoritatea medicilor de familie din România 

lucrează în cabinete unice de medicină de familie. Deoarece este dificil de a asigura servicii 24x7 

de către un singur medic de familie, grupuri de medici de familie ar trebui să participe la 

serviciile de gardă după orele de program pentru listele lor comune. Aceasta se poate realiza în 

propriile cabinete, printr-un program de rotaţie, ori într-un centru de permanenţă nou înfiinţat, în 

ambele cazuri servind o arie geografică delimitată. Opţiunea privind centrele de permanentă este, 

evident, mai costisitoare şi îi face pe medicii de familie să lucreze în locuri nefamiliare, dar poate 

fi utilă în anumite situaţii geografice ori atunci când spaţiile obişnuite ale cabinetelor medicale 

nu sunt satisfăcătoare. Instituirea medicinei de familie 24x7 apare mai urgentă în zonele rurale, 

deoarece alternativele (unitaţile de primire urgenţe ale spitalelor ori serviciile de ambulanţa) sunt 

mai putin usor accesibile (a se vedea obiectivul specific 4.3); dar, în principiu, este la fel de 

valabil şi pentru zonele urbane, în cazul în care accesul controlat la asistenţa medicală poate fi 

menţinut. În zonele foarte izolate, cu populaţii reduse, un singur medic de familie va trebui să 

furnizeze servicii 24x7, caz în care pacienţii ar trebui convinşi să nu abuzeze de sistem, iar 

medicul trebuie să beneficieze periodic de înlocuire cu un medic înlocuitor ori un alt ajutor de 

această natură. 

 

Obiectiv specific 4.4 

 

Utilizarea mai bună a Comitetului Consultativ de Medicină de Familie în elaborarea, 

implementarea şi evaluarea politicilor. 

 

Activităţi: 

 

• Ministerul Sănătăţii va organiza întâlniri periodice ale Comitetului Consultativ de 

Medicină de Familie. 

• Ministerul Sănătăţii va numi noi membri în comitet, care vor reprezenta asistenţii 

medicali de familie şi CNSMF. 

 

Explicaţie: 

 

Comitetul Consultativ de Medicină de Familie reprezintă mijlocul oficial de comunicare şi 

dezbatere între Ministerul Sănătăţii şi factorii de decizie exteriori cu influenţă în medicina de 

familie; cu toate acestea, acest mijloc se întâlneşte rar. Este esenţial pentru implementarea şi 

evaluarea acestei strategii pentru medicina de familie, ca acest Comitet să fie reactivat. CNAS ar 

putea beneficia de deliberările Comitetului, prin prezenţa la întâlniri a unui observator. 
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Obiectivul specific 4.4 este plasat sub obiectivul general 4, dar în realitate, el este relevant pentru 

toate aspectele medicinei de familie, i.e. pentru toate obiectivele generale.  

 

Obiectiv specific 4.5 

 

Creearea unei legături între asistenţii medicali comunitari şi cabinetele de medicină de 

familie. 

 

Activităţi: 

 

• În 2012, Ministerul Sănătăţii va emite reglementări suplimentare pentru asistenţa 

medicală comunitară, stipulând delimitarea oficială şi coordonarea cu medicina de 

familie. 

• Până la sfârşitul anului 2013, Ministerul Sănătăţii, ANR şi OAMGMAMR  vor 

preciza cerinţele educaţionale pentru asistenţii medicali comunitari, inclusiv 

cerintele EMC. 

• Autorităţile locale care angajeaza asistenţi medicali comunitari vor stimula 

cooperarea şi coordonarea dintre asistenţii medicali comunitari şi cabinetele de 

medicină de familie în teritoriul în care aceştia îşi desfasoară activitatea. 

 

Explicaţie: 

 

Atribuţiile asistenţilor medicali comunitari sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 162/2008. În prezent, asistenţii medicali comunitari sunt angajaţi şi coordonaţi de 

către autorităţile publice locale, fără a exista o legătură oficială cu cabinetele de medicină de 

familie în teritoriul în care aceştia lucrează. Atribuţiile lor sunt în domeniul asistenţei sociale, 

sănătăţii publice şi îngrijirilor la domiciliu, şi se suprapun cu responsabilităţile cabinetelor de 

medicină de familie. Asistenţa socială este acordată grupurilor vulnerabile, precum persoanele 

aflate sub pragul sărăciei, şomerii şi persoanele cu dizabilităţi. Atribuţiile din domeniul sănătăţii 

publice sunt, de exemplu, educaţia sanitară, stimularea respectării tratamentului împotriva 

tuberculozei, motivarea efectuării imunizărilor. Exemple de îngrijiri individuale sunt: vizite la 

domiciliu şi îngrijiri postnatale pentru mamele cu copii neasigurate.  

 

Obiectiv specific 4.6 

 

Facilitarea transferului dreptului de proprietate asupra spaţiilor cabinetelor medicale 

către medicii de familie. 

 

Activităţi: 

 

• În 2012, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor discuta 

opţiunile de transfer al spaţiilor cabinetelor medicale către medicii de familie, în 

schimbul unui preţ acceptabil, cu garanţii în interesul serviciilor de medicină de 

familie furnizate populaţiei, cum ar fi menţinerea scopului medical al clădirilor, 

obligaţia de renovare şi întreţinere corespunzătoare, precum şi evitarea ca aceste 

spaţii să devina obiect de speculatie. 
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• Începând cu 2013, spaţiile cabinetelor de medicină de familie deţinute de către 

autorităţile publice locale, vor fi vândute medicilor de familie care se califică în 

acest sens. 

• SNMF va încerca să suscite interesul băncilor private în a oferi împrumuturi 

medicilor de familie, în vederea renovării spaţiilor nou deţinute, cu aplicarea unui 

gaj pe clădire. 

 

Explicaţie: 

 

Majoritatea spaţiilor utilizate de către cabinetele de medicină de familie sunt deţinute de către 

autorităţile publice locale. Lipsa dreptului de proprietate asupra spaţiilor este percepută de către 

medicii de familie ca fiind unul dintre principalele obstacole în îmbunătăţirea serviciilor de 

medicină de familie. Ei nu pot investi în clădiri pe care nu le deţin, iar, pe de altă parte, 

autorităţile publice locale asigură rareori renovarea şi întreţinerea corespunzătoare a acestora. 

Medicii de familie îşi permit foarte rar să îşi cumpere propriile spaţii (a se vedea obiectivul 

specific 1.2). Această situaţie nu este nici în interesul autorităţilor publice locale, dar acestea 

arată prea puţină inclinaţie spre a o schimba. Ministerul Sănătăţii nu este direct implicat, dar are 

un interes pentru îmbunătăţirea situaţiei. 

 

Obiectiv general 5. Îmbunătăţirea accesibilităţii medicinei de familie în zonele rurale şi 

izolate. 

 

Obiectiv specific 5.1 

 

Stimularea implicării autorităţilor locale în zonele slab deservite. 

 

Activităţi: 

 

• Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor vor încerca să 

stimuleze autorităţile publice locale din zonele cu acces limitat la servicii de 

medicină de familie, să pună această problemă pe o poziţie mai înaltă pe agenda 

de politică locală. 

• Ministerul Sănătăţii va explica autorităţilor publice locale diferitele tipuri de 

stimulente care sunt disponibile pentru a atrage sau menţine în astfel de zone 

profesioniştii din medicina de familie, unele dintre acestea fiind stimulente non-

financiare (a se vedea obiectivul specific 5.4) 

 

Explicaţie: 

 

Accesibilitatea la servicii de medicină de familie este limitată sau chiar absentă în unele zone 

izolate din România. În astfel de zone, ar părea că este în interesul politic şi social al autorităţilor 

publice locale să încerce să îmbunătăţească accesul la medicina de familie, dar există plângeri că, 

în realitate, deseori acestea nu sunt foarte active în acest domeniu. De fapt, potrivit Legii 

administraţiei publice locale, nr.215/2001, autorităţile publice locale au puterea, nu şi obligaţia, 

să asigure astfel de acces. Într-un sistem în care medicii de familie nu pot fi obligaţi să îşi 

desfăşoare activitatea în zone izolate, numai stimulentele şi presiunea socială exercitată de 

populaţia locală pot duce la creşterea accesibilităţii. Asigurarea locuinţelor şi a spaţiilor pentru 

cabinete medicale ar putea constitui un stimulent important (a se vedea obiectivul specific 4.6). 
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Obiectiv specific 5.2 

 

Promovarea studiilor în medicina de familie pentru studenţii din mediu rural (e.g. burse) 

 

Activităţi: 

 

• Autorităţile de sănătate regionale vor stimula autorităţile publice locale din zonele 

cu acces limitat la servicii de medicină de familie să ofere studenţilor originari din 

aceste zone, în special rezidenţilor în medicina familiei, burse ori alte stimulente. 

• Autorităţile de sănătate regionale vor stimula cele mai apropiate facultăţi de 

medicina şi şcoli sanitare să rezerve un numar de locuri pentru elevii din mediul 

rural, cu sau fără burse. 

 

 

Explicaţie: 

 

Medicii de familie care provin din mediul rural sunt mai dispuşi să lucreze în aceste zone. 

Autorităţile locale din zonele cu acces redus la medicina de familie ar putea sprijini studenţii 

locali să studieze medicina şi medicina de familie, în schimbul uner garanţii de revenire în aceste 

zone pentru un număr de ani convenit. Facultăţile de medicină şi şcolile sanitare ar putea rezerva 

un numar de locuri pentru studenţii din mediul rural. Totusi, acestea sunt metode care produc 

rezultate numai pe termen lung. 

 

Obiectiv specific 5.3 

 

Admisibilitatea punctelor farmaceutice pentru medicii de familie în zonele în care nu există 

farmacii. 

 

Activităţi: 

 

• În 2012, Ministerul Sănătăţii, CNAS şi SNMF vor conveni asupra unui model de 

furnizare de medicamente pentru pacienţii medicinei de familie în zonele în care 

nu există nicio farmacie sau punct farmaceutic. 

• În 2013, Ministerul Sănătăţii va prezenta modificările legale necesare pentru o 

furnizare îmbunătăţită a medicametelor în zonele izolate. 

• Începând cu 2013, medicii de familie care furnizează ei înşişi medicamente 

pacienţilor proprii din zonele izolate, vor fi instruiţi în aspectele administrative şi 

farmaceutice ale unei astfel de furnizări. 

 

Explicaţie: 

 

Prin Legea privind reforma în domeniul sănătăţii (nr. 95/2006, art. 383 şi art. 788) şi Legea 

farmaciei (nr. 266/2008, art. 2), medicilor de familie li se interzice să furnizeze medicamente, 

probabil din cauza temerii de obţinere a unor stimulente financiare necuvenite. În multe zone mai 

izolate, nu există farmacii sau puncte farmaceutice. Eliberarea unei prescripţii unui pacient din 

mediul rural, care apoi trebuie să se deplaseze într-un oraş pentru a obţine medicamentele 

respective nu este de acceptat şi, în consecinţă, unele modificări legale sunt de recomandat. În 



139 
 

prezent, se vehiculează câteva idei despre deţinerea de fonduri pentru medicamentele de 

medicină primară şi acestea ar putea fi legate de posibilitatea medicilor de familie din zonele 

izolate de a deţine stocuri limitate de produse farmaceutice. Farmaciile mobile ar putea constitui 

o altă soluţie. 

 

Obiectiv specific 5.4 

 

Introducerea şi monitorizarea stimulentelor financiare şi non-financiare pentru cabinetele 

medicale din mediul rural. 

 

Activităţi: 

    

• În 2012, Ministerul Sănătăţii, CNAS, SNMF şi ANR vor realiza o analiză a 

stimulentelor financiare si/sau non-financiare, care probabil vor promova 

atragerea medicilor de familie şi a asistenţilor medicali de familie în zonele rurale, 

precum şi menţinerea lor în aceste zone. 

• Noul sistem de stimulente va fi introdus începând cu 2013 şi va fi atent 

monitorizat. 

• O prima evaluare a noului sistem de stimulente va fi realizata în 2016, acoperind 

perioada 2013 – 2015. 

 

Explicaţie: 

 

În prezent, numai unele rate de creştere a capitaţiei pentru cabinetele de medicină de familie din 

mediul rural sunt utilizate ca stimulente în vederea menţinerii în aceste zone a profesionistilor 

din medicina de familie. Nivelul de creştere este uneori prea scăzut, iar eficacitatea acestui 

stimulent financiar este neclară. Există un mare număr de dovezi la nivel internaţional cu privire 

la alte tipuri de stimulente care pot fi utilizate pentru atragerea şi menţinerea medicilor de familie 

şi asistenţilor medicali de familie în zonele rurale. Unele dintre ele sunt parte a acestei strategii (a 

se vedea obiectivele specifice 1.2, 2.3, 5.1 şi 5.2). 

 

Obiectiv specific 5.5 

 

Organizarea de stagii de practică (repartiţii) în mediul rural pentru studenţii la medicină şi 

medicii rezidenţi în medicina de familie (acest obiectiv este în legatură cu obiectivul specific 

3.2). 

 

Activităţi: 

 

• Universităţile vor selecta cabinetele de medicină de familie din mediul rural care 

sunt dispuse şi capabile să primească studenţii şi medicii rezidenţii, inclusiv prin 

oferirea de facilităţi de cazare simplă. 

• Astfel de medici de familie ar trebui să fie afiliaţi unui departament de medicina 

de familie din cea mai apropiată universitate. Departamentul ar trebui să se 

asigure că acele cabinete medicale sunt suficient echipate pentru scopuri 

educaţionale şi, de asemenea, că medicii de familie posedă suficiente cunoştinţe şi 

abilităţi medicale şi de predare pentru a-i motiva şi învăţa pe studenţi şi medicii 

rezidenţi. Dacă este cazul, departamentele de medicină vor organiza cursuri 
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pentru respectivii medici de familie, care vor fi luate în considerare la avizarea 

anuală a certificatului de membru al CMR (credite EMC). 

• Având în vedere că numărul de cabinete rurale afiliate va creşte numai treptat, 

studenţii şi rezidenţii care au un interes în practicarea medicinei de familie în 

rural, ar trebui să aibă prioritate la început; dar mai târziu, toţi studenţii şi medicii 

rezidenţi ar trebui să petreacă ceva timp în cabinetele din mediul rural. 

• Cabinetele rurale afiliate ar trebui să primească anumite remuneraţii pentru 

activitatea lor de predare, care urmează să fie plătite de către universităţi (acestea 

pot fi, de asemenea, plătite în natură, prin oferirea de cursuri sau prin oferirea de 

spaţii). 

 

 

Explicaţie: 

 

Medicina de familie din mediul rural are unele caracteristici care sunt suplimentare celei din 

mediul urban, cum ar fi munca în izolare mai mare, mai multe responsabilităţi în îngrijirile 

medicale de urgenţă (de asemenea, în afara orelor de program), accesibilitate geografică redusă 

pentru pacienţi, precum şi o formă de viaţă socială diferită. Desigur, aceasta are recompensele şi 

dificultăţile sale. În scopul suscitării interesului studenţilor şi rezidenţilor pentru practicarea 

medicinei de familie în mediul rural, aceştia trebuie să se confrunte cu ea. Pe de o parte, acest 

fapt ar putea stimula noii medici de familie să aleagă practicarea profesiei în mediul rural, ceea 

ce este necesar pentru a preveni deficite de personal în viitor, iar, pe de altă parte, îi împiedică pe 

medicii care nu sunt potriviţi pentru o astfel de muncă, să se stabilească în mediul rural. 

 

Obiectiv specific 5.6. 

  

Organizarea furnizării de teste de laborator de bază de către medicii de familie din zonele 

rurale. 

 

Activităţi:  

• Stabilirea unui set minim de teste de laborator simple care trebuie să fie disponibile 

pacienţilor din zonele rurale. 

• Asigurarea că utilizarea acestor teste de laborator este integrată în ghidurile de medicină 

de familie. 

• Stabilirea unei metode de plată aferente acestor testări. 

 

Explicaţie: 

 

În zonele rurale, nu există laboratoare de analize medicale, iar numeroase cabinete de medicină 

de familie nu furnizează teste de laborator, deoarece nu există mecanisme de plată pentru 

acestea. Pacienţii sunt nevoiţi să parcurgă distanţe mari pentru a efectua teste de laborator simple 

care costă doar câţiva lei, iar apoi să aştepte rezultatele acestora. Exemple de teste care pot fi 

introduse cu uşurinţă în medicina de familie din rural sunt benzile de testare (e.g. determinarea 

albuminuriei în perioada de sarcină), precum şi măsurarea hemoglobinei. Unele teste biochimice  

necesare în medicina de familie nu pot fi efectuate prin benzi de testare, ci necesită un 

microanalizor care este mai costisitor, dar care poate fi totuşi considerat o investiţie valoroasă şi 

eficientă.   
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Abrevieri: 
 

ANR = Asociaţia de Nursing din România 

PA = Planul de Acţiune 

B = Bucureşti 

C = Centru 

CNAS  = Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 

CNSMF = Centrul Naţional de Studii pentru Medicina Familiei 

EMC = educaţie medicală continuă 

UE = Uniunea Europeană 

FD = medic de familie 

MF = medicina de familie 

PIB = Produsul Intern Brut 

GP  = medic generalist 

CME = cadrul de monitorizare şi evaluare 

MS = Ministerul Sănătăţii 

FNUASS = Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

PNS = programe naţionale de sănătate 

SNS = sistemul naţional de sănătate 

SNMF = Societatea Naţională de Medicina Familiei 

SAMP = Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale primare pentru 2012-2020 

RON = moneda naţională a Romaniei 

PC = îngrijiri medicale primare 

PCTs = fonduri de îngrijiri medicale primare 

AMP = Asistenţa Medicală Primară 

UMP = Unitatea de Management al Proiectelor 

OPM = Oxford Policy Management 

QOF = Cadrul de Calitate şi Rezultate 

TCS = total cheltuieli pentru sănătate 

BM = Banca Mondială 

OMS = Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
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CAPITOLUL 1: Introducere 

Ministerul Sănătăţii din România, împreună cu Unitatea de Management al Proiectelor – BM 

pentru APL2, a iniţiat un proces de elaborare a unei Strategii Naţionale pentru Asistenţa 

Medicală Primară în mediul rural (SNAMPR), cu sprijinul consultantului Oxford Policy 

Management, UK (OPM), care a fost contractat pentru proiectul: „Asistenţă tehnică pentru 

Unitatea de Management al Proiectelor pentru APL2, din cadrul Ministerului Sănătăţii din 

România, în vederea elaborarii unei Strategii pentru asistenţa medicală primară în zonele slab 

deservite şi a Planului de Acţiune aferent.” 

 

Echipa a elaborat un document de referinţă cuprinzător cu privire la Evaluarea Necesităţilor în 

asistenţa medicală primară, pe baza vizitelor în teren în patru judeţe (Tulcea, Teleorman, Vaslui 

şi Alba), a analizelor datelor secundare/rapoartelor referitoare la contextul naţional, precum şi a 

analizării celor mai bune practici internaţionale privind dezvoltarea asistenţei medicale primare 

în mediul rural. Acest document a fost discutat cu M.S., asociaţiile profesionale, CNAS şi 

reprezentanţii asistenţei medicale primare din mediul rural (furnizori de servicii medicale şi 

specialişti în sănătate publică). Pe data de 2 decembrie 2011, acesta a fost aprobat de către 

Comisia pentru AMP din cadrul M.S. 

 

În perioada noiembrie-decembrie 2011, echipa de proiect, sub conducerea MS, a pregătit un 

proiect de Strategie pentru dezvoltarea  asistenţei medicale primare pentru 2012-2020. Acesta 

este un document strategic pe termen mediu care defineşte principiile-cheie, scopurile şi 

obiectivele politicilor de asistenţă medicală primară, punând accentul pe asistenţa medicală 

primară din localităţile rurale şi izolate, şi este orientat către îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei din România. Documentul este elaborat pe baza constatărilor, analizelor şi 

concluziilor referitoare la problemele-cheie, realizările şi direcţiile de schimbare, prezentate în 

lucrarea Evaluarea Necesitatilor în AMP. Acesta a fost îmbunătăţit şi finalizat printr-un intens 

proces de consultare cu părţile implicate în asistenţa medicală primară, inclusiv în urma 

atelierului de lucru care a avut loc în 14 decembrie 2011. Strategia a fost înaintată Comisiei de 

AMP din cadrul M.S. în vederea aprobării, în data de 25 decembrie 2011. 

 

Pentru a sprijini implementarea Strategiei, echipa de proiect a considerat că este necesar 

elaborarea de recomandări privind modificarea mecanismelor de achiziţionare a îngrijirilor 

medicale primare, precum şi modificarea actelor normative de reglementare a asistenţei 

medicale primare. Aceste recomandări sunt prezentate în capitolele 2, respectiv 4. 

 

Urmare a solicitării M.S., echipa a formulat sugestii privind măsurile de stimulare pentru 

cabinetele de medicină de familie din mediul rural, precum şi posibilele bariere în 

implementarea strategiei. Aceste aspecte sunt discutate în capitolele 3 şi 5. 

 

De asemenea, echipa de proiect a definit etapele de urmat în vederea implementării strategiei, 

care includ sugestii cu privire la procesul şi formatul pentru elaborarea unui Plan de Acţiune şi a 

Cadrului de Monitorizare şi Evaluare. Capitolul 4 prezintă punctul de vedere al consultantului cu 

privire la aceste aspecte. 
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În cele din urmă, aşa cum se solicita în Termenii de Referinţă şi cum este specificat în 

Scrisoarea de Înţelegere anexată Contractului, echipa de proiect a elaborat Programul de 

Investiţii în Asistenţa Medicală Primară, pentru a prezenta specificaţiile şi estimările de cost 

pentru spaţiile în care se acordă îngrijiri medicale primare, precum şi Lista minimală cuprinzând 

echipamentul medical necesar. Programul de Investiţii în AMP este prezentat în Capitolul 5. 

 

Noi credem că acest raport serveşte ca document justificativ pentru implementarea nou-

elaboratei Strategii pentru dezvoltarea asistenţei medicale primare din România. Planul de 

Acţiune şi Cadrul de Monitorizare şi Evaluare vor fi elaborate în perioada ianuarie – februarie 

2012, ca o etapă separată, şi vor fi anexate Strategiei AMP după aprobarea acestora de către 

M.S. 
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Capitolul 2: Recomandări privind revizuirea mecanismelor de 

achiziţionare pentru asistenţa medicală primară 

 

2.1. Situaţia existentă 

 
Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale primare din România 2012 – 2020, subliniază 

necesitatea asigurării unei metode de plată sustenabile, eficiente şi promotoare de performanţă 

pentru cabinetele de medicină de familie (Obiectiv general 2). 

 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS 2000) a identificat rolul-cheie pe care achiziţionarea 

strategică îl are în îmbunătăţirea performanţei sistemului de sănătate. Eficienţa achiziţiilor  

reprezintă un obiectiv principal care are ca scop îmbunătăţirea accesului la servicii, precum şi 

protecţia financiară. Acest lucru este valabil, atât la nivelul sistemelor, cât şi la nivelul unui 

anumit sector de servicii în cadrul unui sistem mai vast. Instituirea unor mecanisme corecte de  

achiziţionare, inclusiv plata furnizorilor, sprijină îmbunătăţirea performanţei furnizorilor, prin 

stabilirea unor stimulente financiare şi prin creşterea capacităţii de răspuns şi a eficienţei 

furnizorilor (Gottret & Schieber, 2006). Mecanismele de achiziţionare trebuie să ia în 

considerare contextul mai larg al sistemului de sănătate, contextul specific al furnizării 

serviciilor, accesul la servicii şi calitatea acestora, precum şi nevoile unei populaţii cu privire la 

serviciile în cauză.    

 

În România, un colector unic al contribuţiilor obligatorii de asigurări sociale de sănătate (CNAS) 

acţionează ca singurul cumpărător de servicii. În principiu, aceasta oferă o oportunitate pentru 

introducerea relativ facilă a mecanismelor de achiziţionare, directionate strategic pentru a 

dezvolta un anumit sector în cadrul sistemului de sănătate. Serviciile de asistenţă medicală 

primară, şi în principal, medicina de familie, au fost identificate ca un domeniu prioritar. Accesul 

la medicina de familie de calitate ar trebui să fie în continuare îmbunătăţit, în special în zonele 

rurale şi izolate din România.  

 

Mecanismele de achiziţionare şi de remunerare a furnizorilor în asistenţa medicală primară din 

România sunt bazate pe o combinaţie de plată pe capitatie şi plată prin tarif pe serviciu. 

Importanţa relativă a celor doi stalpi de rezistenta a fost subiectul unor schimbări în ultimii ani. 

Pentru a se atinge obiectivul de creştere a eficienţei şi echităţii în asistenţa medicală primară, 

modalitatea de remunerare a furnizorilor trebuie să ia în considerare următoarele obiective 

specifice: 

 

1. Remunerarea trebuie să fie concepută astfel încât stimulentele să fie stabilite pentru ca 

profesioniştii din sănătate să se implice în asistenţa medicală primară în zonele rurale şi 

izolate. 

2. Furnizarea de servicii de înaltă calitate în cadrul unui pachet standard de îngrijiri 

medicale primare, unui grup de pacienţi înscrişi în listele proprii, din zonele rurale sau 

izolate, nu trebuie să fie neatractivă din punct de vedere economic pentru medici.   
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3. Mecanismele de rambursare trebuie să conţină componente care să stimuleze îngrijirile 

medicale de calitate şi să descurajeze îngrijirile medicale superficiale sau de calitate 

inferioară, precum şi trimiterile care nu sunt fundamentate medical. 

 

 

2.2. Scopul şi obiectivele 
 

Scopul acestui capitol este de a sublinia stadiul actual al mecanismelor de achiziţionare în 

asistenţa medicală primară din România, în special din zonele rurale şi izolate, şi să evidentieze 

potenţialul de îmbunătăţire în vederea rambursarii furnizorului. 

 

Obiectivele specifice sunt: 

 

1. Identificarea mecanismelor din sistemul actual, care ar putea creşte ineficienţele şi 

împiedica îmbunătăţirea calităţii serviciilor în asistenţa medicală primară; 

 

2. Propunerea unor modificări ale mecanismelor existente, în scopul creşterii eficienţei, al 

cultivării echităţii şi al promovării performanţei în asistenţa medicală primară din mediul 

rural. 

 

 

2.3. Finanţarea asistenţei medicale primare 

 

2.3.1. Bugetul CNAS 

 

În 2011, bugetul total al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS),  

administrat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), se ridica la aproximativ 16,5 

miliarde RON (aprox. 3,8 miliarde Euro)15. După o creştere sensibilă a bugetului în 2010, de 

16.0% faţă de 2009, acest lucru a însemnat un declin semnificativ de 6.9% faţă de anul 

precedent (bugetul 2010: 17,7 miliarde RON).  

 

La o valoare de 1,067 miliarde RON în 2011, suma din buget cheltuită pe servicii medicale 

primare este scăzută (in realitate, bugetul a fost de 1,047 miliarde RON pentru servicii de AMP, 

20 de milioane din cele 1,067 miliarde RON fiind alocate centrelor de permanenţă). Aceasta se 

ridica la doar 6,5% din bugetul total al CNAS16. 

 

Comparaţiile internaţionale ale ponderii în buget a serviciilor de asistenţa medicală primară nu 

sunt fezabile în mod direct, având în vedere că definiţiile de bugete şi elementele acestora 

diferă foarte mult; nu există o definiţie comună a unui buget de asistenţă medicală primară. 

                                                
15 Raportat de CNAS (Bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 2009-2011) 

16 Raportul OPM privind evaluarea necesităţilor în AMP rurală din România semnalează cota bugetului 

destinat îngrijirilor medicale primare începând cu 2004: usoara creştere, începând din 2004, nu rezultă 

dintr-o tendinţă constantă, această pondere fiind destul de instabilă. De asemenea, cifrele raportate de 

diferite surse se abat de la această creştere.    
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Ponderea cheltuielilor privind asistenţa medicală primară în România este la un nivel rezonabil. 

Cu toate acestea, din cauza nivelului redus al Cheltuielilor Totale în Sănătate (CTS), cuantumul 

resurselor cheltuite în medicina de familie nu este suficient. În condiţiile finanţării actuale, putem 

presupune că furnizorii de îngrijiri primare nu au posibilitatea să-şi îndeplinească rolul lor 

comprehensiv în sistemul de sănătate românesc, şi să contribuie în mod sustenabil la 

dezvoltarea acestuia.17 Cheltuielile totale de sănătate din România, ca procent din PIB, se 

plaseaza pe o poziţie inferioară în rândul statelor membre UE. Astfel, o atenţie deosebită ar 

trebui să se acorde ponderii cheltuielilor privind asistenţa medicală primară, care nu trebuie să 

scadă mai mult în raport cu celelalte sectoare ale bugetului CNAS. 

 

 

2.3.2. Contribuţia M.S. la asistenţa medicală primară 

 

Ministerul Sănătăţii susţine în mod direct centrele de permanenţă. Centrele sunt finanţate din 

bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii în bugetul CNAS. În 2011, 

finanţarea centrelor s-a ridicat la un total de 20 milioane RON. 

 

 

2.4. Rambursarea medicilor de familie din România 
 

Plata medicilor de familie din România (în prezent, aproximativ 11.400) este constituită din două 

componente: plata per capita şi plata prin tarif pe serviciu. În timp ce, în trecut, plata per capita 

constituia o componentă principală, în prezent, bugetul pentru plata furnizorilor din asistenţa 

medicală primară este împărţit în 50% per capita şi 50% tarif pe serviciu. Drept urmare, 

rambursarea totala stă la baza abordării „legale” privind determinarea sumelor respective. Initial, 

valoarea totală bugetata pentru asistenţa medicală primară este împărţita în două. Apoi, 

bugetele per capita şi tarif pe serviciu sunt împărţite în concordanţa cu abordările de rutina 

privind calcularea punctelor pe baza datelor statistice determinate anterior cu privire la pacienţii 

înscrişi (nr. total în funcţie de zona geografică şi de vârstă) . 

 

În prezent, punctele aferente pacienţilor înscrişi sunt alocate după cum urmează: 11,2 puncte 

pentru un pacient cu vârsta între 0 şi 3 ani, 7,2 puncte pentru pacienţii cu vârsta între 4 şi 59 ani 

(11,2 puncte pentru pensionarii anticipat), 11,2 puncte pentru pacienţii de 60 de ani şi peste; 

pacienţilor „institutionalizaţi”, e.g. cei care trăiesc în cămine de bătrâni, li se alocă o creştere de 

5% a punctelor respective. Medicii din asistenţa medicală primară care nu deţin titlul de 

specialist (in prezent, aproximativ 1.660) trebuie să suporte o reducere de 10% a valorii totale a 

punctelor, în timp ce medicii care au promovat examenul suplimentar celui de medic specialist, 

aşa-numitul „primariat” (in prezent, aproximativ 5.150), beneficiază de un bonus de 20% din 

valoarea totală a punctelor. Există, de asemenea, şi un bonus variabil exprimat în procente, 

pentru munca în zonele rurale şi izolate. 

                                                
17 Asistenţa medicală primară este definită ca sectorul de sănătate care furnizează îngrijiri medicale 

cuprinzătoare, precum şi ca punctul de prim contact pentru orice fel de problemă de sănătate (a se vedea 

art. 60 (a) coroborat cu art. 59 (2) din Legea privind reforma în domeniul sănătăţii – Legea nr. 95/2006) 
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Plata prin tarif pe serviciu, care a fost extinsă în 2010 pentru a include consultaţii pentru 

afecţiuni acute şi cronice, este limitată la 4 consultaţii pe oră (calculată la un maxim de 5 până 

la 6 ore pe zi). O consultaţie în cabinetul medical este calculată la 5,5 puncte – tarif pe serviciu, 

iar o vizită la domiciliu (1/zi) este în valoare de 15 puncte. 

 

Abordarea CNAS privind administrarea bugetului duce la diferenţe între plăţile trimestriale 

efectuate şi drepturile la plată. Soldurile contabile pozitive sunt distribuite potrivit unui model 

lipsit de transparenţă. Există în plus, raportări care privesc declaraţiile privind veniturile, care 

sunt  frecvent eronate, primite de la CNAS.  

 

Media bugetului calculat pe capitatie şi pe luna este de aproximativ 7,800 RON. Ipoteze 

rezonabile cu privire la costurile legate de funcţionarea cabinetului medical (inclusiv cheltuielile 

de personal) sunt în sprijinul unei aproximari a venitului mediu lunar al unui medic de familie de 

aproximativ 2.500 RON înainte de impozitare18. 

 

 

2.5. Regulile de plată a furnizorilor 
 

În mod tradiţional, în asistenţa medicală ambulatorie, plăţile bazate pe tarif pe serviciu erau 

predominante în sistemele de asigurări sociale de sănătate, în timp ce salariile constituiau 

abordarea de plata comună în sistemele finanţate din impozite. În zilele noastre, predomină 

sistemele combinate. Aceste sisteme „încearcă să depăşească  stimulentele pozitive şi negative 

ale fiecarui mecanism de plată în parte, pentru a încuraja furnizorii să-şi alinieze 

comportamentul la obiectivele cumpărătorului” (Gottret & Schieber 2006, p.307). Paleta 

internaţională a metodelor de plată a medicilor este încă supusă la modificări continue.  

 

Germania, de exemplu, dispune de un sistem în care asociaţiile regionale ale medicilor primesc 

un „buget” bazat pe un tip de sistem de capitatie, care este apoi alocat medicilor pe baza unei 

metode de plată prin tarif pe serviciu care are ca fundament un sistem de puncte variabile 

(Blümel & Henschke 2010). 

 

Pe de altă parte, medicii generalişti britanici din Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) finanţat 

din taxe, sunt remuneraţi direct de aşa-numitele fonduri de îngrijiri medicale primare (PCTs), 

printr-o metodă combinată de salariu, plata pe capitatie şi tarif pe serviciu. Elemente de plată-

pentru-performanţă au fost introduse mai recent. De la introducerea, în 2004, a aşa-numitului 

Cadru de Calitate şi Rezultate (QOF; www.ic.nhs.uk/qof), medicii generalişti au beneficiat de 

creşteri ale veniturilor existente, în funcţie de performanţa în ceea ce priveşte indicatorii de 

calitate privind zece afecţiuni cronice, organizarea furnizarilor îngrijirilor şi istoricul pacienţilor 

(NHS, 2011). În acest caz, plata prin tarif pe serviciu ar putea veni ca plată suplimentară pentru 

serviciile care, de obicei, sunt furnizate în mod deficitar, de exemplu, imunizările copiilor sau 

screening-ul pentru cancer. 

 

                                                
18 OPM; Raportul privind evaluarea necesităţilor în AMP rurala din România; 2011 

http://www.ic.nhs.uk/qof
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Există multe avantaje la un sistem de capitaţie pentru rambursarea serviciilor de asistenţă 

medicală primară. Argumentul se întemeiază pe caracteristicile îngrijirilor medicale primare ca 

îngrijiri comprehensive, şi ale furnizorului ca punct de prim contact în sistemul de sănătate 

investit cu un rol de gatekeeper. Organizat ca un sistem de plată ulterioară, furnizorul suportă 

riscul utilizării excesive, respectiv beneficiază de pe urma utilizării deficitare a serviciilor. În 

principiu, furnizorul trebuie să aibă un interes să funcţioneze eficient şi să prevină îmbolnăvirile. 

Capitaţia poate, de asemenea, creşte eficienţa, deoarece ea încurajează medicii să concureze 

pentru pacienţi, în funcţie de calitatea îngrijirilor pe care le oferă, astfel încât, prin atragerea 

pacienţilor veniturile medicilor cresc.19 Costurile de administrare a unui sistem de capitaţie sunt 

rezonabile. În cadrul sistemului, parametrii unici, cum ar fi grupurile de vârstă şi valoarea 

punctelor respective sau ponderea acestora, sunt uşor de modificat. Cu toate acestea, un 

sistem de capitaţie incumbă o anumită motivare care poate duce la diminuarea furnizării de 

servicii medicale, precum şi la selectarea pacienţilor mai convenabili şi la modificări de cost, de 

exemplu, prin trimiterea pacienţilor către asistenţa medicală secundara.20 Prin urmare, anumite 

sisteme de monitorizare sau de evaluare colegială trebuie instituite în aceste cazuri. Mai mult 

decât atât, informarea pacientului şi dreptul acestuia la alegere trebuie să fie consolidate în 

vederea susţinerii autonomiei pacientului. O metodă dinamică de ajustare a riscului privind 

plăţile este esenţială pentru un sistem eficient de capitaţie în asistenţa medicală primară. 

 

Tariful pe serviciu, ca principiu de rambursare nu stimulează furnizarea deficitară a serviciilor. 

Există mai degrabă un risc de furnizare excesiva si, ca o consecinţă, creşterea costurilor. Mai 

mult decât atât, un sistem autentic de tarif pe serviciu este asociat cu costuri administrative 

ridicate. Totuşi, anumite mecanisme de tarif pe serviciu sunt bine justificate. Acesta este în 

special cazul în care furnizarea deficitară poate reprezenta un risc, de exemplu, în contextul 

prevenţiei. De asemenea, plata prin tarif pe serviciu oferă un potenţial mai mare pentru ajustare 

în beneficiul eficienţei. De exemplu, un sistem de plată prin tarif pe serviciu poate fi echipat cu 

plafoane la nivel global, împreună cu preţurile care ar putea fi ajustate (ex-post) de aderarea la 

un buget, e.g. cazul Germaniei aşa cum a fost schitat mai sus.   

 

Rambursarea pe bază de capitaţie şi cea pe bază de tarif pe serviciu pot fi combinate astfel 

încat să crească eficienţa generală. Plătind medicilor generalişti o sumă fixă lunară per pacient 

înscris (ajustată în funcţie de vârstă şi sex), suplimentată cu tarifele pentru serviciile medicale 

anume specificate, reprezintă un model destul de comun (Robinson, 2001). 

 

Există numeroase modalităţi diferite prin care criteriile de performanţă pot fi introduse într-un 

mecanism de plată a furnizorilor, i.e. prin Contractul-cadru. O componentă de plată-pentru-

performanţă ar putea contribui în mod semnificativ la eficienţa şi echitatea cadrului de 

rambursare şi ar trebui să fie introdusă ca un model de plată complementară, ca stimulente 

financiare care îi recompensează pe medici pentru atingerea anumitor obiective. Aceste 

                                                
19 Dacă numărul de pacienţi înscrişi pe liste este plafonat, această strategie va avea efecte limitate. Mai 

mult decât atât, acest lucru nu poate fi, în general, o opţiune în zonele rurale şi izolate. 

20 Analiza sistematică a literaturii de specialitate cu privire la mecanismele de rambursare a furnizorului şi 

efectele acestora, realizată de către Gosden şi colegii săi (1999), este foarte profundă şi actuală.  
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obiective pot fi legate de rezultatul intervenţiei medicului sau al tratamentului, ori de procesul 

sau de structura serviciilor furnizate de către medic.  

 

 

2.6. Direcţia de urmat  
 

Direcţia de urmat pentru rambursarea furnizorilor din asistenţa medicală primară (rurală) din 

România ar trebui să se fundamenteze în jurul următoarelor principii: 

 

1. Modificarea actualei metode de plata a furnizorilor în cadrul Strategiei de dezvoltare a 

asistenţei medicale primare 2012 – 2020; 

 

2. Adaptarea mai accentuată a comportamentului furnizorilor la obiectivele pacienţilor şi ale 

cumpărătorilor de servicii, prin stimulente şi prin suportarea în comun a riscurilor;  

 

3. Perceperea metodei de plată în asistenţa medicală primară ca o formă de contract 

stimulator; 

 

4. A avea în vedere faptul că recompensele financiare reprezintă doar unul dintre 

varietatea de mecanisme care determină comportamentul dorit; 

 

5. Vizarea unui sistem care să permită transparenţa optimă a datelor, relevant pentru 

funcţionarea unui mecanism eficient de rambursare a furnizorului, precum şi 

transparenţa optimă a fluxurilor financiare. 

 

Concluzia generală este că un mecanism de plată hibrid sau combinat, care există deja în 

România, reprezintă un răspuns rational la problemele existente în asistenţa medicală primară 

(din mediul rural). În comparaţie cu actualul cadru, există posibilităţi de îmbunătăţire.  

 

Diferenţele actuale privind ponderea punctelor în funcţie de grupe de vârstă nu sunt justificabile 

pe baza unor principii rationale (orientate către eficienţă). Aceste diferenţe ar trebui să reflecte 

diferenţele reale ale nevoilor relative de servicii (în termeni de cost) ale copiilor, adulţilor-femei 

şi barbaţi, şi ale vârstnicilor. 

 

Plăţile pe bază de tarif pe serviciu pentru servicii strategic selectate, ar trebui să fie 

complementare modelului bazat pe capitaţie. Plăţile prin tarif pe serviciu nu ar trebui să acopere 

furnizarea serviciilor din cadrul pachetului de bază din medicina de familie. Aceste plăti ar trebui 

să fie în plus „condiţionate” de principiile plăţii-pentru-performanţă. Furnizarea de servicii 

rambursate prin tarif ar trebui să respecte un cod etic oficial la care medicii ar trebui să adere. 

Acest lucru ar putea dilua sau elimina motivarea medicilor de a furniza tratamente ineficiente, 

dubioase sau costisitoare doar pentru a-şi spori veniturile.  

 

Sistemele pentru stimularea asistenţei medicale primare în zonele care par neatractive pentru 

personalul medical trebuie să fie perfecţionate. Stimulentele monetare trebuie să fie inteligente. 
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Sistemul general de plată a furnizorilor pentru serviciile medicale primare din România necesită 

dezvoltarea unei metode sofisticate de rambursare echitabilă a furnizorilor din mediul urban şi 

rural. Acest sistem trebuie să fie receptiv faţă de marjele posibilităţilor de „manipulare a 

sistemului”, e.g. prin selectarea pacienţilor mai profitabili sau valorificarea opţiunilor de trimitere. 

În mod deosebit, componenta per capita ar trebui să fie concepută pe cât se poate de receptivă 

faţă de caracteristicile regionale şi nevoile de sănătate.21 

 

Un sistem de monitorizare coerent , bazat pe analiza unor date de rutină, este esenţial pentru o 
reformă de succes a sistemului de plată a furnizorilor în asistenţa medicală primară. Pentru 
început, o atenţie deosebită ar trebui să fie acordată consultaţiilor şi procedurilor care se află la 
graniţa dintre îngrijirile medicale primare şi cele de specialitate („candidaţii la bilete de 
trimitere”).  

Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale primare în România 2012 – 2020 pune accent pe 

importanţa ghidurilor clinice în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor de medicină de familie. 

Protocoalele, orientările clinice şi alte ghiduri vor juca, de asemenea, un rol-cheie în dezvoltarea 

unui sistem eficient de rambursare a furnizorilor în asistenţa medicală primară. Acestea 

reprezintă, în egală măsură, instrumente relevante în asigurarea eficienţei sistemului de 

rambursare de-a lungul timpului.  

 

În concluzie, recomandările-cheie din partea echipei OPM au fost următoarele: 

 

• Bugetul pentru asistenţa medicală primară ar trebui să crească semnificativ în 

timp, în termeni absoluţi. 

 

• Un model de plată pe capitaţie ar trebui să constituie pilonul principal al viitorului 

cadru de rambursare în asistenţa medicală primară. 

 

Ministerul Sănătăţii a comunicat în mod clar că „actuala proportie de 50:50 pentru plata per 

capita şi prin tarif pe serviciu face parte din angajamentul Guvernului României în relaţia cu 

organizaţiile financiare internaţionale”. Aceasta proporţie a fost analizată de consultanţii Băncii 

Mondiale şi a fost propusă cu sublinierea faptului că aceasta „oferă oportunitatea de a dezvolta 

mai multe mijloace de îmbunătăţire care depind de pacient şi de politica de sănătate”. M.S. 

consideră că, prin creşterea bugetului total alocat asistenţei medicale primare, suma care este 

plătită pe bază de capitaţie va creşte în mod corespunzător, pentru a răspunde aşteptărilor 

medicilor de familie. În cazul în care bugetul s-ar dubla, cu menţinerea raportului 50:50, suma 

plătită pe baza de capitaţie va fi egală cu suma totală care este plătită în prezent atât pentru 

capitaţie cât şi prin tarif pe serviciu. 

 

M.S. a argumentat, de asemenea, că „creşterea ponderii plătii per capita nu oferă nici un 

stimulent pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de către medicii de familie”, si, prin 

urmare, intenţionează să introducă elemente de plată-pentru-performanţă în cadrul sistemul de 

plată în asistenţa medicală primară.  

 

                                                
21 Evident, proiectarea unui sistem eficient de rambursare în asistenţa medicală primară necesită 
colectarea şi analizarea aprofundată a datelor în faza de planificare. 
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Dorind să abordeze preocupările M.S., dar, în acelaşi timp, având încredere în eficienţa tehnică 

a recomandării stipulate anterior, OPM a modificat formularea respectivelor recomandări, după 

cum urmează: 

 

• Optimizarea diviziunii dintre plata per capita şi plata prin tarif pe serviciu. 

 

- Analizarea proporţiilor optime ale plăţii per capita şi ale plăţii prin tarif pe serviciu în 

bugetul CNAS pentru medicina de familie. 

- Definirea şi calcularea în 2012, a serviciilor care pot fi considerate suplimentare în 

cadrul unei practici de medicină de familie obişnuite, şi care pot fi suportate de către 

CNAS în cadrul sistemului de plată prin tarif pe serviciu. 

- Dacă este cazul, introducerea unei noi diviziuni între capitaţie şi tarif pe serviciu, cu 

accent pe plăţile per capita. În actualul context, este nerealist să ne aşteptăm ca 

acest lucru să fie realizat în 2012-2013. Cu toate acestea, ar putea fi realizat în 

timpul perioadei noii Strategii de dezvoltare a asistenţei medicale primare pentru 

2012-2020;  

 

• Analizarea întregului sistem de plată a furnizorilor pentru servicii medicale primare 

pentru a dezvolta o metodă sofisticată de rambursare echitabilă a furnizorilor din mediul 

urban şi rural; 

• Revizuirea formulei de capitaţie, inclusiv valoarea punctelor pentru grupuri de vârstă sau 

sex; 

• Perfecţionarea sistemelor pentru stimularea asistenţei medicale primare în zonele care 

par neatractive pentru personalul medical; 
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Capitolul 3: Propuneri privind măsurile de stimulare a cabinetelor  

de medicina de familie din mediul rural 

 
Obiectivul specific 5.4 al Strategiei de dezvoltare a asistenţei medicale primare este 

„Introducerea şi monitorizarea stimulentelor financiare şi non-financiare pentru cabinetele din 

mediul rural ”. Acest obiectiv debutează cu o perioadă de analiză de către parţile implicate în 

medicina de familie din mediul rural din România (martie – decembrie 2012), pentru care oferim 

câteva sugestii. Un inventar al solicitărilor reale ale medicilor de familie din mediul rural din 

România şi un sumar al experienţelor internaţionale în acest domeniu au fost prezentate în 

Raportul de Evaluare a Nevoilor.  

 

Stimulentele financiare există deja, sub forma unei creşteri a plăţii per capita între 10% şi 100%, 

în funcţie de tipul şi numărul factorilor de dificultate. Atunci cand ponderea capitaţiei în plata 

medicilor de familie a fost redusă de la 80% la 50%, acest lucru a generat în mod automat o 

reducere a acestor stimulente financiare, astfel încât acestea au devenit mai puţin eficiente în 

promovarea practicilor medicale în mediul rural. Astfel cum este descris în Raportul de Evaluare 

a Nevoilor, medicii de familie din mediul rural ar dori să vadă o creştere a acestui stimulent 

financiar, în conexiune, dacă este posibil, cu o creştere a proporţiei capitaţiei în veniturile totale, 

sau prin altă modalitate, fără să existe aceasta legatură. 

 

Alte stimulente financiare pe care medicii de familie din rural ar dori să le vadă sunt reducerile 

sau scutirile de impozite şi prime de asigurare, precum şi sprijin financiar pentru transport. 

Având în vedere situaţia bugetară extrem de dificilă pentru Ministerul Sănătăţii, CNAS şi 

autorităţile publice locale, toate solicitările de fonduri suplimentare vor fi greu de realizat pe 

termen scurt. Acest lucru este valabil şi pentru o altă solicitare, cea privind dotarea cu 

echipamente plătite din fonduri guvernamentale. De aceea, ar putea fi mult mai eficient să ne 

concentrăm mai întâi asupra stimulentelor care sunt utile pentru medicii de familie şi asistenţii 

medicali de familie, dar care nu au consecinţe bugetare majore.  

 

Cel mai important dintre aceste stimulente îl reprezintă transferul dreptului de proprietate asupra 

cladirilor către medicii de familie, care este parte a Strategiei de dezvoltare a asistenţei 

medicale primare, formulat ca obiectivul specific 4.6. Aceasta reprezintă, de asemenea, prima 

solicitare a medicilor de familie din mediul rural intervievaţi pentru elaborarea Raportului de 

Evaluare a Nevoilor. 

 

Alte stimulente pentru practicile din mediul rural pot fi găsite în cadrul altor obiective specifice 

ale Strategiei de dezvoltare a asistenţei medicale primare: 

 

Obiectivul specific 2.2 

 

Majorarea veniturilor cabinetelor de medicină de familie care diminuează rata biletelor de 

trimitere va fi mai ales în beneficiul cabinetelor din mediul rural, deoarece gradul de trimitere 

este de obicei mai redus în astfel de zone. 
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Obiectivul specific 2.3 

 

Eliminarea plafonului privind numărul de pacienţi care se califică pentru plata per capita va fi în 

beneficiul practicilor medicale din rural. 

 

Obiectivul specific 2.6 

 

O reducere a numărului de cetăţeni neasiguraţi va fi în special în beneficiul practicilor din mediul 

rural, deoarece neasigurarea este deosebit de problematică în zonele rurale. 

 

Obiectivul specific 3.3 

 

 Cursurile gratuite de Educaţie Medicală Continuă pentru medicii din mediul rural nu se pot 

realiza fără costuri, dar aceste costuri sunt limitate, iar pe de altă parte, educaţia medicală 

continuă promovează, de asemenea, calitatea îngrijirilor medicale. 

 

Obiectiv specific 4.3 

 

Extinderea remunerării pentru asigurarea continuităţii 24x7 la cabinetele medicale cu un singur 

medic, respectiv cu doi medici, care nu se califică drept centre de permanenţă, sau alte forme 

de asigurare a serviciului de gardă, dar care garantează disponibilitatea asistenţei medicale 

24x7, va duce la creşterea veniturilor cabinetelor medicale. Astfel de cabinete pot fi sprijinite, de 

asemenea, prin furnizarea în mod regulat de medici înlocuitori. 

 

Obiectivul specific 5.1 

 

Autorităţile publice locale pot sprijini practicile medicale rurale prin diverse mijloace (transferul 

dreptului de proprietate asupra spaţiilor, sprijin financiar, transport). 

 

Obiectiv specific 5.3  

 

Posibilitatea de a furniza produse farmaceutice pacienţilor din zonele fără farmacie va 

îmbunătăţi atât statutul, cât şi veniturile medicilor de familie din mediul rural. 

 

Obiectiv specific 5.5  

 

Cabinetele medicale din mediul rural care se califică drept cabinete de formare îşi vor 

îmbunătăţi calitatea serviciilor, satisfacţia muncii şi – într-o oarecare măsură – veniturile, prin 

contribuţiile mici din partea facultăţilor de medicină la care sunt afiliate sau din partea altor 

instituţii. 

 

Stimulentele cele mai promiţătoare pentru medicina de familie din mediul rural sunt, prin urmare 

a) un bonus financiar îmbunătăţit, legat, de preferinţă, de o plată per capita majorată; b) 

transferul proprietăţii asupra spaţiilor către medicii de familie din rural; şi c) alte stimulente 

menţionate în Strategie (în special, şi cu efecte aproape imediate, obiectivele specifice 2.3, 3.3 

şi 4.3). Anul 2012  ar trebui să fie folosit pentru a discuta şi negocia sistemul de stimulente cu 
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Ministerul Sănătăţii, CNAS şi asociaţiile profesionale. Este important să se monitorizeze şi să se 

evalueze periodic toate măsurile care sunt destinate ca stimulente pentru a promova medicina 

de familie în mediul rural. 
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Capitolul 4: Recomandări privind modificarea cadrului legal în 

asistenţa medicală primară 

 
În ciuda realizărilor din asistenţa medicală primară din România (printre altele, reformele 

juridice), există încă provocări în ceea ce priveşte cadrul juridic. În scopul dezvoltării şi 

diversificării gamei de servicii în medicina de familie,  precum şi pentru a stabili un sistem de 

plată corespunzător pentru aceste servicii, au fost elaborate următoarele propuneri de 

modificare a cadrului juridic. Recomandările sunt formulate cu privire la obiectivele prezentei 

Strategii de dezvoltare a asistenţei medicale primare, inclusiv cele referitoare la asigurarea unei 

planificări adecvate a resurselor umane, îmbunătăţirea calităţii, a capacităţii organizaţionale şi a 

accesibilităţii medicinei de familie, precum şi la asigurarea metodelor de plată sustenabile, 

eficiente şi promotoare de performanţă pentru cabinetele de medicină de familie. 

 

1. Consolidarea rolului medicului de familie în menţinerea accesului controlat la 

servicii medicale (gate-keeping) 

 

Potrivit legii, serviciile medicale din asistenţa medicală secundară (servicii rambursate de 

CNAS, stabilite în pachetul de bază) trebuie să fie furnizate numai pe baza biletului de trimitere. 

În practica însă, acest lucru nu se întamplă întotdeauna. Este, prin urmare, de recomandat ca 

CNAS să efectueze controale la nivelul furnizorilor de servicii medicale şi să instituie sancţiuni 

în cazul neconformării la regulile impuse de lege. 

 

În prezent, sancţiunea descrisă în dispoziţiile legale stipulează nerambursarea serviciilor 

medicale furnizate fără a avea la bază un bilet de trimitere. Această sancţiune ar trebui să fie 

pusă în aplicare. Alte măsuri pot fi, de asemenea, luate în considerare, cum ar fi, introducerea 

unei sancţiuni financiare pentru furnizorii din asistenţa medicală secundară care furnizează 

servicii fără bilet de trimitere din partea unui medic de familie; sau măsuri administrative, 

precum refuzarea accesului pacienţilor la servicii medicale fără trimitere din partea unui medic 

de familie, în cazurile care nu reprezintă urgenţe medicale. 

 

2. Reducerea numărului de persoane neasigurate, printr-o campanie de înregistrare 

 

  Sunt necesare măsuri legale ferme pentru a pune în aplicare obligaţia de a avea o asigurare 

socială de sănătate. O îndatorire explicită privind incheierea unui contract de asigurare trebuie 

să fie inclusă în Legea Sănătăţii (Legea nr. 95/2006), împreună cu o ameninţare de sancţionare; 

e.g. „Neîncheierea unui contract de asigurare de sănătate se sancţionează de către asigurător, 

care este apoi îndreptăţit să solicite toate contribuţiile neplătite.” 

 

3. Creşterea rolului şi competenţelor asociaţiilor profesionale 

 

Este evident că realizările asociaţiilor profesionale în negocierea contractului-cadru cu CNAS 

sunt limitate. În conformitate cu art. 217 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 95/2006, contractul-cadru şi 

normele metodologice de aplicare a acestuia sunt elaborate de CNAS „pe baza consultării 

Colegiului Medicilor din România ... , precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale 
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reprezentative din domeniul medical.”  Observaţii practice însă sugerează faptul că, pe durata 

negocierii contractului-cadru, CNAS acceptă foarte puţine dintre propunerile formulate de către 

asociaţiile profesionale. Se propune ca o dispoziţie similară art. 217 alin. (2) ar putea fi 

introdusă în Legea nr. 95 cu privire la determinarea bugetului aferent fiecarei categorii de 

îngrijiri medicale, pe baza consultărilor cu asociaţiile profesionale. 

 

Poziţia juridică a organizaţiilor profesionale poate fi consolidată prin implicarea asociaţiilor 

relevante (ANR, SNMF etc.) în procesul de elaborare a legislaţiei (e.g. impunerea obligaţiei de a 

transmite propuneri normative).  

 

4. Eficientizarea relaţiilor dintre asistenţii medicali comunitari şi cabinetele de 

medicină de familie 

 

În scopul consolidării relaţiilor dintre asistenţii medicali comunitari şi cabinetele de medicina de 

familie, este necesar să se modifice şi completeze art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 

privind Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008, 

după cum urmează: „În exercitarea atribuţiilor lor, asistenţii medicali comunitari colaborează cu 

medicii de familie şi asistenţii medicali de familie din zonele arondate, pe baza unei proceduri 

convenite.” 

 

5. Facilitarea transferului dreptului de proprietate asupra spaţiilor către medicii de 

familie şi stimularea implicării autorităţilor publice locale din zonele slab deservite 

 

Sprijinirea asistenţei medicale primare în zonele rurale ar trebui să fie reglementată în lege. 

Este necesar ca dispoziţiile legale respective să fie formulate ca îndatoriri clare şi obligaţii, de 

exemplu, o determinare clară cu privire la distribuirea costurilor aferente unor măsuri de 

stimulare adecvate, între bugetul de stat şi bugetul autorităţilor locale, este necesară. Pare 

plauzibil să punem sub semnul îndoielii transferul poverii financiare privind susţinerea asistenţei 

medicale primare, către autorităţile publice locale. În orice caz, un astfel de transfer trebuie să 

se bazeze pe considerente pragmatice care să ţină seama de capacităţile financiare ale 

autorităţilor publice locale. 

 

Un instrument legal concret ar trebui să fie stabilit pentru a compensa pierderile financiare ale 

medicilor de familie din zonele rurale, având în vedere că sursa veniturilor unui cabinet de 

medicină de familie din rural se reduce, de obicei, la plăţile aferente serviciilor de bază, lipsind 

astfel veniturile generate în urma furnizării îngrijirilor medicale specializate şi adiţionale. Această 

pierdere trebuie compensată, în scopul evitării intrării în insolvenţă a cabinetelor medicale 

existente şi viitoare. Este, de asemenea, de recomandat să se stabilească un instrument juridic 

pentru acoperirea asigurării de răspundere civilă pentru medicii din mediul rural de către un fond 

de stat. Aceste două măsuri ar constitui o posibilă măsură de stimulare a personalului medical 

din asistenţa medicală primară de a lucra în localităţile izolate. 

 

O propunere specifică în sprijinul facilitării transferului dreptului de proprietate asupra spaţiilor 

către medicii de familie ar putea fi stabilirea unei perioade de vânzare în cadrul căreia 

autorităţile locale ar fi obligate să vânda spaţiile medicale medicilor de familie. Acest lucru va 

necesita modificarea şi completarea reglementărilor legale în cauză, după cum urmează: 
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„Autorităţile locale vor vinde spaţiile în termen de 3 sau 6 luni de la data la care medicul-

cumpărător şi-a exprimat intenţia de a cumpăra.”  

 

Obiectivul privind stimularea implicării autorităţilor locale în asistenţa medicală primară în zonele 

slab deservite ar trebui, de asemenea, să fie reflectat în legislaţie. O potenţiala formulare ar 

putea implica înlocuirea termenului „atribuţii”, cu termenul „obligaţii”, în cadrul articolului 36 din 

Legea nr. 215/2001, cel puţin în ceea ce priveşte asigurarea accesului la servicii medicale; 

împreună cu introducerea unei sancţiuni în cazul nerespectării acestor obligaţii (de exemplu, 

amendă).  

 

6. Admisibilitatea punctelor farmaceutice pentru medicii de familie în zonele în care 

nu există farmacii. 

 

Modificări legislative sunt necesare şi în domeniul furnizării medicamentelor. Este necesar să se 

modifice sau să se abroge parţial prevederi ale art. 383 şi 788 din Legea Sănătăţii (Legea nr. 

95/2006), şi ale art. 2 din Legea farmaciei (nr. 266/2008), care interzic medicilor de familie să 

furnizeze medicamente. Este astfel fezabil să se stipuleze posibilitatea ca medicii (în special, 

dar nu numai) din zonele izolate, să deţină stocuri limitate de medicamente pentru îngrijiri 

medicale primare. O listă cuprinzând astfel de medicamente poate fi determinată prin 

intermediul legislaţiei secundare corespunzătoare. Mai precis, propunem următoarele etape de 

urmat:  

 

Pasul 1: Elaborarea unui nou paragraf (ca o excepţie de la regula generală statuată în art. 2 

alin.(4) din Legea farmaciei - Legea nr. 266/2008, după cum urmează: „Prin excepţie de la 

prevederile alin. 4, medicii de familie din zonele izolate în care nu există farmacii pot deţine 

stocuri limitate de medicamente pentru îngrijiri medicale primare.”) 

 

Articolele 383 şi 788 din Legea nr. 95/2006 vor fi modificate în consecinţă, prin inserarea 

expresiei „..., cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.” 

 

Pasul 2: Reglementarea unei obligaţii, prin formularea de articole noi în Legea nr. 95/2006 şi în 

Contractul-cadru, după cum urmează: „Medicii de familie din zonele izolate în care nu există 

farmacii au obligaţia de a deţine stocuri limitate de medicamente pentru îngrijiri medicale 

primare.” (Dacă ar fi să utilizăm sintagma „au dreptul să...” în locul sintagmei „au obligaţia să...”, 

medicii nu ar fi interesaţi în furnizarea acestor medicamente, din cauza inmulţirii muncii 

administrative, a raportărilor, a birocraţiei etc.) 

 

Pasul 3: Lista cuprinzând medicamentele, metodele de gestionare şi, foarte important, preţurile 

maximale reglementate de lege pentru a evita potenţiale abuzuri din partea medicilor, trebuie să 

fie stipulate în acte normative specifice (inclusiv noi articole în Legea nr.95 şi în Contractul-

cadru). Este, de asemenea, necesar să se stabilească o listă a localităţilor fără acces la 

farmacii, precum şi o listă a medicilor autorizaţi în acest sens.  
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Capitolul 5: Posibile bariere în implementarea Strategiei AMP 
 

Posibilele bariere care pot interveni în implementarea strategiei privind asistenţa medicală 

primară şi a Planului de acţiune pot fi sintetizate astfel: 

 

1. Lipsa capacităţii şi a procedeelor de coordonare/lucru în comun 

 

Există o lipsă a culturii cooperării şi coordonării între diferitele părţi implicate în asistenţa 

medicală primară din România. Atingerea unor obiective strategice necesită stabilirea unor 

procedee bine coordonate pentru analizarea problemelor, luând în considerare argumentele 

prezentate de diferiţi actori, prin propunerea de măsuri de atenuare care sunt acceptabile pentru 

toate parţile implicate, prin realizarea de aporturi comune (atât tehnice, cât şi financiare), şi prin 

producerea de rezultate comune.  

 

Exemple: 

Implementarea obiectivului specific 1.1: Proiectarea şi implementarea unui mecanism de 

planificare pe termen lung a resurselor umane, necesită procedee bine coordonate de 

elaborare de statistici privind medicii de familie, prin reunirea unui grup special/agenţie, CMR, 

CNAS, facultăţile de medicină etc. 

 

Implementarea obiectivului specific 3.1: Elaborarea şi utilizarea ghidurilor clinice pentru 

medicina de familie, necesită aporturile coordonate din partea MS, CMR, SNMF, CNSMF, 

CNAS, pentru a conveni asupra unui procedeu de elaborare a ghidurilor, precum şi cu privire la 

organismele responsabile şi atribuţiile specifice.  În mod similar, eforturile comune ale ANR, 

OAMGMAMR, SNMF, CNAS sunt necesare pentru a analiza necesitatea unor ghiduri pentru 

asistenţii medicali de familie. 

 

Implementarea obiectivului specific 2.3: Introducerea unei scale mai adecvate de 

capitaţie, necesită eforturile comune ale CNAS, CNSMF şi SNMF pentru a revizui formula şi 

scala de capitaţie. 

 

2. Capacitatea limitata a MS, CNAS, SNMF şi a altor actori-cheie, de a derula atribuţii 

noi care necesită competenţe tehnice specifice şi o perioadă de timp 

considerabilă.  

 

Exemple: 

Implementarea obiectivului specific 1.1: Proiectarea şi implementarea unui mecanism de 

planificare pe termen lung a resurselor umane, presupune ca M.S. să efectueze (i) analize 

periodice ale tendinţelor şi previziunilor privind resursele umane din AMP, precum şi să 

elaboreze (ii) un document de politică privind asistenţii medicali de familie. În scopul realizării 

acestui obiectiv, echipele de AMP şi de resurse umane din cadrul MS ar trebui să dispună de 

capacitatea respectivă, precum şi de timp. Cu toate aceste, având în vedere că în M.S. există o 

singură persoană care este responsabilă de toate problemele privind AMP, acest obiectiv pare 

nerealist. 
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Implementarea obiectivului specific 2.1: Optimizarea diviziunii între plata pe capitaţie şi 

plata prin tarif pe serviciu, necesită capacitatea respectivă şi timpul consacrat de către CNAS 

şi SNMF pentru a defini şi calcula serviciile de plătit pe bază de tarif. 

 

3. Absenţa voinţei politice în structurile şi organizaţiile guvernamentale 

 

Exemple: 

Implementarea obiectivului specific 2.6:  Scăderea numărului de persoane neasigurate, 

printr-o campanie de înregistrare, necesită voinţă politică şi resurse din partea Guvernului 

pentru a iniţia eforturi deosebite în vederea creşterii ratei de înregistrare în sistemul de asigurări 

de sănătate. 

 

Implementarea obiectivului specific 4.6: Facilitarea transferului dreptului de proprietate 

asupra spaţiilor cabinetelor medicale către medicii de familie, necesită un puternic sprijin 

politic din partea M.S. şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru a facilita discuţiile cu 

autorităţile locale privind transferul proprietăţii spaţiilor cabinetelor medicale către medicii de 

familie. Aceasta necesită, de asemenea, voinţa politică a autorităţilor locale de a vinde spaţiile 

medicale către medicii de familie la un preţ convenabil. 

 

Implementarea obiectivului specific 1.2: Crearea posibilităţii pentru medicii tineri de a 

iniţia o practică de medicină de familie, necesită voinţa politică a M.S., CNAS şi SNMF de a 

explora posibilitatea angajării medicilor tineri, precum şi de a crea oportunitatea pentru medicii 

de familie rezidenţi de a-şi exercita profesia. 

 

4. Lipsa de resurse finaciare suplimentare 

 

Implementarea marii majorităţi a obiectivelor strategice necesită resurse financiare 

suplimentare, fie pentru a creşte capacitatea interna a organismelor de implementare de a 

întreprinde sarcini noi, fie pentru a finanţa noi iniţiative şi îmbunătăţiri. 

 

Exemple: 

Implementarea obiectivului specific 5.3: Admisibilitatea punctelor farmaceutice pentru 

medicii de familie din zonele fără farmacii, va necesita resurse suplimentare într-o etapă 

iniţială, în scopul instruirii medicilor de famlie în furnizarea de produse farmaceutice. Acest lucru 

însă, va duce la realizarea de economii într-o etapă ulterioară.  

 

Implementarea obiectivului specific 4.3: Organizarea treptată a disponibilităţii serviciilor 

de medicină de familie pentru cazuri de urgenţă în afara orelor de program, necesită 

resurse suplimentare pentru elaborarea de ghiduri pentru medicina de familie în situaţii de 

urgenţă, pentru extinderea treptată a disponibilităţii serviciilor medicale primare 24x7, pentru 

îmbunătăţirea metodelor de plată în cazul asigurării continuităţii 24x7, pentru sprijinirea 

practicilor unice de medicină de familie în asigurarea continuităţii 24x7.  
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5. Birocraţia înrădăcinată în sistemele actuale 

 

Exemple: 

Implementarea obiectivului specific 2.5: Reducerea birocraţiei în medicina de familie 

printr-un efort comun al CNAS şi SNMF, poate fi împiedicată de tendinţa generală de a 

menţine birocraţia pentru „o mai bună administrare”.  M.S., CNAS şi SNMF, vor trebui să 

depună eforturi suplimentare pentru a dezvălui deficienţele şi pentru a indica modalităţile de 

reducere a birocraţiei, iar apoi, să introducă un sistem cu formularistică redusă.  

 

6. Restricţii generate de legislaţia în vigoare şi absenţa unor reglementări necesare 

 

Exemple: 

Implementarea obiectivului specific 1.2: Crearea posibilităţii pentru medicii tineri de a 

iniţia o practică de medicină de familie, ar putea fi restricţionată de legislaţia existentă cu 

privire la garantarea împrumuturilor bancare sau la acordarea creditelor preferenţiale.  

 

Implementarea obiectivului specific 5.3: Admisibilitatea punctelor farmaceutice pentru 

medicii de familie din zonele fără farmacii, va necesita revizuirea legislaţiei în vigoare cu 

privire la furnizarea de produse farmaceutice în zonele slab deservite. 

 

Implementarea obiectivului specific 2.4: Introducerea criteriilor de performanţă în 

Contractul-cadru, necesită elaborarea şi punerea în aplicare a reglementărilor respective cu 

privire la plata-pentru-performanţă, inclusiv modificarea metodelor de plată a furnizorilor şi 

introducerea modificărilor corespunzătoare în contractele de furnizare de îngrijiri medicale 

primare. 

 

7. Sisteme informatice şi capacitate de monitorizare ineficiente  

 

Exemple: 

Implementarea obiectivului specific 2.4: Introducerea criteriilor de performanţă în 

Contractul-cadru, necesită, de asemenea, un sistem informatic puternic, pentru a colecta şi 

analiza datele necesare în vederea introducerii şi susţinerii unui sistem obiectiv de plată-pentru-

performanţă. Aceasta necesită, în egală măsură, o capacitate solidă de monitorizare în cadrul 

organizaţiei căreia îi va fi atribuit rolul de a supraveghea punerea în aplicare a plăţii-pentru-

performanţă. 
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Capitolul 6: Etapele de urmat în implementarea Strategiei 

 
După ce Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale primare va fi aprobată de M.S., este 

necesar să se elaboreze Planul de Acţiune şi Cadrul de monitorizare şi evaluare pentru 

implementarea acesteia. 

 

Concluzionând,  implicarea tuturor actorilor-cheie din asistenţa medicală primară în elaborarea 

Planului de Acţiune este necesară, având în vedere că organizaţiile şi instituţiile vor trebui să 

colaboreze pentru a obţine rezultatele dorite în timpul procesului de implementare. În mod 

corespunzător, responsabilităţile trebuie să fie clar atribuite acestor actori, iar consensul ar 

trebui să se concentreze în jurul faptului că implementarea celor mai multe activităţi din Planul 

de Acţiune va necesita consultări intensive şi eforturi comune din partea diferitelor părţi 

implicate. 

 

Planul de Acţiune (PA) va fi elaborat pentru primii doi ani ai implementării strategiei, acoperind 

perioada 2012-2013. PA va descrie activităţile specifice corespunzătoare obiectivelor specifice 

ale strategiei, care urmează să fie implementate de către actorii specifici, în anumite perioade 

de timp, cu resurse specifice. Formatul propus pentru Planul de Acţiune este prezentat în Anexa 

1. 

 

Într-o mare măsură, Planul de Acţiune va lua forma unui tabel care descrie pentru fiecare 

obiectiv specific, activităţile necesare, într-un număr de rânduri, având următoarele titluri de 

coloană: 

 

• Descrierea activităţii 

 

• Realizări imediate/Rezultatul dorit 

 

• Perioada 

 

• Organizaţiile şi instituţiile responsabile de executarea activităţii 

 

• Resursele necesare pentru executarea activităţii 

 

Aşa cum se stipulează în Strategie, activităţile pot avea un caracter de elaborare de politici, 

juridic, tehnic, organizatoric, financiar sau educaţional. 

 

Planul de Acţiune nu va descrie întregul spectru de activităţi care urmează să fie întreprinse în 

domeniul medicinei de familie, ci lasă o posibilitate pentru activităţile suplimentare să fie 

elaborate în paralel, în concordanţă cu priorităţile şi disponibilitatea resurselor.  

 

Implementarea Strategiei de dezvoltare a asistenţei medicale primare 2012-2020, trebuie să fie 

monitorizată şi evaluată, astfel încât să se asigure faptul că implementarea este pe drumul cel 

bun şi să se ofere posibilitatea de adaptare, dacă este cazul. În acest scop, va fi dezvoltat un 
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Cadru de Monitorizare şi Evaluare (CME) care prezintă aceleaşi activităţi, cu aceleaşi numere 

ca şi în Planul de Acţiune, dar, de data aceasta, cu următoarele titluri de coloană: 

 

• Denumirea activităţii 

 

• Indicatorii care vor fi utilizaţi la măsurarea activităţilor (indicatorii de proces) şi, în 

special, rezultatele obţinute (indicatorii de rezultat) 

 

• Calendarul privind culegerea datelor pentru indicatori 

 

• Sursele de informaţii pentru cuantificarea indicatorilor. 

 

Formatul propus pentru CME este prezentat în Anexa 2. 

 

În timp ce CME elaborat în luna ianuarie 2012 va acoperi o perioadă de implementare de doi 

ani, exercitarea elaborarii Planului de Acţiune şi a CME ar trebui să fie repetată în 2013, pentru 

a pregăti PA şi CME pentru perioada 2014-2015. Logic este ca evaluarea strategiei să aiba un 

caracter sistematic, fiind desfăşurată pe parcursul întregii perioade de implementare, şi să 

includă elaborarea unor rapoarte anuale de progres, un raport de evaluare la jumatatea 

perioadei, şi un raport de evaluare final. Este de dorit ca, capacitatea consolidată a M.S. şi a 

asociaţiilor profesionale să creeze suficiente posibilităţi pe plan local de a efectua, începând cu 

2013, acest exerciţiu fără asistenţă tehnică externă. 
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Capitolul 7: Programul de investiţii pentru consolidarea 

infrastructurii asistenţei medicale primare din România 

 

7.1 Situaţia existentă 
 

Guvernul Romaniei intenţionează să consolideze serviciile medicale primare şi să sprijine 

formarea unui model de medicină de familie rurală, pentru a îmbunătăţi accesul, din punct de 

vedere fizic şi financiar, la servicii de calitate. Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale 

primare din România 2012-2020, defineşte obiectivele specifice care vizează creşterea 

eficacităţii, eficienţei şi calităţii serviciilor de medicină primară, şi diminuarea dezavantajelor şi 

problemelor medicinei de familie rurale, comparativ cu medicina de familie din mediul urban.  

 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de medicină de familie se numară printre obiectivele prioritare 

ale Strategiei de dezvoltare a asistenţei medicale primare din România. Inutil de subliniat, 

calitatea infrastructurii şi nivelul de competenţe profesionale ale personalului medical se numără 

printre determinanţii-cheie ai calităţii serviciilor şi pot influenţa în mod semnificativ accesul la 

îngrijiri medicale, precum şi rezultatele clinice. Analiza situaţiei asistenţei medicale primare din 

mediul rural, efectuată în 2008, a constatat existenţa a numeroase spaţii folosite de medicii de 

familie, aflate într-o stare deplorabilă. Aceeaşi analiză a sugerat nevoia de modernizare sau de 

îmbunătăţire a echipamentelor medicale existente, pentru a servi mai bine nevoilor de 

diagnostic ale pacienţilor şi pentru a evita trimiterile inutile pentru teste de laborator de bază şi 

pentru imagistică medicală. Îmbunătăţirea infrastructurii reprezintă o piatră de temelie care stă 

la baza reformelor asistenţei medicale primare din numeroase ţări şi reprezintă un cadru  

favorabil pentru crearea unor condiţii mai bune de muncă pentru echipele de îngrijiri medicale 

primare, şi pentru incurajarea unei performanţe mai bune. Investiţiile în infrastructură par să 

reprezinte un pas bine justificat spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale primare din 

România. 

 

Acest „plan de investiţii” are drept scop informarea Guvernului cu privire la elementele 

structurale de bază pentru sistemul de îngrijiri medicale primare din România, care reprezintă 

stâlpii de rezistenţă pentru un model eficient de îngrijiri medicale.  Planul identifică nevoile de 

investiţii pentru construirea şi dotarea cabinetelor obişnuite de medicina de familie din România, 

care sunt, în principal, prezentate ca unice, iar în câteva cazuri, ca mici grupuri de practică (2-3 

medici). Mai mult decât atât, planul are în vedere sprijinirea furnizării de servicii în afara orelor 

de program de către medicii de familie. El descrie spaţiile şi echipamentele necesare centrelor 

de permanenţă şi prevede un buget ilustrativ necesar pentru lansarea acestora. 

 

 

7.2  Scopul şi obiectivele 
 

Acest capitol îşi propune să sprijine furnizorii de îngrijiri medicale primare pentru a-şi extinde 

capacitatea de a furniza populaţiei din mediul rural din România servicii medicale primare de 

înaltă calitate. Următoarele obiective trebuie să fie indeplinite: 

 



167 
 

- Descrierea necesarului de infrastructură (echipamente şi spaţii) în medicina de 

familie. 

- Estimarea costurilor de investiţii aferente cabinetelor unice de medicină de familie şi 

centrelor de permanenţă. 

 

 

7.3  Modele de servicii de medicina familiei 
 

7.3.1 Organizarea serviciilor ca practici unice sau grupuri de practică 

 

Există opinii diferite cu privire la cel mai adecvat mod de a organiza furnizarea de servicii de 

AMP. În rândul ţărilor europene, există mecanisme care au la bază cabinetele unice, grupurile 

de practică sau centrele de sănătate multidisciplinare. Practicile unice reprezintă modelul 

oganizaţional cel mai comun pentru serviciile de medicină de familie din România. Aceeaşi 

tendinţă se observă în ţările în care medicii de familie sunt liber-profesionişti (de exemplu, 

Austria, Danemarca, Franţa, Grecia urbană, Germania, Italia şi Olanda). Cu toate acestea, 

medicii de familie împart spaţiile lor, sau muncesc ca angajaţi în centre de sănătate deţinute de 

fonduri de asigurări de sănătate, guvern sau alţi proprietari.  

 

Lucrul în echipă oferă un bun prilej pentru schimbul de experienţă, competenţe şi expertiză. 

Acest lucru permite pacienţilor să apeleze la o gamă mai largă de competenţe decât cele 

deţinute de către un medic care lucrează într-o practică unică. Dovezile sugerează că, procesul 

decizional şi managementul în comun pot duce la obţinerea de rezultate clinice mai bune. 

Strânsa colaborare a medicilor de familie şi a asistenţilor medicali de familie are potenţialul de a 

îmbunătăţi calitatea serviciilor medicale. 

 

Este obligatoriu ca medicii de familie din România să fie asistaţi de un asistent medical. Cu 

toate acestea, asistenţilor medicali nu li se atribuie un rol semnificativ în managementul 

pacientului, fiind implicaţi în special în sarcinile adminstrative. Strategia propune ca această 

practică ar trebui să fie schimbată într-un mod care să încurajeze o implicare mai mare a 

asistenţilor medicali şi care să ducă la extinderea atribuţiilor lor. În multe ţări şi în multe localităţi, 

asistenţii medicali reprezintă primul şi cel mai consistent punct de contact pe care pacienţii îl au 

cu sistemul de îngrijiri medicale. Contribuţiile acestui grup profesional au fost din ce în ce mai 

mult recunoscute la nivel mondial, existând un acord larg răspândit cu privire la nevoia de 

consolidare şi de dezvoltare a atribuţiilor acestuia. Asistenţii medicali sunt percepuţi ca o 

resursă eficientă din punct de vedere economic pentru furnizarea serviciilor medicale, în special 

în domeniile sănătăţii publice şi medicinei de familie. Astfel, dezvoltarea nursing-ului poate fi 

privită ca o parte a tendinţei mai generale de a creşte eficienţa economică a furnizării îngrijirilor 

medicale. În paralel, odată cu extinderea serviciilor de îngrijiri primare, ar putea fi necesar să se 

revizuiască raportul 1 asistent medical per 1 medic de familie, şi să se angajeze mai mulţi 

asistenţi medicali care să colaboreze cu medicii de familie. Strategia intenţionează, de 

asemenea, să creeze o legatură între asistenţii medicali comunitari şi cabinetele de medicină de 

familie. 
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Necesarul de spaţii şi echipamente descris în prezentul plan este destinat găzduirii unei echipe 

formate dintr-un medic de familie şi un asistent medical. Infrastructura suplimentară 

reprezentând un spaţiu de cabinet suplimentar şi echipamente medicale va fi solicitată pentru 

echipele extinse, dacă se va stabili astfel în următorii ani. 

 

7.3.2 Organizarea serviciilor de urgenţă furnizate de către medicii de familie 

 

Strategia de dezvoltare a asistenţei medicale primare pentru 2012-2020 preconizează să 

îmbunătăţească treptat disponibilitatea serviciilor de medicină de familie pentru cazuri de 

urgenţă în afara orelor de program (24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână), astfel încât aceste 

servicii să acopere, până în anul 2020, 90% din populaţia României.  

 

Medicii de familie din România sunt instruiţi corespunzător să se ocupe de numeroase urgenţe 

medicale comune, evitându-se astfel utilizarea inutilă a unităţilor de primiri urgenţe ale spitalelor. 

Instituirea furnizării serviciilor 24x7 de către un grup de medici de familie, ar face îngrijirile 

medicale disponibile pentru populaţie în orice moment în care aceasta se confruntă cu agravări 

ale stării de sănătate sau orice alt tip de urgenţă medicală. Este de recomandat ca medicii de 

familie să formeze grupuri şi să stabilească de comun acord serviciul de gardă.    

 

Serviciile de gardă 24x7 pot fi efectuate în cadrul cabinetelor medicale proprii, pe baza unui 

grafic de gărzi, sau în cadrul nou-înfiinţatelor „centre de permanenţă”, în ambele cazuri 

deservind o zonă geografică determinată.  Acest lucru nu pare o opţiune viabilă în zonele foarte 

izolate în care un singur medic de familie va trebui să efectueze serviciul de gardă. Dar, chiar şi 

în zonele în care doi, până la patru medici de familie ar fi disponibili să participe la serviciul de 

gardă,  sunt posibile aranjamente eficiente. 

 

Furnizarea serviciilor 24x7 în cadrul cabinetelor de medicină de familie funcţionale, nu va 

implica costuri semnificative pentru dezvoltarea infrastructurii, cu excepţia cazurilor în care 

spaţiile respective sunt grav deteriorate şi disfuncţionale.  

 

În zonele geografice mai extinse, organizarea transportului pentru efectuarea vizitelor la 

domiciliu ar putea juca un rol important în procesul de planificare. 

 

 

7.4 Infrastructura 
 

7.4.1 Spaţiile pentru serviciile de medicină de familie 

 

Există nevoi considerabile de investiţii în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiei fizice actuale 

a clădirilor utilizate pentru furnizarea serviciilor de medicină de familie. În afară de reparaţiile 

necesare ce privesc structura clădirilor, în multe cazuri instalaţiile de apă, canalizare şi 

sistemele de încălzire sunt în stare proastă.  

 

Raportul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, bazat pe constatările unei evaluari a spaţiilor 

medicale realizate în 2007, stipulează că este nevoie de reparaţii interioare, exterioare şi ale 
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acoperişului spaţiilor de medicină de familie, în 36%, 20%, respectiv 26% din cazuri. Reparaţiile 

capitale  sunt necesare pentru 7% din clădiri.  22% din clădiri se confruntă cu probleme legate 

de utilităţi (lipsa apei, a canalizării şi a sistemelor de încălzire). Starea acestora nu s-a 

îmbunătăţit semnificativ de la momentul evaluării. În perioada evaluării, 2007/8, nicio resursă 

financiară nu a fost repartizată pentru satisfacerea nevoilor de investiţii descrise mai sus. Există 

investiţii restante în cabinetele de medicină de familie din România, în special în zonele rurale, 

care necesită atenţie deosebită pe termen scurt. Costurile totale de investiţii pot fi cu greu 

determinate, având în vedere că, pentru cabinetele unice, acestea variază între câteva mii de 

lei, în cazul unor daune minore, şi aproape 100.000 RON în cazul unei renovări complete. 

 

În plus faţă de nevoia de îmbunătăţire a acoperirii la nivel naţional cu servicii de asistenţă 

medicală primară, prin acoperirea zonelor deficitare şi construirea de noi spaţii medicale, pare 

logic să se înlocuiască acele cabinete existente care sunt cu mult sub standarde în termeni de 

standarde funcţionale şi cerinţe de spaţiu, cu clădiri nou construite. 

 

Ministerul Sănătăţii din România defineşte standardele funcţionale şi cerinţele de spaţiu pentru 

cabinetele medicale şi de medicină dentară (Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1338/2007 – 

„Norme privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară”). Un cabinet 

medical poate fi utilizat ca şi cabinet de medicină de familie dacă are în structură cel puţin o 

sală de aşteptare, grup sanitar, cabinet de consultaţii, sală de tratamente şi spatiu de 

depozitare. Cerinţele de spaţiu au fost oficial definite la 1- 1,5 mp per pacient adult şi 1,5 – 2 mp 

per copil, în sala de aşteptare. Cabinetul de consultaţii trebuie să aibă o suprafaţă minima de 9 

mp şi acces la o chiuvetă racordată la apă curentă caldă şi rece. În cabinetele medicale cu trei 

sau mai mulţi medici care oferă îngrijiri medicale preventive, se recomandă să existe o camera 

separată pentru imunizari. Încăperile administrative trebuie să fie separate de cele în care sunt 

desfăşurate activităţi cu caracter medical. Pe baza normelor de infrastructura existente, Tabelul 

1 descrie cerinţele de spaţiu privind cabinetele medicilor de familie. 
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Tabel 1: Cerinţe minime de spaţiu pentru cabinetele de medicină de familie, în funcţie de personalul auxiliar 

 

Spaţii 

 

Suprafaţă  

in m2 

 

1 FD, 1 FHN* 

 

Suprafaţă  

in m2 

 

2FD, 2 FHN 

 

Suprafaţă 

 în m2 

 

3FD, 3 FHN  

 

Suprafaţă 

 în m2 

 

4 FD, 4 FHN 

 

Suprafaţă  

  în m2 

 

5 FD, 5 FHN 

 

Suprafaţă  

  în m2 

 

6 FD, 6 FHN 

 

 

Cerinţe minime 

Sală de aşteptare 10 14 18 22 26 30 
1.5 – 2.0 m2 

per pacient 

Cabinet(e) de consultaţii 

medic de familie 
12 24 36 48 60 72 

9.0 m2,  

acces la chiuvetă 

Camera asistent medical 12 16 18 28 38 48  

Cabinet de tratamente 20 20 24 24 24 24 
9.0 m2,  

acces la chiuvetă 

Sterilizare 10 10 10 10 10 10  

Vestiar 8 8 8 8 8 8  

Depozit 12 16 20 24 28 32  

Sub total 84 108 134 164 194 224  
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Alte spaţii suplimentare** 20 20 30 30 40 40  

Recepţie 0 0 0 10 16 24  

Spaţiu pentru personalul 

administrativ 
0 0 0 16 16 16  

TOTAL pentru cabinet MF 104 128 164 220 266 304  

Cerinţe de spaţiu suplimentare pentru “centre de permanenţă”  

Cameră observaţii pacienţi  

cu 2 paturi 
- - 40 40 40 40  

TOTAL pentru centre de 

permanenţă 
- - 204 260 306 344  

 * FD: medic(i) de familie; FHN: asistent(i) medical(i) de familie 

** e.g. spaţiu pentru asigurarea deplasării facile în interiorul clădirii, grupuri sanitare, sala generatorului, camera pentru sistemul de 

încălzire etc. (aproximativ 20% din suprafaţa funcţională). 
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O analiză a diverselor materiale şi a documentelor guvernamentale, inclusiv a standardelor 

de cost (e.g. Ordinul nr. 2748 din 29 noiembrie 2010), arată că o estimare realistă a 

costurilor privind construirea unui cabinet de medicină de familie s-ar ridica la costuri 

aproximative ale construcţiei şi instalaţiilor (C+I) cuprinse între 580 şi 630 EUR (între 2.436 şi 

2.646 RON; 1EUR = 4,20 RON) pe metru pătrat. Costurile C+I pentru un cabinet mic de 

medicină de familie s-ar ridica, prin urmare, la 60.000 până la 65.000 EUR (între 252.000 şi 

273.000 RON). Construirea unui centru de permanenţă mare (cu şase medici de familie, 

asistaţi de şase asistenţi medicali, şi o cameră de observaţii pentru pacienţi) ar costa minim 

200.000 EUR (840.000 RON).  

 

Procesul de dezvoltare şi construire de noi spaţii medicale va fi călăuzit de reglementările 

legale relevante. Principalii paşi de urmat pentru construirea de spaţii medicale sunt rezumaţi 

în Tabelul 2. 

 

 Tabelul 2.  Paşii de urmat pentru construirea spaţiilor medicale 

1.  Identificarea locaţiei dorite şi iniţierea procesului de achiziţionare a terenului (a se 

vedea paşii 2, 3, 4). Suprafaţa de teren în cauză trebuie să se afle în interiorul 

graniţelor teritorial/administrative ale localităţii (i.e. intravilan). 

2.  Obţinerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) de la consiliul judeţean/local. PUD 

specifică parametrii, normele aplicabile clădirii: regimul de înălţime, procentul de 

teren ocupat de construcţie, coeficientul de ocupare a terenului,   destinaţia clădirii 

(de locuit, birouri, spaţii medicale, spaţii comerciale etc.). 

3.  Obţinerea raportului de studiu geologic al terenului, de la consiliul local. În unele 

cazuri, pentru a minimiza riscul, un nou studiu geologic poate fi contractat cu o 

companie privată. 

4.  Consultarea furnizorilor locali de utilităţi cu privire la localizarea sistemelor de 

furnizare (apă, electricitate, gaz, canalizare) faţă de terenul vizat. Nu ar trebui să 

existe conducte, echipamente, linii electrice etc. plasate subteran. 

5.  Achiziţionarea terenului 

6.  Contractarea unui arhitect autorizat sau a unei firme de arhitectură pentru proiectarea 

clădirii (planuri de infrastructură, de arhitectură şi de instalaţii). Cerinţele de spaţiu 

sunt reglementate în Ordinul nr. 1338/2007, cu modificările şi completarile ulterioare. 

7.  Obţinerea Certificatului de Urbanism de la consiliul local, pe baza proiectului de 

arhitectură. 

8.  Obţinerea Autorizaţiei de Construire de la consiliul local/judeţean, pe baza 

Certificatului de Urbanism şi a proiectului de arhitectură. 

9.  Obţinerea autorizaţiilor de la furnizorii locali de utilităţi cu privire la utilizare sistemelor 

de furnizare (apă, gaz, electricitate, canalizare). Racordarea la utilităţi este necesară, 

în cazul în care sistemele de utilităţi există în zona respectivă. Cerinţele legale privind 
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utilităţile sunt prevăzute în Ordinul nr. 1338/2007, articolul 10. 

10.  Contractarea unei firme de construcţii pentru a realiza lucrările de construcţii. Firma 

de construcţii va fi identificată în urma unei licitaţii publice, în cazul în care 

beneficiarul este o instituţie publică.  

11.  Recrutarea unui diriginte de şantier autorizat, care va supraveghea executarea 

lucrărilor de construcţii şi va elabora Cartea Construcţiei. Dirigintele de şantier este 

reprezentantul şi acţionează în numele proprietarului clădirii. 

12.  Executarea lucrărilor de construcţii şi conectarea la utilităţi. 

13.  Înregistrarea proprietăţii – teren+clădire – la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară. Înregistrarea se realizează pe baza Autorizaţiei de construire şi a Cărţii 

construcţiei. 

14.  Echiparea clădirii cu echipament specific şi mobilier, în conformitate cu prevederile 

Ordinului ministerului sănătăţii nr. 153/2003, Anexa 2. 

15.  Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, în conformitate cu dispozitiile Ordinului 

nr. 1030/2009. Autorizaţia sanitară de funcţionare este eliberată de direcţia de 

sănătate publică locală, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a 

titularului/reprezentantului legal al cabinetului medical. Alte tipuri de autorizaţii care 

trebuie să fie obţinute se referă la protecţia mediului şi la siguranţa faţă de incendii.  

 

 

În cazul lucrărilor de reabilitare, paşii de urmat sunt: punctele 6-8, 10, 11, 12, 14 şi 15, dacă 

este cazul; cu toate acestea, aceste etape depind de complexitatea lucrărilor de executat. 

De exemplu, în cazul în care sunt necesare lucrări de consolidare, va fi nevoie de obţinerea 

unui studiu geologic. Dacă sunt necesare unele modificări de structură pentru a asigura cea 

mai bună adaptare funcţională posibilă a spaţiilor medicale, se poate solicita direcţiilor de 

sănătate publică teritoriale consultanţă specializată privind planul de dezvoltare a 

infrastructurii. Direcţiile de sănătate publică oferă servicii de consiliere cu privire la 

construirea, reamenajarea, funcţionarea unităţilor sanitare, la cererea titularului spaţiilor 

respective (Ordinul nr. 1030/2009).   

 

 

7.4.2 Probleme privind dreptul de proprietate asupra spaţiilor 

 

Potrivit Raportului Şcolii Naţionale de Sănătate Publică din 2008, aproximativ 90% din 

cabinetele de medicină de familie sunt deţinute de către autorităţile administraţiei publice 

locale. Medicii deţin doar 5% din cabinetele de medicină de familie. Pe termen scurt, nu 

există nicio abordare viabilă din punct de vedere economic de a moderniza spaţiile în care 

se furnizează îngrijiri primare. Problema dreptului de proprietate trebuie să fie discutată 

înainte ca o strategie de investiţii cuprinzătoare şi pe termen lung să fie dezvoltată. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 28 mai 2008 recunoaşte necesitatea stimularii 

proprietăţii private, după evaluarea condiţiei fizice a acestor spaţii. Cu toate acestea, orice 
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strategie privind îmbunătăţirea stării fizice a cabinetelor medicale necesită o constituire a 

dreptului de proprietate asupra spaţiilor care să stimuleze şi să faciliteze investiţiile. 

 

Succesul unui impuls imediat pentru deţinerea la scară mai largă a cabinetelor medicale ar fi 

limitat în efectele sale, deoarece medicii de familie sunt lipsiţi de mijloacele financiare 

necesare. Chiar dacă anumite bănci au un departament special pentru afacerile financiare 

ale medicilor de familie, voinţa generală de a acorda împrumuturi medicilor de familie este 

limitată, ca o consecinţă a nivelului relativ scăzut al veniturilor medicilor. Este cazul să se 

introducă un sistem de împrumuturi personalizate, adaptate la medicii de familie. Părţile 

implicate trebuie să depună eforturi în vederea găsirii unei soluţii privind garantarea 

împrumuturilor pentru investiţiile medicilor de familie în cabinetele medicale. 

 

Calea spre deţinerea la scară mai largă a spaţiilor cabinetelor de medicina de familie ar 

trebui să conducă, de asemenea, la claritate cu privire la modul în care medicii tineri pot fi 

admişi într-un cabinet de medicină de familie, precum şi la problema referitoare la 

succesiunea în cabinetul medical în cazul pensionarii medicului de familie în vârstă. În acest 

caz, ar trebui să fie rezolvate problemele complexe juridice şi economice.  Exemple din 

diferite ţări pot servi că modele. În Germania, de exemplu, transferul practicii medicale de la 

un medic pensionar către un medic mai tânăr implică transferul proprietăţii şi al dotărilor, 

precum şi al listei de pacienţi şi al acreditării în sistemul statutar de asigurări de sănătate.  

 

7.4.3 Fonduri structurale 

 

Înainte de rezolvarea problemelor mai complexe schitate în Sectiunea 4.2, o oportunitate 

pentru finanţarea spaţiilor cabinetelor de medicină de familie s-ar putea găsi în fondurile 

structurale ale UE. Obiectivul strategic al fondurilor structurale constă în sprijinirea dezvoltării 

echilibrate şi sustenabile a României, din punct de vedere economic, social şi teritorial. În 

perioada 2007 -2013, Uniunea Europeană acordă României asistenţă financiară 

nerambursabilă, prin intermediul următoarelor trei instrumente structurale: Fondul Social 

European (FSE); Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul de Coeziune 

(FC). 

 

În prezent, ghidurile pentru perioada 2014-2020 sunt discutate. Ministerul Sănătăţii şi 

asociaţiile profesionale ale medicilor de familie şi asistenţilor medicali ar trebui să fie implicaţi 

în solicitarea ca nevoia de finanţare a spaţiilor cabinetelor medicale din rural să fie luată în 

considerare. O măsură specială ar putea fi introdusă, fie în cadrul Programului Operaţional 

Regional, Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de 

Interventie 3.1 – Reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, 

fie în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa 3  - Calitatea vieţii în zonele 

rurale şi diversificarea economiei rurale.   

 

Astfel, autorităţile locale şi/sau medicii de familie pot aplica pentru obţinerea de subvenţii în 

cadrul unei astfel de scheme, punând la dispoziţie un anumit procent de co-finanţare. În 

cadrul unor astfel de scheme, băncile sunt de obicei, mai dispuse să acorde credite pentru 

acoperirea co-finanţării. Anumite reguli pot fi impuse cu privire la beneficiarii eligibili şi 

costurile eligibile, precum şi cu privire la menţinerea investiţiei pentru un număr de ani. 
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7.4.4 Necesarul minim de echipamente de diagnostic şi laborator pentru 

cabinetele de medicină de familie 

 

Potrivit evaluării efectuate de către Şcoala Naţională de Sănătate Publică în anul 2008, 

aproape jumătate (45%) dintre medicii de familie din România au acces limitat la capacităţi 

de diagnostic radiologic şi de laborator. Capacităţile de efectuare a analizelor de laborator 

sunt disponibile în cadrul sau în afara cabinetului medical, iar nivelul de acces la acestea 

variază de la caz la caz, 40% dintre medicii de familie reclamând lipsa accesului ori acces 

insuficient la servicii de laborator şi radiologice. Având în vedere că echipamentele 

radiologice nu constituie parte a echipamentului unui cabinet de medicină de familie, 

serviciile radiologice ar trebui să fie disponibile prin intermediul trimiterilor pentru 

diagnosticare. Totuşi, anumite diagnosticări de bază trebuie să fie furnizate de medicul de 

familie. Investiţiile suplimentare sunt justificate, pentru a îmbunătăţi situaţia actuală prin 

asigurarea accesului adecvat la servicii de diagnostic de bază pentru populaţie.  

 

În mod normal, în medicina de familie decizia clinică nu se bazează pe investigaţii de înaltă 

tehnologie. Procesul de luare a deciziilor pe baza anumitor probabilităţi este, în principal, 

determinat de cunoaşterea pacienţilor şi a comunităţii.  Cu toate acestea, medicul de familie 

trebuie să ia o decizie cu privire la necesitatea unei astfel de investigaţii şi să asigure 

trimiterea oportună a pacienţilor către asistenţa medicală secundară. În timp ce se planifică 

capacitatea de diagnostic la nivelul asistenţei medicale primare, trebuie luat în considerare 

faptul că un medic de familie examinează, de obicei, pacientul într-un stadiu incipient al bolii, 

atunci când valoarea predictivă a examinării clinice şi a testelor este redusă sau mai puţin 

sigură. Testele de laborator şi investigaţiile efectuate într-un stadiu foarte incipient al bolii, 

chiar dacă acestea sunt disponibile la nivelul medicinei de familie, pot totuşi să nu aibă 

valoare mare de diagnostic, atâta timp cât problema trimiterii în cazuri de urgenţă, severe, 

constituie un motiv de îngrijorare. Chiar şi asa, disponibilitatea unor testări şi investigaţii de 

bază în unităţile în care se furnizează servicii de medicină de familie este foarte importantă. 

Medicii de familie ar trebui să ofere investigaţiile care sunt utilizate în programele de 

screening eficiente, bazate pe dovezi, ori cele recomandate pentru monitorizarea afecţiunilor 

cronice, de exemplu, măsurarea tensiunii arteriale, oftalmoscop pentru detectarea 

retinopatiei hipertensive sau diabetice, determinarea glicemiei sau glicozuriei, a 

colesterolemiei, a proteinuriei, a creatininei serice etc. Unele teste pot fi de ajutor în luarea 

deciziilor privind trimiterea pacientului în asistenţa medicală secundară în cazuri care nu 

reprezintă urgenţe medicale, e.g. microscopia sputei, EKG, examen radiologic şi ecografie 

(ultrasunete). Mulţi medici de familie din România consideră că ecografiile, în cazul în care 

sunt disponibile cu uşurinţă în cabinetele de medicină de familie, vor îmbunătăţii în mod 

semnificativ practica clinică şi vor atrage mai mulţi pacienţi. Este demn de menţionat faptul 

că ultrasunetele sunt din ce în ce mai des utilizate în multe ţări la nivelul îngrijirilor medicale 

primare, în vederea diagnosticării şi monitorizării pacienţilor pentru anumite afecţiuni, inclusiv 

screening-ul în anevrismul aortic, litiaza biliară, leziuni musculo-scheletice, noduli mamari, 

inflamaţii testiculare sau ale tiroidei, precum şi scanări în perioada de sarcină. Rezultatele 

unor studii observaţionale recente indică faptul că utilizarea ultrasunetelor de către medicii 

de familie reduce substanţial numărul de trimiteri către un medic specialist, şi face mai facilă 

liniştirea pacienţilor. Dovezile privind acurateţea diagnosticării prin scanare cu ultrasunete de 

către medicii de familie, precum şi eficienţa acesteia din punct de vedere economic, sunt 

încă limitate.  
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Luând în considerare potenţialele beneficii clinice ale scanării cu ultrasunete (ecografii) la 

nivelul îngrijirilor medicale primare, şi atitudinea pozitivă a medicilor de familie din România 

faţă de această practică, acest plan recomandă aparatura cu ultrasunete drept un 

echipament medical opţional, care să fie instalat în cabinetele de medicină de familie, şi 

oferă estimări de cost pentru diagnosticarea cu ultrasunete, care sunt cel mai frecvent 

utilizate de furnizorii de îngrijiri medicale primare din diferite ţări. 

 

Lista de echipamente recomandate pentru cabinetele de medicina de familie este prezentată 

în Tabelul 3. Lista este bazată în mare parte pe dispoziţiile ordinelor ministeriale22 care 

definesc dotarea minimă cu echipamente a cabinetelor de medicină de familie şi a centrelor 

de permanenţă. În plus, lista prevede unele dotări opţionale, care pot îmbunătăţi capacitatea 

de diagnosticare şi tratament a practicilor de medicină de familie. Lista conţine elemente de 

dotare minimă necesare cabinetelor de medicină de familie şi centrelor de permanenţă.  

 

Preţurile sunt date pentru dotarea unei echipe de medicină de familie, adică un medic de 

familie şi un asistent medical de familie.  

 

 

 

Tabel 3: Echipamentul medical recomandat pentru echipele de medicină de 

familie 

 

Produs Cantitate Preţ mediu  

(in RON) 

1.       seringă Guyon pentru spălături 

auriculare 

1 per cabinet medical 880 

2.       Cântar pentru adulţi 1 per cabinet medical 200 

3.        

Tensiometru 

cel putin 1 per echipa  200 

4.       Manometru (cu manşete de 3 mărimi) 1 per medic şi 1 per asistent medical 600 

5.       Pelvimetru 1 per cabinet medical 230 

6.       Centimetru pentru măsurat 1 per cabinet medical 30 

7.       Valve vaginale 5 per echipa 425 

8.       Ciocan de reflexe 1 pentru fiecare medic 32 

9.       Negatoscop pentru radiografii 1 per cabinet medical 500 

10.    Trusă de mică chirurgie 1 per cabinet medical 240 

11.    Termometru 10 per cabinet medical 280 

12.    Taliometru 2 per cabinet medical 300 

13.   

  

Masă ginecologică 1 pentru fiecare cabinet de 

consultaţii şi 1 suplimentar pentru 

sala de tratamente 

2100 

14.    Frigider 1 per cabinet medical 860 

                                                
22 Ordinul ministrului sănătății nr. 153/2003 privind dotarea minimă a cabinetelor medicale, precum și 
Ordinul nr. 697/112 din iunie 2011, cu privire la standardele pentru centrele de permanență. 
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15. Aparat EKG 1 per cabinet medical 5000 

16. Canapea medicală reglabilă 1 per medic de familie 1800 

17. Cântar pentru sugari 1 per cabinet medical 200 

18. Oftalmoscop cel putin 1 per echipa 550 

19. Otoscop 1 per medic de familie 450 

20. Nebulizator 1 per cabinet medical 250 

21. Kit nebulizator pentru adulţi şi copii  1 per cabinet medical 250 

22. Peak-flow metru cel putin 2 per echipa 160 

23. Lampă pentru examinarea pupilelor 1 per cabinet medical 500 

24. Taliometru  1 per cabinet medical 345 

25. Masă pentru consult pediatrie 1 per cabinet medical 1400 

26. Cărucioare 1 per cabinet medical 1000 

27. Scaun pentru îmbrăcat 1 per cabinet medical 400 

28. Stetoscop 1 per fiecare medic şi asistent 

medical 

280 

29. Optotip 1 per cabinet medical 100 

30. Tabele pentru simţ cromatic 1 per cabinet medical 150 

31.  

Trusă de prim-ajutor 

1 per echipa 500 

32. Autoclav 1 per cabinet medical 10000 

33. Sterilizator cu aer uscat 1 per cabinet medical 4000 

34. Dulap de medicamente 1 per cabinet medical mic (1-3 

echipe) 

2000 

Opţional 

35. Aparat Doppler Fetal 1 per cabinet medical 5000 

36. Ecograf 1 per cabinet medical 33000 

37. Generator 1 per cabinet medical 1000 

Obligatoriu, în cazul furnizării serviciilor în timpul gărzii 

38. Trusa de prim-ajutor cu defribilator 

portabil 

1 per cabinet medical 8000 

Aparatura de laborator   

39. Glucometru cel puţin 1 per cabinet medical 40 

40.    Microanalizor 1 per cabinet medical 4000 

Sursa preţurilor: liste de preţ ale furnizorilor naţionali şi internaţionali de echipamente 

medicale (de exemplu, Medisal România)  

 

Preţurile pentru echipamentele de bază (punctele 1 -34) se ridică la o sumă de 36.212 RON 

(aproximativ 8.600 EUR). Lista cuprinzând dotarea completă, cu excepţia aparatului Doppler 

fetal (pct.35) şi a ecografului (pct. 36) se ridică la aproximativ 50.000 RON (12.000 EUR).  

 

Un cabinet de medicină de familie necesită, de asemenea, echipament IT de bază: cel puţin 

un laptop şi o imprimantă. Marja preţurilor pieţei este în general cunoscută. În 2007, fiecare 

medic care a participat la programul naţional de evaluare a primit un laptop şi o imprimantă. 

Tabelul 4 enumeră dotarea minimă cu mobilier a cabinetelor de medicină de familie. 
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Tabelul 4:   Dotarea cu mobilier a cabinetelor de medicină de familie 

 

 Mobilier Cantitate 

1.   

Birou  

2 per cabinet medical  

(1/medic şi 1/as. med.) 

2.  Scaun 10 per cabinet medical 

3.  Scaun de birou 2 per cabinet medical (1/medic şi 1/asistent 

medical)  

4.  Bibliotecă 2 per cabinet medical 

5.  Măsuţa pentru materiale educaţionale 1 per cabinet medical 

6.  Masă 1 per cabinet medical 

7.  Cuier pentru haine  2 per cabinet medical 

8.  Rafturi pentru dosare medicale 10 per cabinet medical 

 

Un set, mai degrabă minimal, de mobilier nou ar necesita în mod rezonabil o investiţie intre 

1.500 şi 2000 EUR (intre 6.300 şi 8.400 RON).  

 

Costurile unei game de consumabile de unică folosinţă trebuie, de asemenea, luate în 

considerare în contextul dotării minime a unui cabinet medical. Totuşi, acestea nu sunt 

considerate drept costuri de investiţii şi nu schimbă în mod semnificativ costurile generale. 

 

Consumabilele de unică folosinţă includ produse medicale, cum ar fi mănuşi chirurgicale, 

apăsătoare de limbă, canule (rectale), dar şi consumabile pentru teste de laborator rapide, 

de exemplu, teste de depistare urme de sânge în scaun, teste de sarcina, benzi de testare 

pentru analiza urinei sau benzi de testare pentru glucometru. 

 

Centrele de permanenţă trebuie să fie bine echipate pentru a face faţă nevoilor pacienţilor în 

cazul urgentelor medico-chirurgicale. Trusele standard de prim-ajutor cu defibrilator portabil 

trebuie să fie disponibile, ca o cerinţă minimală, în centrele de permanenţă şi în cabinetele 

de medicină de familie care asigură serviciul de gardă 24x7. În funcţie de mărimea centrelor 

de permanenţă, vor fi necesare mobilier şi echipamente medicale suplimentare. Preţurile din 

Tabelul 2 oferă o privire de ansamblu asupra preţurilor echipamentelor medicale, care indică 

dimensiunile relative ale costurilor pe care le implică înfiinţarea unui cabinet medical sau a 

unui centru de permanenţă.  
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9: ANEXE 

ANEXA 1: Model de Plan de Acţiune 

 

Rezultate 

 

Activităţi Termen  

Instituţii 

responsabile 

  Resurse 

  necesare  

Obiectiv strategic 1: 

          

          

          

          

Obiectiv strategic 2:  

          

          

          

Obiectiv strategic 3: 

          

          

          

Obiectiv strategic 4:  
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Anexa 2: Model de Cadru de Monitorizare şi Evaluare 

Activităţi  
Indicatorii verificabili  

de rezultat Termen 

Surse 

de informaţii 

Obiectiv strategic 1: 

        

        

        

        

Obiectiv strategic 2:  

        

        

        

Obiectiv strategic 3: 

        

        

        

Obiectiv strategic 4:  
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ANEXA 4: Planul de Acţiune pentru implementarea Strategiei de 
dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare în România, 2012-2013 
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Elaborat de:  

Kees Schaapveld 

Tata Chanturidze 

Roland Panea 

 

 

 

 

                                                Ianuarie, 2012 

 

 

 

 

 

 



 184 

PLANUL DE ACŢIUNE 2012-2013  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A 
ASISTENŢEI MEDICALE PRIMARE PENTRU 2012-2020 
 
 
Obiectivele specifice prezentate în Strategia de Dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare 
trebuie să fie realizate prin activităţi specifice implementate de către anumiţi actori, în 
anumite perioade de timp şi cu resurse specifice. Astfel de detalii sunt stipulate în prezentul 
Plan de Acţiune. Aşa cum se menţionează în Strategie, activităţile pot avea un caracter de 
elaborare de politici, juridic, tehnic, organizatoric, financiar sau educational. Planul de 
Acţiune este elaborat pentru primii doi ani de implementare a Strategiei (2012 - 2013), deşi 
unele activităţi trebuie să continue şi după 2013. Pentru multe din activităţile prevăzute în 
Planul de Acţiune, organizaţiile şi instituţiile trebuie să coopereze în vederea atingerii 
rezultatelor aşteptate, responsabilităţile acestora fiind în mod clar atribuite. 
 
Planul de Acţiune nu descrie întregul spectru de activităţi care urmează să fie întreprinse în 
domeniul medicinei de familie, ci lasă posibilitatea ca activităţi suplimentare să fie dezvoltate 
în paralel, în conformitate cu priorităţile şi disponibilitatea resurselor. 
 
O explicare a resurselor necesare pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a 
Asistenţei Medicale Primare este prezentată la finalul acestui document. 
 
Abrevieri utilizate în Planul de Acţiune:  
ANR    = Asociaţia de Nursing din România 
CMR    = Colegiul Medicilor din România  
CNAS    = Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
CNSMF   = Centrul Naţional de Studii pentru Medicina Familiei  
EMC   = educaţie medicală continuă 
DSP   = Direcţiile (Judeţene) de Sănătate Publică 
MF   = medicină de familie 
FTE   = echivalent normă întreagă  
IT   = tehnologia informaţiei 
MS    = Ministerul Sănătăţii 
MAI   = Ministerul Administraţiei şi Internelor 
MECTS  = Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
INSP   = Institutul Naţional de Sănătate Publică 
OAMGMAMR  = Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor 
Medicali din România 
SNMF   = Societatea Naţională de Medicina Familiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 185 

OBIECTIV GENERAL 1. ASIGURAREA PLANIFICĂRII ADECVATE A RESURSELOR 
UMANE PENTRU MEDICINA DE FAMILIE. 
 

Obiectivul specific 1.1. Asigurarea unui flux suficient de medici de familie rezidenţi 
precum şi elevi în studii medico-sanitare, astfel încât un echilibru corespunzător de 
aflux şi reflux de profesionişti în medicina de familie să garanteze existenţa unui 
personal adecvat, până în anul 2017 şi după. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori 
responsabili 

Resurse necesare 

a. elaborarea de 
statistici  privind 
medicii de 
familie  

Prezentare 
statistică 
anuală 
 

Executare: 
până în Iulie 
2013 
Prezentări: 
anual 

Un grup/o 
agenţie 
special(ă) cu 
contribuţia CMR, 
MS, CNAS, a 
Facultăţilor de 
Medicină şi a 
INSP 

1 lucrător permanent 
FTE/an, pentru 
prelucrarea datelor; 
10 săptămâni, FTE 
combinate/an - 
personal obişnuit; 
cheltuieli 
administrative;  
 

b. anchetă 
anuală în rândul 
studenţilor la 
medicină în anul 
5 
 

Date anuale 
de anchetă  
 

Anual Facultăţile de 
Medicină, MS şi 
MECTS 

6 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit, 
pentru organizare; 
apoi 3 săptămâni 
FTE/an; cheltuieli 
administrative;  

c. anchetă 
anuală în rândul 
rezidenţilor în 
medicina de 
familie 

Date anuale 
de anchetă 
 

Anual Facultăţile de 
Medicină, DSP, 
MS 

2 săptămâni FTE 
pentru fiecare DSP; 
5 săptămâni FTE în 
MS; cheltuieli 
administrative; 

d. tendinţe şi 
previziuni 
periodice  
 

Rapoarte 
periodice de 
tendinţe şi 
previziuni, cu 
recomandări 
 

O dată la doi 
ani (începutul 
lui 2013, 
2015, 2017, 
2019) 

MS, consiliat de 
grupul/agenţia 
special(ă),  cu 
contribuţie din 
partea CMR, 
CNAS şi a 
Facultăţilor de 
Medicină 

10 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
cheltuieli 
administrative; 

e. elaborarea 
documentelor de 
politică cu privire 
la asistenţii 
medicali de 
familie  

Document de 
politici 
 

Martie-
Decembrie 
2012 

MS,  ANR, 
OAMGMAMR, 
MECTS 

10 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
workshop-uri;  
 
 

 

Obiectivul specific 1.2. Crearea posibilităţii pentru medicii tineri de a initia o practica 
de medicina de familie 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori 
responsabili 

Resurse necesare 

a. analizarea Document Martie 2012 Autorităţile 8 săptămâni, FTE 
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fezabilităţii 
garantării 
împrumuturilor 
bancare  

analitic 
 

până în 
Decembrie 
2013 

locale, SNMF combinate - personal 
obişnuit;  

b. analizarea 
fezabilitatii 
acordării de 
credite 
preferenţiale sau 
de spaţii medicale 
gratuite  

Document 
analitic 
 

Martie 2012 
până în 
Decembrie 
2013 

Autorităţile 
locale, SNMF 

8 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit;  
 
 

c. analizarea 
fezabilităţii 
angajării 
medicilor tineri   

Document 
analitic 
 

Martie 2012 
până în  
Decembrie 
2012 

CNAS, SNMF 8 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit;  

d. acordarea 
posibilităţii ca 
rezidenţii în MF în 
anul 3 de 
rezidenţiat să 
practice medicina 
în centrele de 
permanenţă  

Act normativ 
 

Martie 2012 
până în  
Decembrie 
2012 

MS, SNMF, 
Facultăţile de 
Medicina 

12 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; workshop-
uri; cheltuieli 
administrative; 

 
 
OBIECTIV GENERAL 2. ASIGURAREA UNEI METODE DE PLATĂ SUSTENABILE, 
EFICIENTE ŞI PROMOTOARE DE PERFORMANŢĂ PENTRU CABINETELE DE 
MEDICINĂ DE FAMILIE 
 

Obiectivul specific 2.1. Optimizarea diviziunii între plata pe capitaţie şi plata prin tarif 
pe serviciu. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori 
responsabili 

Resurse necesare 

a. analizarea 
temeiniciei 
actualei 
metode de 
plată prin tarif 
pe serviciu  
 

Revizuirea 
listei de 
servicii cu 
plată, prin 
prisma 
consecinţelor 
de cost şi 
calitate  

Martie-
Decembrie 
2012 

CNAS, SNMF 6 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; şedinţe; 
 

b. stabilirea 
proporţiei plăţii 
per capita  
 

Revizuirea 
diviziunii între 
plata per 
capita şi plata 
prin tarif per 
serviciu 

Martie-
Decembrie 
2012 

CNAS, SNMF 12 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; şedinţe; 
 

c. introducerea 
unui nou 
sistem de plată 
prin tarif pe 
serviciu  

Sistem nou 
de plată prin 
tarif pe 
serviciu 
 

Începând 
cu Ianuarie 
2013 

CNAS 12 săptămâni FTE - 
personal obişnuit;  
Cheltuieli administrative; 
conferinţă; 
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d. 
monitorizarea 
plăţilor pe bază 
de tarif   
 

Sistem de 
monitorizare 
 

Începând 
cu Ianuarie 
2013 

CNAS 6 săptămâni FTE/an - 
personal obişnuit; 
(eventual) 
actualizare/standardizare 
a sistemului IT; 

 
 
 
 
 

Obiectivul specific 2.2. Creşterea bugetului alocat medicinei de familie, combinat cu o 
scădere a ratei biletelor de trimitere. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori 
respons
abili 

Resurse necesare 

a. elaborarea unei 
prezentări privind 
practica trimiterilor  

Prezentarea 
datelor 
privind 
biletele de 
trimitere  

Martie-
Decembrie 
2012 

CNAS, 
SNMF 

6 săptămâni FTE - 
personal obişnuit, în 
funcţie de calitatea 
datelor; şedinţe; 
 

b. realizarea unui 
acord privind 
reducerea trimiterilor 
inutile, în special în 
cazul spitalizării 
 

Acord pentru 
reducerea 
biletelor de 
trimitere + 
consecinţe 
financiare  

Septembrie-
Decembrie 
2012 

CNAS, 
SNMF 

Workshop-uri; timp de 
lucru neglijabil, sub 
rezerva realizării 
rezultatului de la pct.2.2.a 
 

c. distribuirea 
datelor privind 
biletele de trimitere 
către toate 
cabinetele MF  

Prezentări 
anuale ale 
datelor 
privind 
biletele de 
trimitere 

Începutul lui 
2013, şi apoi 
în fiecare an 

CNAS 4 săptămâni FTE - 
personal obişnuit; 
cheltuieli administrative; 
cheltuieli de printare şi 
diseminare; 

 

Obiectivul specific 2.3. Introducerea unei scale de capitaţie mai adecvate. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori 
responsabili 

Resurse necesare 

a. revizuirea 
scalei de 
capitaţie 
  

Scale de 
capitaţie 
revizuite  

Martie-
Decembrie 
2012 

CNAS, CNSMF, 
SNMF 

9 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; workshop-uri; 
 

b. eliminarea 
plafonării plăţii 
per capita în 
zonele rurale 
slab deservite 
  

Decizia de 
eliminare a 
plafonării 
plătii per 
capita în 
zonele rurale 
slab 
deservite  

Începând cu 
Ianuarie 2013 

CNAS, MS Neglijabile, odată ce 
disponibilitatea datelor 
este asigurată 

 

Obiectivul specific 2.4. Introducerea criteriilor de performanţă în Contractul-cadru. 

Activităţi Realizări Calendar Actori Resurse necesare 
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imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

responsabili 

a. analizarea 
opţiunilor privind 
plata pentru 
performanţă 

Raport de 
analiză 

Martie-
Decembrie 
2012 

CNSMF, SNMF 8 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
şedinţe; 
 

b. discutarea 
posibilităţii de 
introducere a 
plăţii pentru 
performanţă  

Raport de 
fezabilitate 

Ianuarie-
Decembrie 
2013 

CNAS, SNMF, 
MS 

8 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
şedinţe; 
 

c. introducerea 
treptată a plăţii 
pentru 
performanţă  

Sistem 
funcţional de 
plată pentru 
performanţă  

Începând cu 
Ianuarie 2014 

CNAS 12 săptămâni FTE - 
personal obişnuit, 
pentru introducerea 
sistemului pilot; 
conferinţe ( având în 
vedere posibilităţile);  
12 săptămâni FTE - 
personal obişnuit pe 
an, pentru lansare; 

 

Obiectivul specific 2.5. Reducerea birocraţiei în medicina de familie printr-un efort 
comun al CNAS şi SNMF. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori 
responsabili 

Resurse necesare 

a. elaborarea 
unui raport 
privind 
reducerea 
birocraţiei  

Raport 
privind 
posibila 
reducere a 
birocraţiei  

2012-2013 CNAS, SNMF, 
MS, Ministerul 
Finanţelor 

9 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; workshop-uri; 

b. analizarea 
cerinţelor 
pentru datele 
de sănătate 
publică  

Act 
normativ 
MS 

2012-2013 MS consiliat de 
INSP şi  SNMF 

8 săptămâni FTE - 
personal obişnuit, având în 
vedere disponibilitatea 
bazei de date existente; 
workshop-uri; 

c. introducerea 
unui sistem cu 
formularistică 
redusă 
  

Sistem nou 
de 
raportare 

Începând 
cu Ianuarie 
2014* 
 

MS şi CNAS 10 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; 8 săptămâni FTE 
pentru expertiza IT; 
infrastructura IT 
actualizata/modernizata, în 
functie de sistemul 
existent; şedinţe;  

*deşi calendarul de implementare excede perioadei strategiei, această activitate necesită 
pregătire în 2013, şi este, prin urmare inclusă în PA;  
 

Obiectivul specific 2.6. Scăderea numărului de persoane neasigurate, printr-o 
campanie de înregistrare. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 

Calendar Actori 
responsabili 

Resurse necesare 
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rezultate 
aşteptate 

a. eforturi 
speciale pentru 
a creşte rata de 
înregistrare în 
sistemul de 
asigurări 
sociale de 
sănătate 
 

Diminuarea 
numărului de 
cetăţeni 
neasiguraţi 
 

2012-2020 Guvernul 
Romaniei, 
autorităţile locale  

12 săptămâni, FTE 
combinate pe an; 
campanie de 
informare (media , 
radio, TV);  cheltuieli 
de printare şi 
diseminare; 
 

b. elaborarea 
unui ghid de 
plată pentru 
pacienţii 
neasiguraţi  

Ghid MS  Martie-
Decembrie 
2012 

MS, CNSMF, 
CNAS 

Şedinţe ; cheltuieli 
administrative; timp 
de lucru potential 
neglijabil, dacă se 
ajunge la un consens; 

 
 
OBIECTIV GENERAL 3. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE MEDICINĂ DE 
FAMILIE. 
 

Obiectivul specific 3.1. Elaborarea şi utilizarea ghidurilor clinice pentru medicina 
familiei. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori 
responsabili 

Resurse necesare 

a. realizarea 
acordului cu 
privire la 
structura 
agenţiei care 
elaborează 
ghidurile MF 

acord cu 
privire la  
agenţia care 
elaborează 
ghidurile 
 

Martie-Iunie 
2012 

MS, CMR, 
SNMF, CNSMF, 
CNAS 

8 săptămâni, FTE 
combinate; şedinţe 
şi  workshop-uri; 
cheltuieli 
administrative; 
 

b. colectarea şi 
evaluarea 
ghidurilor 
naţionale şi 
internaţionale   
 

prezentarea 
ghidurilor 
existente 

Iulie-
Decembrie 
2012 

Agenţia de 
elaborare a 
ghidurilor 

26 săptămâni 
FTE/an pentru 
administrare 
web/muncă de 
secretariat; 10 
săptămâni FTE/ghid; 
(alternativă: 52 
săptămâni FTE/an, 
e.g. divizate în 2 
posturi cu jumătate 
de normă ); cheltuieli 
de traducere; 
cheltuieli 
administrative; 

c. introducerea 
ghidurilor în 
curriculum de 
pregătire  
 

Ghiduri 
incluse în 
curriculum 
universitar, de 
rezidenţiat şi 
de EMC 

Începând cu 
Ianuarie 
2013 

Facultăţile de 
Medicină, 
furnizorii de 
programe EMC 

Pentru organizare: 
workshop-uri; 
cheltuieli 
administrative şi de 
deplasare; apoi, în 
medie 8 săptămâni 
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 FTE/an, pentru 
facultăţile de 
medicina;  
FTE pentru furnizorii 
de EMC în functie de 
numărul de cursuri; 
cheltuieli de printare 
şi diseminare; 

d. analizarea 
nevoii de ghiduri 
de nursing în MF 
 

Raport cu 
rezultatele 
analizei 
 

Martie-
Decembrie 
2012 

ANR, 
OAMGMAMR, 
SNMF, CNSMF 

12 săptămâni, FTE 
combinate-personal 
obişnuit; workshop-
uri; cheltuieli 
administrative şi de 
deplasare; 

 

Obiectivul specific 3.2. Creşterea ponderii medicinei de familie în cadrul studiilor 
universitare şi de rezidenţiat (şi de formare a asistenţilor medicali). 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. propunere 
de curriculum 
universitar MF 
comun 
  

Propunere 
MS şi 
MECTS, prin 
intermediul 
Facultăţilor 
de Medicină  

Martie-
Decembrie 
2012 

Departamentele 
MF din cadrul 
Facultăţilor de 
Medicină, CMR, 
SNMF, CNSMF, 
MECTS  

12 săptămâni, FTE 
combinate; şedinţe; 
workshop-uri; 
cheltuieli 
administrative;  
eventual, cheltuieli 
de deplasare în 
străinătate, cheltuieli 
de traducere; 

b. realizarea 
acordului 
privind 
curriculum de 
rezidenţiat MF 
revizuit  

Propunere a 
Facultăţilor 
de Medicină  
 

Până în 
Decembrie 
2013 

Departamentele 
MF din cadrul 
Facultăţilor de 
Medicină, CMR, 
SNMF, CNSMF, 
MS 

9 săptămâni, FTE 
combinate; şedinţe; 
workshop-uri; 
cheltuieli 
administrative;  
cheltuieli de 
deplasare; cheltuieli 
de traducere; 

c. ajustarea 
numărului de 
practici afiliate 
de MF la 
nevoia de 
instruire 
 

Număr 
adecvat de 
practici MF 
afiliate 
 

Estimare în 
Septembrie 
2012; 
implementare 
începând cu 
Septembrie 
2012 

Departamentele 
MF din cadrul 
Facultăţilor de 
Medicină 

8 săptămâni, FTE 
combinate; şedinţe; 
workshop-uri; 
eventuale cheltuieli 
de deplasare; 
 
 

d. propunerea 
de cunoştinţe 
specifice MF în 
curriculum de 
nursing  

Propunere a 
MS, MECTS 
şi a Şcolilor 
Sanitare 

2012-2013 ANR, 
OAMGMAMR, 
MS, MECTS 

12 săptămâni, FTE 
combinate; cheltuieli 
administrative; 
cheltuieli de 
deplasare; cheltuieli 
de traducere; 

 

Obiectivul specific 3.3. Îmbunătăţirea calităţii Educaţiei Medicale Continue. 

Activităţi Realizări  Calendar Actori  Resurse  
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imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

responsabili necesare 

a. evaluarea 
activităţilor EMC 
existente şi 
formularea de 
propuneri de 
îmbunătăţire    
 

Prezentare a 
activităţilor 
EMC şi 
propunere de  
îmbunătăţire    

Martie-
Decembrie 
2012 

SNMF, CNSMF, 
CMR, 
Departamentele 
MF din cadrul 
Facultăţilor de 
Medicină 

Neglijabile (pentru 
prezentare), având 
în vedere existenţa 
datelor curente la 
nivelul CMR; 6 
săptămâni FTE 
combinate, pentru 
propunerea de 
îmbunătăţire; 
şedinţe; 

b. îmbunătăţirea 
acreditării 
activităţilor EMC 
şi a plăţii 
acestora  
 

Propunere de 
îmbunătăţire 
a acreditării şi 
a plăţii 
 

Martie-
Decembrie 
2012 

SNMF, CNSMF, 
CMR 

4 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
workshop-uri; 
având în vedere 
nivelul de 
standardizare deja 
stabilit; 

c. lansarea unor 
programe EMC 
comprehensive      

Extinderea 
programelor 
EMC 
aprobate 
 

2013-2020 Toate instituţiile 
care furnizează 
cursuri EMC 
acreditate 
 

8 săptămâni FTE 
pentru 
administrarea 
programelor 
extinse; 
implementarea 
cursurilor EMC 
finanţate eventual 
prin sponsorizări; 

d. analizarea şi 
propunerea de 
programe EMC 
pentru asistenţii 
medicali MF 

analiză + 
propunere 

2012-2013; 
dezvoltarea 
programelor 
EMC: 2014-
2015 

ANR, 
OAMGMAMR, 
SNMF, CMR 

12 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
workshop-uri; 
cheltuieli 
administrative; 
cheltuieli de 
deplasare; 

 
 

Obiectivul specific 3.4. Asigurarea unui feedback periodic privind indicatorii de 
performanţă pentru cabinetele de medicină de familie. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. realizarea 
acordului privind 
feedback-ul 
datelor de 
performanţă  

Acordul cu 
privire la 
mecanismul 
de feedback 

Martie-
Decembrie 
2012 

CNAS, SNMF, 
CNSMF 

6 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; şedinţe; 
workshop-uri; 
 

b. elaborarea de 
rapoarte anuale 
privind 

Date de 
performanţă 
în rapoarte 

Prima dată în 
raportul anual 
2012 

CNAS 6 săptămâni FTE - 
personal obişnuit; 
cheltuieli 
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performanţa  anuale  administrative; 
cheltuieli de printare 
şi diseminare; 

 
OBIECTIV GENERAL 4. ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE ÎN 
MEDICINA DE FAMILIE 
 
 

Obiectivul specific 4.1. Consolidarea sistemului de acces controlat şi de trimitere. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. consilierea 
medicilor de familie 
cu privire la biletele 
de trimitere  

Notă 
consultativă 

Martie-
Decembrie 
2012 

CNAS, SNMF 4 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
şedinţe; 
 

b. nerambursarea 
îngrijirilor 
secundare/terţiare 
pentru pacienţii fără 
bilete de trimitere  

decizie Martie-
Decembrie 
2012 

CNAS Timp de lucru 
minim; cheltuieli 
administrative; 
 
 

c. explicarea plăţii 
”din buzunar” 
pentru pacienţii fără 
bilete de trimitere  

Notă 
explicativă 

Martie-
Decembrie 
2012 

CNAS, MS, 
SNMF 

6 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
cheltuieli 
administrative; 
cheltuieli de printare 
şi distribuire a 
broşurilor; 

 

Obiectivul specific 4.2. Creşterea rolului şi competenţelor asociaţiilor profesionale. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. dezvoltarea 
strategiei SNMF  

Document 
strategic 
SNMF 

Martie-
Decembrie 
2012 

SNMF 6 săptămâni FTE - 
personal obişnuit 
 

b. dezvoltarea 
strategiei ANR  

Document 
strategic 
ANR 

Martie-
Decembrie 
2012 

ANR, 
OAMGMAMR 

8 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; şedinţe; 
eventuale cheltuieli 
de deplasare; 

 

Obiectivul specific 4.3. Organizarea treptată a disponibilităţii serviciilor de medicină de 
familie pentru cazuri de urgenţă în afara orelor de program. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  
necesare 

a. elaborarea de 
ghiduri pentru 

Set de 
ghiduri 

2012-2014 Agenţia care 
elaborează 

10 săptămâni FTE 
- personal obişnuit 
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MF în situaţii de 
urgenţă  

pentru situaţii 
de urgenţă 
 

ghidurile 
 

(per ghid, dacă se 
bazează pe unul 
deja existent); 
eventuale cheltuieli 
de traducere; 

b. extinderea 
treptată a 
disponibilităţii 
MF 24/7  
 

Creşterea 
proporţiei 
populaţiei cu 
acces la MF 
24/7 
 

2012-2020 Cabinetele MF, 
CNAS, MS 

8 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit, 
pentru organizare; 
şedinţe; resurse 
suplimentare 
pentru majorarea 
programului de 
lucru în MF 

c. analizarea 
oportunităţii 
centrelor de 
permanenţă şi a 
listelor de 
permanenţă 

Raport de 
analiză 

Martie-
Decembrie 
2012 

MS, SNMF, 
autorităţile 
locale 

9 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
şedinţe; workshop-
uri; cheltuieli de 
deplasare; 

d. îmbunătăţirea 
sistemului de 
plată pentru 
asigurarea 
continuităţii 24/7   

sistem de 
plată 
îmbunătăţit 
pentru 
asigurarea 
continuităţii 
24/7 

Metodologie_  
2012-2013; 
implementare_  
2014-2020 

MS, CNAS, 
SNMF 

8 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
şedinţe; workshop-
uri;  

e. sprijinirea 
practicilor unice 
MF în asigurarea 
continuităţii 24/7 
 

Propunere de 
sprijinire a 
practicilor 
unice din 
mediul rural 
care nu se 
pot asocia în 
grupuri 
pentru listele 
de gardă 

2012-2013 CNAS, SNMF, 
MS, autorităţile 
locale, 
Facultăţile de 
Medicină 

10 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
şedinţe; workshop-
uri; cheltuieli de 
deplasare; 
 

 

Obiectivul specific 4.4. Utilizarea mai bună a Comitetului Consultativ de Medicină de 
Familie în elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. organizarea 
de şedinţe 
periodice ale 
Comitetului 
Consultativ MF 

Şedinţe 
periodice 

Începând din 
Martie 2012  

MS 3 săptămâni FTE - 
personal obişnuit pe 
an; cheltuieli 
administrative; 
eventuale cheltuieli de 
deplasare; 

b. numirea de 
membri 
suplimentari în 
Comitetul 

numiri Martie 2012 MS Timp de lucru 
neglijabil; cheltuieli 
administrative 
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Consultativ  

 

Obiectivul specific 4.5. Crearea unei legături între asistenţii medicali comunitari şi 
cabinetele de medicină de familie.  

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. emiterea de 
reglementări 
suplimentare 
privind asistenţii 
medicali 
comunitari 

Act normativ 
MS 

Martie-
Decembrie 
2012 

MS, autorităţile 
locale, SNMF 

6 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; şedinţe; 
workshop-uri; 
eventuale cheltuieli 
de deplasare;  
 

b. precizarea 
cerinţelor 
educaţionale 
pentru asistenţii 
medicali 
comunitari 

Act normativ 
MS 

2012-2013 MS, ANR, 
OAMGMAMR 

9 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; şedinţe; 
workshop-uri; 
cheltuieli de 
deplasare; cheltuieli 
administrative; 
 

c. stimularea 
cooperării între 
asistenţii 
medicali 
comunitari şi 
cabinetele 
medicale de MF 

Mecanism 
de cooperare 

2012-2013 şi 
în continuare 
până în  2020 

Autorităţile 
locale, cabinetele 
MF 

6 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit, pentru 
organizare; apoi 3 
săptămâni FTE/an; 
şedinţe; 
 

 

Obiectivul specific 4.6. Facilitarea transferului dreptului de proprietate asupra spaţiilor 
cabinetelor medicale către medicii de familie. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. discutarea 
opţiunilor de 
transfer al 
spaţiilor 
cabinetelor 
medicale MF 
către medicii de 
familie  

Declaraţie 
comună a 
MS +  MAI 

Martie-
Decembrie 
2012 

MS, MAI, SNMF 6 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit;  
 

b. vânzarea 
spaţiilor 
cabinetelor MF 
către medicii de 
familie 

Număr 
crescut de 
spaţii 
vândute 

2013, cu 
continuare 
inclusiv în 
2015 

Autorităţile 
locale, cabinetele 
medicale MF, 
MS, MAI  

16 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; şedinţe; 
cheltuieli 
administrative. 

c. examinarea 
posibilităţilor ca 
băncile private 
să acorde 

Analiză 
elaborată de 
SNMF 

Martie-
Decembrie 
2012 

SNMF 3 săptămâni FTE - 
personal obişnuit; 
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împrumuturi 
medicilor de 
familie 

 
 
OBIECTIV GENERAL 5. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESIBILITĂŢII MEDICINEI DE FAMILIE ÎN 
ZONELE RURALE ŞI IZOLATE 
 

Obiectivul specific 5.1. Stimularea implicării autorităţilor locale în zonele slab 
deservite. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. stimularea 
implicării 
autorităţilor 
locale  

Declaraţie 
comună a 
MS +  MAI 

Martie-
Decembrie 
2012 

MS, MAI Timp de lucru minim; 
şedinţe şi workshop-
uri; 

b. explicarea 
posibilelor 
măsuri de 
stimulare, 
autorităţilor 
locale  

Document 
MS 

Martie-
Decembrie 
2012 

MS consiliat de 
SNMF şi  
CNSMF 

8 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; cheltuieli 
administrative, 
cheltuieli de printare şi 
distribuire; 

 

Obiectivul specific 5.2. Promovarea studiilor în medicina de familie pentru studenţii 
din mediu rural (e.g. burse) 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. stimularea 
autorităţilor 
locale să ofere 
burse de studiu   

Creşterea 
numărului de 
burse oferite 

2012-2013 şi 
în continuare 
până în 2020 

Autorităţile de 
sănătate 
judeţene, 
autorităţile locale 

5 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit pe an; 
cheltuieli cu bursele 
(în mare parte, 
cheltuieli de trai) 

b. stimularea 
facultăţilor de 
medicină şi a 
şcolilor sanitare 
să rezerve locuri 
pentru studenţii 
din mediul rural  

Număr 
crescut de 
locuri 
rezervate 
studenţilor 
din mediul 
rural 

2012-2013 şi 
în continuare 
până în 2020 

Autorităţile de 
sănătate 
judeţene, 
facultăţile de 
medicină, şcolile 
sanitare  

8 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; şedinţe; 
workshop-uri; 
 Apoi, 5 săptămâni 
FTE/an - personal 
obişnuit; 
 

 

Obiectivul specific 5.3. Admisibilitatea punctelor farmaceutice pentru medicii de 
familie în zonele în care nu există farmacii. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. realizarea unui 
acord privind un 

Acord privind 
un model de 

Martie-
Decembrie 

MS, CNAS, 
SNMF, Colegiul 

8 săptămâni, FTE 
combinate - 
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model de 
furnizare de 
produse 
farmaceutice în 
zonele slab 
deservite  
 

furnizare de 
produse 
farmaceutice 
în zonele slab 
deservite 

2012 Farmaciştilor din 
România 

personal obişnuit; 
şedinţe; cheltuieli 
administrative; 
cheltuieli de 
deplasare;  
 

b. prezentarea 
modificărilor 
legislative cu 
privire la 
furnizarea 
produselor 
farmaceutice în 
zonele slab 
deservite  

Propuneri de 
modificări 
legislative 
 

Ianuarie-
Iunie 2013 

MS 3 săptămâni FTE - 
personal obişnuit; 
 
 

c. instruirea 
medicilor de 
familie în 
managementul 
furnizării 
produselor 
farmaceutice  

Număr crescut 
de medici de 
familie instruiţi 

2013-2015 Facultăţile de 
Medicină, alte 
instituţii care 
furnizează 
cursuri EMC,  
CNAS, CMR 

6 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit, 
pentru administrare; 
eventuale onorarii 
pentru lectori; 
eventuale costuri de 
închiriere; cheltuieli 
administrative; 
cheltuieli de 
deplasare; cheltuieli 
de printare. 

 

Obiectivul specific 5.4. Introducerea şi monitorizarea stimulentelor financiare şi non-
financiare pentru cabinetele medicale din mediul rural. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. analizarea 
măsurilor de 
stimulare pentru 
practicile de MF 
din mediul rural 

Analiză a 
măsurilor 
viitoare de 
stimulare 
pentru 
practicile MF 
din mediul 
rural 

Martie-
Decembrie 
2012 

MS, CNAS, 
SNMF, ANR 

12 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; şedinţe; 
workshop-uri, 
cheltuieli 
administrative, 
cheltuieli de 
deplasare; 

b. introducerea şi 
monitorizarea 
unui sistem nou 
de stimulente  

Sistem nou 
de stimulente 
instituit şi 
monitorizat 
 

2013-2020 MS, CNAS, 
autorităţile locale 

9 săptămâni, FTE 
combinate pentru 
introducere; 6 
săptămâni FTE/an 
pentru monitorizare; 
workshop-uri, 
şedinţe, cheltuieli 
administrative; 

c. evaluarea 
noului sistem de 
stimulente 

Raport de 
evaluare 

2016 Institut de 
cercetare 

10 săptămâni FTE 
pentru institutul de 
cercetare; 
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Obiectivul specific 5.5. Organizarea de stagii de practică (repartiţii) în mediul rural 
pentru studenţi şi medicii rezidenţi. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  
necesare 

a. selectarea 
cabinetelor de 
MF din mediul 
rural în scopuri 
de instruire 
  

Raport de 
evaluare privind 
disponibilitatea 
cabinetelor MF 
de instruire din 
mediul rural  

Martie-
Decembrie 
2012 

Departamentele 
MF din cadrul 
Facultăţilor de 
Medicină,  SNMF, 
CMR, CNSMF 

9 săptămâni, FTE 
combinate - 
personal obişnuit; 
şedinţe; cheltuieli 
administrative; 
 

b. afilierea şi 
îmbunătăţirea 
practicilor de 
MF din mediul 
rural în scopuri 
de instruire  
 

Număr crescut 
de practici MF 
de instruire din 
mediul rural, 
afiliate şi 
îmbunătăţite  

2013-2020 Departamentele 
MF din cadrul 
Facultăţilor de 
Medicină, SNMF, 
CMR, CNSMF 

9 săptămâni, FTE 
combinate/an - 
personal obişnuit; 
şedinţe; cheltuieli 
administrative; 
cheltuieli de 
deplasare 
 

c. creşterea 
treptată a 
perioadei de 
formare în 
practicile de MF 
din mediul rural 
  

Număr crescut 
de studenţi şi 
medici rezidenţi 
instruiţi în 
practicile de MF 
din mediul rual  

2013-2020 Departamentele 
MF din cadrul 
Facultăţilor de 
Medicină 

8 săptămâni FTE - 
personal obişnuit, 
pentru organizare; 
apoi, 4 săptămâni 
FTE pe an- 
personal obişnuit; 
şedinţe; cheltuieli 
administrative; 
 

d. proiectarea 
unei metode de 
remunerare 
pentru practicile 
MF de instruire 
din mediul rural  

Metodă de 
remunerare 
aprobata 

Martie-
Decembrie 
2012 

Facultăţile de 
Medicină, CMR 

8 săptămâni FTE - 
personal obişnuit; 
(eventuale) 
cheltuieli pilot; 
 

 

Obiectivul specific 5.6. Organizarea furnizării de teste de laborator de bază de către 
medicii de familie din zonele rurale. 

Activităţi Realizări 
imediate/ 
rezultate 
aşteptate 

Calendar Actori  
responsabili 

Resurse  necesare 

a. realizarea 
unui acord 
privind setul 
minim de teste 
de laborator în 
zonele rurale 

set minim de 
teste de 
laborator 
aprobat 
 

Martie-
Decembrie 
2012 

CNSMF, SNMF, 
CNAS 

6 săptămâni, FTE 
combinate - personal 
obişnuit; şedinţe; 
cheltuieli 
administrative; 
 

b. includerea 
acestor teste 
de laborator în 
ghidurile MF 

teste de 
laborator 
incluse în 
ghidurile MF 

2013-2015 Agenţia care 
elaborează 
ghidurile 

6 săptămâni, FTE 
combinate per an - 
personal obişnuit; 
şedinţe; cheltuieli 
administrative; 
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c. stabilirea 
unui sistem de 
plată pentru 
aceste teste de 
laborator din 
mediul rural  

sistem de 
plată pentru 
testele de 
laborator 
aprobat  

Martie-
Decembrie 
2012 

CNAS, SNMF 8 săptămâni, FTE 
combinate per an - 
personal obişnuit; 
şedinţe; cheltuieli 
administrative; 
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Notă explicativă cu privire la resursele necesare pentru 
implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asistenţei Medicale 
Primare 
 
 
Resursele necesare pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asistenţei Medicale 
Primare au fost determinate împreună cu părţile interesate de la nivel naţional, luând în 
considerare contextul specific şi actualul status quo. 
 
Pentru a lua în calcul o concretă utilizare şi planificare a resurselor, a fost omisă cu bună 
ştiinţă o estimare monetară. În schimb, timpul de lucru necesar a fost identificat ca fiind 
principalul element pentru planificarea resurselor necesare, fiind exprimat în unităţi de 
„echivalent normă întreagă” (FTE). În plus, au fost stabilite, unde a fost cazul, cheltuielile de 
organizare (şedinţe, conferinţe etc.), administrative şi de deplasare. Această abordare a fost 
aleasă pentru a reflecta noţiunea generală potrivit căreia majoritatea activităţilor specifice de 
instruire pot fi implementate cu resurse suplimentare modeste. Se consideră că această 
noţiune este în special valabilă în termeni de unităţi FTE necesare, din moment ce, cu 
câteva excepţii notabile (a se vedea mai jos), marea majoritate a activităţilor poate fi 
implementată cu ajutorul personalului existent în instituţiile implicate. Există, totuşi, instituţii 
în care numărul personalului disponibil este foarte limitat. Un exemplu ar putea fi capacitatea 
de personal responsabil cu Asistenţa Medicală Primară din cadrul MS, care are nevoie în 
mod categoric de extindere. 
 
În urma unei analize a proceselor actuale de politici, se consideră că o cooperare solidă între 
părţile interesate reprezintă o investiţie-cheie de resurse pentru a asigura implementarea cu 
succes a Strategiei de Dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare. Această cooperare ar 
trebui să se realizeze atât pe căi informale (telefon, schimb de e-mail-uri), cât şi prin 
modalităţi mult mai formalizate, ca de exemplu, şedinţe periodice, conferinţe, workshop-uri, 
ţinând cont de faptul că acestea ar necesita resurse suplimentare.  
 
Este demn de menţionat faptul că, anumite activităţi beneficiază de economii de scară 
(eficienţă economică), dacă sunt realizate împreună ori cu diferenţe mici de timp între ele, 
cum este cazul activităţilor 1.2.a şi 1.2.b. Alte activităţi, pot fi clasificate drept consecinţe ale 
etapelor anterioare, necesitând, astfel, timp de lucru neglijabil ori doar contribuţii de tip 
administrativ, având în vedere că datele în cauză există deja, cum ar fi activitatea 4.4.b. 
 
În cazul altor activităţi, resursele necesare iniţial pot fi compensate prin economiile 
semnificativ mai mari realizate în perioadele ulterioare, odată ce implementarea a fost 
facută. Acest lucru este în special evident în cazul activităţilor prezentate pe scurt în cadrul 
obiectivelor specifice 2.5., 2.6., precum şi ca urmare a reducerii anticipate a resurselor 
financiare şi tehnice care derivă dintr-o administrare eficientă şi o acoperire universală cu 
servicii de sănătate indicată ca rezultat în cadrul acestor obiective. În mod similar, odată ce 
obiectivele specifice 4.1 şi 4.3 sunt realizate, pot fi aşteptate economii urmare a reducerii 
ratei biletelor de trimitere şi a eficienţei crescute a îngrijirilor medicale acordate în timpul 
gărzilor. Obiectivul specific 4.6 generează, de asemenea, un potenţial de economisire, 
având în vedere că spaţiile medicale odată vândute medicilor de familie, autorităţile 
guvernamentale vor fi scutite de obligaţiile legate de întreţinere şi investiţii suplimentare, în 
timp ce despovărează resursele administrative. Într-o etapă ulterioară, aceste economii, e.g. 
timpul de lucru, pot fi reintroduse în cadrul altor activităţi.  
 
O investiţie de resurse mai cuprinzătoare este necesară pentru atingerea obiectivelor 
specifice 1.1, 3.1 şi 4.3, fapt care, de asemenea, se reflectă în importanţa generală a acestor 
obiective în implementarea durabilă a Strategiei de Dezvoltare a Asistenţei Medicale 
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Primare. În ceea ce priveşte obiectivul specific 1.1, se estimează că este necesară o 
cantitate considerabilă de informaţii, pentru care nicio platformă sau procedură de colectare 
nu a fost stabilita. Ulterior, cea mai mare parte din nevoia de resurse preconizate va fi 
necesară pentru crearea unui sistem de culegere şi prelucrare a datelor, precum şi pentru 
stabilirea unei practici de realizare a anchetelor şi de diseminare.  
În scopul stabilirii unei noi agenţii tehnice, obiectivul specific 3.1 solicită cea mai mare 
investiţie în resurse. Pe de o parte, considerentele menţionate prevăd o înfiinţare, caz în 
care o organizaţie deja existentă acţionează în calitate de gazdă sau de secretariat al noii 
agenţii, folosindu-se de infrastructura acesteia. Pe de altă parte, trebuie acordată o atenţie 
deosebită asigurării existenţei unor resurse umane şi tehnice suficiente  pentru a facilita 
revizuirea, selectarea, evaluarea, aprobarea şi diseminarea ghidurilor. Aceste elemente 
implică, cel mai probabil, angajarea de personal suplimentar, având în vedere că actualele 
structuri, care ar putea acţiona ca gazde pentru o astfel de agenţie, cum ar fi CNSMF şi 
SNMF, deţin capacităţi disponibile extrem de limitate. 
 
Importanţa mecanismelor de coordonare şi de schimb va fi în special evidenţiată în cadrul 
activităţilor care conduc la crearea unei agenţii de ghiduri. Dintr-o perspectivă comparativă, 
se consideră că, în timp ce resursele implicate în implementarea activităţilor din cadrul 
obiectivului specific 3.1 sunt considerabile, acest scenariu de utilizare a organizaţiilor 
existente prezintă un potenţial mai mare de cost-eficienţă comparativ cu alte opţiuni, care ar 
putea implica crearea unei infrastructuri, personal de bază şi buget financiar complet noi. 
Suplimentar obiectivului specific 3.1., atingerea obiectivului specific 4.1. generează economii 
semnificative pentru perioadele de timp viitoare, având în vedere că utilizarea excesivă a 
serviciilor medicale, trimiterile inutile şi managementul defectuos pot fi reduse, odată ce 
aderarea la ghiduri este asigurată.  
 
În cele din urmă, asigurarea disponibilităţii serviciilor de medicină de familie pentru cazurile 
de urgenţă din afara orelor de program, astfel cum este menţionat în cadrul O.S.4.3, 
marchează al treilea obiectiv cu necesar de resurse iniţial considerabile, având în vedere 
nevoia de creare a unor sisteme noi şi îmbunătăţite, cum ar fi listele de gardă, precum şi de 
adaptare a sistemului de plată pentru a motiva medicii de familie care lucrează în afara 
orelor de program. Aşa cum se menţionează mai sus, se aşteaptă ca aceste resurse iniţiale 
să fie mai mult decât compensate, în perioadele următoare de timp.   
 
În concluzie, implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare va 
necesita resurse suplimentare modeste în primii doi ani (2012-2013). Ulterior, pe langă 
îmbunătăţirea calităţii îngrijirilor medicale, ar putea fi aşteptate, în peroada următoare, o 
neutralitate bugetară sau chiar economii de costuri pentru întregul sector de asistenţă 
medicală.  
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ANEXA 5: Cadrul de Monitorizare şi Evaluare, 2012-2013 
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FAZA III 
 
PLANUL DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare 2012-2020 trebuie să 
fie monitorizată şi evaluată în scopul asigurării că implementarea este pe calea cea bună, 
precum şi pentru a da posibilitatea de adaptare a Strategiei, dacă este cazul. Instrumentul 
cheie aplicat în acest scop este un Cadru de monitorizare şi evaluare, care este elaborat în 
conformitate cu Planuri de Acţiune specifice pentru implementarea Strategiei. În mod 
automat, Planurile de Acţiune trebuie să fie elaborate de două ori pe an, pe parcursul întregii 
durate de viaţă a Strategiei.  
 
Evaluarea strategiei ar trebui să aibă un caracter sistematic, fiind efectuată pe întreaga 
perioadă de implementare, şi va trebui să includă elaborarea rapoartelor anuale de progres, 
un raport de evaluare la jumătatea perioadei şi un raport final de evaluare.  
 
Scopul Planului de Monitorizare şi Evaluare prezentat în acest document este de a oferi 
un instrument de monitorizare a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de 
Dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare 2012-2020. În acest scop, acest Plan de 
Monitorizare şi Evaluare prezintă aceleaşi obiective şi activităţi, având aceleaşi numere ca în 
Planul de Acţiune, dar, de data aceasta, cu menţionarea indicatorilor care vor fi utilizaţi la 
măsurarea activităţilor (indicatori de proces) şi în special – dacă este posibil – realizările 
imediate şi rezultatele (indicatori de rezultat), calendarul de măsurare a acestora, precum şi 
sursele de informaţii pentru cuantificarea indicatorilor. În unele cazuri, perioada de timp 
pentru măsurare depăşeşte durata de viaţă a Planului de Acţiune, având în vedere că 
activităţile indicate şi măsurătorile respective vor fi continuate în etapele următoare de 
implementare a Strategiei Asistenţei Medicale Primare.  
 
Abrevieri utilizate în coloana „actori responsabili” : 
 
ANR    = Asociaţia de Nursing din România 
CMR    = Colegiul Medicilor din România 
CNAS    = Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
CNSMF   = Centrul Naţional de Studii pentru Medicina Familiei  
EMC   = educaţie medicală continuă 
MF   = medicina de familie  
MAI   = Ministerul Administraţiei şi Internelor 
MECTS  = Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
MS    = Ministerul Sănătăţii 
INSP   = Institutul Naţional de Sănătate Publică 
OAMGMAMR = Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România 
SNMF   = Societatea Naţională de Medicina Familiei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 203 

 
OBIECTIV GENERAL 1. ASIGURAREA PLANIFICĂRII ADECVATE A RESURSELOR 
UMANE PENTRU MEDICINA DE FAMILIE.  
 
 

Obiectivul specific 1.1. Asigurarea unui flux suficient de medici de familie rezidenţi 
precum şi elevi în studii medico-sanitare, astfel încât un echilibru corespunzător de 
aflux şi reflux de profesionisti în medicina de familie să garanteze existenţa unui 
personal adecvat, până în anul 2017 şi după.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

1.1.a Publicarea de prezentări 
statistice privind medicii de 
familie  

anual Bazele de date ale CNAS, 
CMR şi ale universităţilor 

1.1.b Publicarea rezultatelor 
anchetelor cu privire la studenţii 
la medicina în anul 5 

anual Bazele de date ale 
universităţilor 

1.1.c Publicarea rezultatelor 
anchetelor  cu privire la medicii 
rezidenţi FM 

anual Bazele de date ale 
universităţilor 

1.1.d Publicarea rapoartelor privind 
tendinţele şi prognozele  

O dată la doi ani Rapoarte ale 1.1.a, 1.1.b şi 
1.1.c 

1.1.e Publicarea pe website-urile MS 
şi MECTS a rapoartelor de 
politici privind asistenţii medicali 
de familie 

Până la 31 
Decembrie 2012 

Informări de la MS, ANR, 
OAMGMAMR 

 

Obiectivul specific 1.2. Crearea posibilităţii pentru medicii tineri de a iniţia o practică 
de medicină de familie  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

1.2.a Publicarea documentelor de 
analiză 

până la 31 
Decembrie 2013 

autorităţile locale, sectorul 
bancar 

1.2.b Publicarea documentelor de 
analiză 

până la 31 
Decembrie 2013 

autorităţile locale, sectorul 
bancar 

1.2.c Publicarea documentelor de 
analiză 

până la 31 
Decembrie 2012 

CNAS, SNMF 

1.2.d Publicarea actului normativ de 
către MS 

până la 31 
Decembrie 2012 

SNMF, facultăţile de 
medicină 

 
 
OBIECTIV GENERAL 2. ASIGURAREA UNEI METODE DE PLATĂ SUSTENABILE, 
EFICIENTE ŞI PROMOTOARE DE PERFORMANŢĂ PENTRU CABINETELE DE 
MEDICINĂ DE FAMILIE  
 

Obiectivul specific 2.1. Optimizarea diviziunii între plata pe capitaţie şi plata prin tarif 
pe serviciu. 

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

2.1.a Publicarea listei serviciilor cu 
plată, cu consecinţe asupra 
costului şi calităţii 

până la 31 Decembrie 
2012 

comunicări CNAS  

2.1.b Publicarea acordului privind 
diviziunea între plata per capita şi 
plata prin tarif per serviciu  

până la 31 Decembrie 
2012 

comunicări CNAS  

2.1.c Introducerea efectivă a metodei 1 Ianuarie 2013 comunicări CNAS  
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revizuite de plată prin tarif per 
serviciu 

2.1.d Prezentarea  rezultatelor metodei 
revizuite de plată prin tarif pe 
serviciu   

Anual, din Ianuarie 
2013 

rapoarte anuale 
CNAS 

 

Obiectivul specific 2.2. Creşterea bugetului alocat medicinei de familie, combinat cu o 
scădere a ratei biletelor de trimitere.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

2.2.a Publicarea prezentării  datelor 
privind biletele de trimitere  

la începutul lui 2013 baza de date CNAS 

2.2.b Publicarea acordului privind 
reducerea biletelor de trimitere 

până la 31 Decembrie 
2012 

comunicări comune 
CNAS-SNMF 

2.2.c Transmiterea electronică a 
datelor privind biletele de 
trimitere către toate cabinetele 
de MF  

la începutul lui 2013 şi 
apoi anual 

baza de date CNAS 

 

Obiectivul specific 2.3. Introducerea unei scale de capitaţie mai adecvate.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

2.3.a Publicarea scalei de capitaţie 
revizuite  

până la 31 Decembrie 
2012 

comunicări comune 
CNAS-SNMF  

2.3.b Publicarea deciziei de eliminare 
a plafonării plăţii per capita în 
zonele rurale slab deservite  

până la 31 Decembrie 
2012 

comunicări CNAS 

 

 Obiectivul specific 2.4. Introducerea criteriilor de performanţă în Contractul-cadru.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

2.4.a Publicarea rapoartelor analitice 
pe website-urile CNAS şi SNMF  

până la 31 Decembrie 
2012 

literatura internaţională 
de specialitate, 
comunicări comune 
CNAS-SNMF 

2.4.b Publicarea pe website-urile 
CNAS şi SNMF a raportului 
privind fezabilitatea plăţii bazate 
pe performanţă  

până la 31 Decembrie 
2013 

comunicări comune 
MS-CNAS-SNMF 

2.4.c Rezultatele implementării plăţii 
bazate pe performanţă  

Anual, din 2014 Rapoarte anuale 
CNAS 

 

Obiectivul specific 2.5. Reducerea birocraţiei în medicina de familie printr-un efort 
comun al CNAS şi SNMF. 

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

2.5.a Publicarea raportului privind 
reducerea birocratiei  

până la 31 Decembrie 
2013 

comunicări comune 
CNAS-SNMF-MOH 

2.5.b Publicarea reglementărilor MS  până la 31 Decembrie 
2013 

Cerinţe şi obligaţii la 
nivel internaţional şi 
naţional 

2.5.c Implementarea unei noi scheme 
de raportare  

de la 1 Ianuarie 2014; 
rezultate anuale 

rapoarte anuale MS şi 
CNAS  

 
 

Obiectivul specific 2.6. Scăderea numărului de persoane neasigurate, printr-o 
campanie de înregistrare. 
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Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

2.6.a Numărul de cetăţeni neasiguraţi 
la diferite paliere administrative  

anual statistici naţionale  

2.6.b Publicarea pe website-ul MS a 
ghidurilor MS  

până la 31 Decembrie 
2012 

comunicări MS 

 
 
OBIECTIV GENERAL 3. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR DE MEDICINĂ DE 
FAMILIE.  
 

Obiectivul specific 3.1. Elaborarea şi utilizarea ghidurilor clinice pentru medicina 
familiei.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

3.1.a Acord semnat până la 30 Iunie 2012 comunicări comune 

3.1.b Prezentare a ghidurilor naţionale 
şi internaţionale 

până la 31 Decembrie 
2012 

Publicaţii 

3.1.c creşterea numărului de 
curriculumuri care utilizează 
ghidurile  

2013-2020 rapoarte ale 
instituţiilor de 
învăţământ  

3.1.d Raport privind necesitatea 
ghidurilor de nursing 

până la 31 Decembrie 
2012 

comunicări 

 

Obiectivul specific 3.2. Creşterea ponderii medicinei de familie în cadrul studiilor 
universitare şi de rezidenţiat (şi de formare a asistenţilor medicali).  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

3.2.a Propunere comună disponibilă pe 
website-urile MS şi MECTS  

până la 31 Decembrie 
2012 

Publicaţii comune 

3.2.b Acord privind curriculum de 
rezidenţiat în MF publicat pe 
website-urile MS şi MECTS  

până la 31 Decembrie 
2013 

Publicaţii comune 

3.2.c Estimarea necesarului de practici 
de instruire afiliate 
+implementarea metodei de 
afiliere  

Septembrie 2012, urmat 
de punerea în aplicare 
 

Publicaţii comune + 
rapoarte ale 
facultăţilor de 
medicină 

3.2.d Propunere privind necesarul de 
instruire în MF în cadrul curriculei 
de nursing, disponibilă pe 
website-urile MS şi MECTS  

2012-2013 Propunere publicată 
 

 

Obiectivul specific 3.3. Îmbunătăţirea calităţii Educaţiei Medicale Continue.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

3.3.a Prezentare a activităţilor EMC şi 
propunere de îmbunătăţire, 
afişate pe website-urile 
relevante 

până la 31 Decembrie 
2012 

Raport publicat 

3.3.b Propunere de îmbunătăţire a 
acreditării  

pana la 31 Decembrie 
2012 

Propunere publicată 

3.3.c Numărul şi tipul de cursuri EMC, 
disponibile pe website-ul SNMF 

2013-2020 Rapoarte ale 
instituţiilor de 
învăţământ 

3.3.d Analiză şi propunere, existente  până la 31 Decembrie 
2013; elaborarea 
programului EMC: 2014-

Raport publicat; 
program publicat 
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2020 

 

Obiectivul specific 3.4. Asigurarea unui feedback periodic privind indicatorii de 
performanţă pentru cabinetele de medicină de familie.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informatii 

3.4.a Existenţa Acordului comun  până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicare a 
acordului comun  

3.4.b Datele privind performanţă, 
publicate  

Anual, după 2012 Rapoarte CNAS 

 
 
OBIECTIV GENERAL 4. ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE ÎN 
MEDICINA DE FAMILIE  
 

Obiectivul specific 4.1. Consolidarea sistemului de acces controlat şi de trimitere.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

4.1.a Publicarea notelor de 
consultare  

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări comune 
SNMF-CNAS 

4.1.b Decizia privind regula strictă cu 
privire la neplată în cazul 
serviciilor fără trimiteri 

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări CNAS  

4.1.c Broşură informativă pentru 
pacienţi cu privire la plata „din 
buzunar” în cazul auto-
trimiterilor  

până la 31 Decembrie 
2012 

Publicaţii comune 
SNMF-CNAS 

 

Obiectivul specific 4.2. Creşterea rolului şi competenţelor asociaţiilor profesionale.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

4.2.a Publicarea documentului 
strategic SNMF la jumătatea 
perioadei pe website-ul SNMF  

până la 31 Decembrie 
2012 

Publicaţii SNMF 

4.2.b Publicarea pe website-ul ANR 
sau prin altă metodă, a 
documentului strategic ANR la 
jumătatea perioadei   

până la 31 Decembrie 
2012 

Publicaţii ANR 

 
 

Obiectivul specific 4.3. Organizarea treptată a disponibilităţii serviciilor de medicină de 
familie pentru cazuri de urgenţă în afara orelor de program.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

4.3.a Ghiduri pentru situaţii de 
urgenţă, publicate pe website-ul 
SNMF  

2012-2014 Agenţia care 
elaborează ghidurile 

4.3.b Ponderea populaţiei acoperite 
cu îngrijiri MF 24x7  

2012-2020 Date MS şi CNAS 

4.3.c Existenţa rapoartelor analitice 
privind centrele de permanenţă 
vs. listele de gardă  

până la 31 Decembrie 
2012 

Informări MS, prin 
Direcţiile judeţene de 
Sănătate Publică  

4.3.d Existenţa propunerii pentru 
îmbunătăţirea metodelor de 
plată; urmată de rezultatele 
implementării  

Propunere, până la 31 
Decembrie 2013; 
rezultatele implementării, 
anual, după 2013 

propunere comuna 
MS-CNAS-SNMF; 
rezultate în 
rapoartele anuale 
CNAS 
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4.3.e Existenţa propunerii de sprijinire 
a cabinetelor unice din mediul 
rural 

până la 31 Decembrie 
2013 

propunere comună 
MS-CNAS-SNMF 

 

Obiectivul specific 4.4. Utilizarea mai bună a Comitetului Consultativ de Medicină de 
Familie în elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor. 

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

4.4.a Minute ale reuniunilor periodice 
ale Comitetului, accesibile 

Periodic, în perioada 
2012-2020 

Minute ale Comitetului 

4.4.b numirea unor noi membri în 
Comitet  

Martie 2012 Comunicări MS 

 

Obiectivul specific 4.5. Crearea unei legături între asistenţii medicali comunitari şi 
cabinetele de medicină de familie.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

4.5.a Reglementări MS publicate, cu 
privire la atribuţiile asistenţilor 
medicali comunitari  

până la 31 Decembrie 
2012 

Website-ul MS 

4.5.b Reglementări MS publicate, cu 
privire la programele de formare 
a asistenţilor medicali comunitari  

până la 31 Decembrie 
2013 

Website-ul MS 

4.5.c Dovezi privind îmbunătăţirea 
cooperării dintre asistenţii 
medicali comunitari şi practicile 
de MF  

2012-2020 Informări MS, prin 
Direcţiile judeţene de 
Sănătate Publică  

 

Obiectivul specific 4.6. Facilitarea transferului dreptului de proprietate asupra spaţiilor 
cabinetelor medicale către medicii de familie.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

4.6.a Existenţa declaraţiei comune a 
MS şi MAI  

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări MS şi 
MAI 

4.6.b Numărul spaţiilor MF vândute 
medicilor de familie  

2013-2015 Informări MS, prin 
Direcţiile judeţene de 
Sănătate Publică  

4.6.c Realizarea de către SNMF a 
unei analize privind 
împrumuturile bancare  

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări SNMF  

 
 
OBIECTIV GENERAL 5. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESIBILITĂŢII MEDICINEI DE FAMILIE ÎN 
ZONELE RURALE ŞI IZOLATE  
 

Obiectivul specific 5.1. Stimularea implicării autorităţilor locale în zonele slab 
deservite.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

5.1.a Existenţa declaraţiei comune a 
MS şi MAI  

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări MS şi MAI 

5.1.b Distribuirea unei adrese din 
partea MS către autorităţile 
locale  

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări MS  

 

Obiectivul specific 5.2. Promovarea studiilor în medicina de familie pentru studenţii 
din mediu rural (e.g. burse)  
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Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

5.2.a Numărul de burse asigurate de 
autorităţile locale 
 

2012-2020 Informări MS, prin 
Direcţiile judeţene de 
Sănătate Publică  

5.2.b Numărul de locuri rezervate 
studenţilor din mediul rural  

2012-2020 Informări MS, prin 
Direcţiile judeţene de 
Sănătate Publică  

 

Obiectivul specific 5.3. Admisibilitatea punctelor farmaceutice pentru medicii de 
familie în zonele în care nu există farmacii.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

5.3.a Încheierea unui acord privind 
furnizarea de produse 
farmaceutice în zonele slab 
deservite  

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări MS 

5.3.b Amendamente legislative 
propuse de către MS  

până la 30 Iunie 2013 website-ul MS 

5.3.c Numărul medicilor din mediul 
rural instruiţi în managementul 
produselor farmaceutice  

2013-2015 Statistici EMC 

 

Obiectivul specific 5.4. Introducerea şi monitorizarea stimulentelor financiare şi non-
financiare pentru cabinetele medicale din mediul rural. 

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

5.4.a Existenţa analizei comune 
privind mecanismele viitoare de 
stimulare  

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări comune 
ale MS, CNAS, 
SNMF, ANR 

5.4.b Monitorizarea rezultatelor noilor 
mecanisme de stimulare  

2013-2020 Rapoarte anuale 
CNAS 

5.4.c Rezultatele noilor mecanisme de 
stimulare, evaluate 
 

2016 Raport comun MS-
CNAS-SNMF, posibil 
bazat pe un raport al 
unui institut de 
cercetare 

 
 

Obiectivul specific 5.5. Organizarea de stagii de practică (repartiţii) în mediul rural 
pentru studenţi şi medicii rezidenţi.  

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

5.5.a Existenţa Raportului privind 
disponibilitatea practicilor MF 
de instruire din mediul rural, 
disponibil 
 

până la 31 Decembrie 
2012 

Date de la 
Departamentele MF ale 
Facultăţilor de 
Medicină, SNMF, CMR, 
CNSMF 

5.5.b Numărul practicilor MF de 
instruire din mediul rural afiliate  

2013-2020 Date de la 
Departamentele MF ale 
Facultăţilor de Medicină 

5.5.c Numărul studenţilor la medicină 
şi al rezidenţilor MF instruiţi în 
practicile MF din mediul rural  

2013-2020 Date de la 
Departamentele MF ale 
Facultăţilor de Medicină 

5.5.d Metoda de remunerare a 
instructorilor în MF din mediul 
rural, aprobată  

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări de la 
Facultăţile de Medicină 
şi CMR  
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Obiectivul specific 5.6. Organizarea furnizării de teste de laborator de bază de către 
medicii de familie din zonele rurale. 

Activ. Indicator Calendar Surse de informaţii 

5.6.a Existenţa setului aprobat de 
analize de laborator în MF din 
mediul rural 

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări comune 
ale CNSMF, SNMF şi 
CNAS 

5.6.b Setul aprobat de analize de 
laborator, inclus în ghidurile MF  

2013-2015 Publicaţii ale agenţiei 
de ghiduri 

5.6.c Aprobarea metodei de plată 
aferente testelor de laborator 
efectuate în practicile MF din 
rural  

până la 31 Decembrie 
2012 

Comunicări comune 
ale CNAS şi SNMF 
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ANEXA 6:  Recomandări privind modificarea cadrului legislativ în 
scopul sprijinirii implementării Planului de Acţiune în Asistenţa 
Medicală Primară 2012-2013 
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Implementarea noii Strategii de Dezvoltare a Asistenţei Medicale Primare pentru 2012-2020 
şi a Planului de Acţiune aferent pentru 2012-2013 impune abordarea problemelor existente 
referitoare la cadrul juridic, precum şi introducerea de noi reglementări. 
 
Următoarea propunere de modificare a cadrului legislativ este realizată pentru a permite 
diversificarea gamei de servicii în medicina familiei, pentru a stabili un mecanism 
corespunzător de plată a acestor servicii, precum şi pentru încurajarea autorităţilor publice 
locale în consolidarea sprijinului acordat personalului din asistenţa medicală primară. 
Recomandările prezentate sunt cu privire la obiectivele Planului de Acţiune în Asistenţa 
Medicală Primară, inclusiv cu privire la asigurarea competenţelor medicilor de familie şi ale 
asistenţilor medicali pentru a lucra în localităţile rurale, îmbunătăţirea accesibilităţii medicinei 
de familie şi a produselor farmaceutice, precum şi asigurarea unor metode de plată 
sustenabile, eficiente şi promotoare de performanţă pentru cabinetele de medicină de 
familie.   
 
 

Recomandări privind modificarea cadrului legislativ pentru a permite medicilor 
de familie să gestioneze unităţi farmaceutice în zonele rurale izolate   
 
Pentru a spori accesul la produse farmaceutice în localităţile izolate, sunt necesare 
modificări legislative în domeniul furnizării de medicamente. Se impune astfel, modificarea 
sau abrogarea parţială a dispoziţiilor art. 383 şi 788 din Legea privind reforma în domeniul 
sănătăţii (Legea nr. 95/2006), precum şi dispozitiile art. 2 din Legea farmaciei, nr. 266/2008, 
care interzic medicilor de familie să furnizeze medicamente. Este fezabil să se prevadă 
posibilitatea pentru medicii de familie, în special cei din zonele izolate, de a deţine stocuri 
limitate de medicamente pentru asistenţa medicală primară. O listă cuprinzând astfel de 
medicamente poate fi stabilită prin intermediul legislaţiei secundare corespunzătoare. Mai 
precis, propunem adoptarea următoarelor etape:   
 

- Elaborarea unui nou alineat în cadrul art. 2 din Legea Farmaciei, nr. 266/2008, ca o 
excepţie de la regula generală stipulată în art. 2 alin.(4), după cum urmează: „Prin 
excepţie de la prevederile alin. (4), medicilor de familie din zonele izolate în care nu 
există farmacii, li se permite să deţină stocuri limitate de medicamente pentru îngrijiri 
medicale primare.” 
 

- Articolele 383 şi 788 din Legea nr. 95/2006 se vor modifica în consecinţă, prin 
introducerea sintagmei „..., cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.” 

 
- Introducerea de noi articole în Legea nr. 95/2006 şi în Contractul-cadru: „Medicii de 

familie din zonele izolate în care nu există farmacii, sunt obligaţi (sau eligibili) să 
deţină stocuri limitate de medicamente de îngrijiri medicale primare, fiind autorizaţi în 
acest sens.” 

 
- Introducerea de noi dispoziţii în Legea nr. 95/2006 şi în Legea Farmaciei, luând în 

considerare faptul că ar fi fezabil să se stabileasca un sistem tip fundholding care să 
le permită medicilor de familie să primească (de la casele de asigurări de sănătate 
judeţene) un buget fix din care să plătească pentru medicamentele de îngrijiri 
medicale primare, după cum urmează: „Bugetul pentru achiziţionarea 
medicamentelor necesare în asistenţa medicală primară, gestionat de medicii de 
familie din zonele izolate fără farmacii, va fi determinat de către Ministerul Sănătăţii şi 
CNAS.”; şi, „Pentru a obţine autorizaţia, medicii de familie cărora li se va permite să 
furnizeze medicamente, vor participa la un program special de instruire cu privire la 
aspectele administrative, tehnice, farmaceutice şi de management ale furnizării de 
medicamente.”  
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- Introducerea unui nou articol în Legea nr. 95/2006, respectiv în Contractul-cadru, 

după cum urmează: „Lista cuprinzând medicamentele de îngrijiri medicale primare, 
cantităţile minime de medicamente, metodele de gestionare şi (foarte important) 
preţurile maxime reglementate de lege (pentru a evita potenţialele abuzuri din partea 
medicilor), va fi elaborată de Ministerul Sănătăţii şi CNAS, pe baza consultărilor cu 
Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România şi asociaţiile 
profesionale reprezentative ale medicilor de familie.” 

 
Este, de asemenea, imperativ să se stabilească o listă a localităţilor fără acces la farmacii, 
precum şi o listă a medicilor de familie autorizaţi cărora li se permite să furnizeze 
medicamente de îngrijiri medicale primare, prin intermediul legislaţiei secundare. 
 
 

Recomandări privind modificarea cadrului legislativ pentru a facilita implicarea 
sporită a autorităţilor publice locale în asigurarea de fonduri pentru asistenţa 
medicală primară 
 
Sprijinirea asistenţei medicale primare în zonele izolate ar trebui să fie reglementata în lege. 
Este necesar ca dispoziţiile respective să se formuleze ca atribuţii şi obligaţii clare în sarcina 
autorităţilor locale, de exemplu, o determinare clară cu privire la distribuirea costurilor pentru 
măsurile de stimulare adecvate, între bugetul de stat şi bugetele autorităţilor locale. 
 
Transferul dreptului de proprietate asupra spaţiilor medicale este perceput că fiind cea mai 
importantă problemă în rândul medicilor de familie. Deşi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor 
administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale a intrat în vigoare încă din 2008, 
până în prezent, foarte puţine dintre spaţiile medicale au fost vândute medicilor de familie, 
din cauza (în parte, cel puţin) a reticenţei autorităţilor locale în vânzarea acestor spaţii. 
Primul pas ar trebui să consiste în sprijinirea punerii în aplicare a reglementărilor existente. 
O recomandare specifică referitoare la sprijinul în vederea facilitarii transferului dreptului de 
proprietate asupra spaţiilor medicale către medicii de familie ar putea consta în stabilirea 
unei perioade de vânzare în cadrul căreia autorităţile locale au obligaţia de a vinde spaţiile 
medicale medicilor de familie. Acest lucru impune următoarea completare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 68/2008: „Autorităţile publice locale vor vinde spaţiile medicale în 
cadrul unui termen de 3/6 luni de la data la care medicul-cumpărător şi-a exprimat în scris 
intenţia de a cumpara.” 
 
Modificări ale legislaţiei pentru a stimula implicarea autorităţilor publice locale în asistenţa 
medicală primară în special din zonele slab deservite, ar putea include înlocuirea termenului 
„atribuţii” cu termenul „obligaţii”, în cadrul art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală. Aceasta ar trebui să se refere, cel puţin, la asigurarea accesului la servicii de 
sănătate; alături de introducerea de sancţiuni pentru nerespectarea acestor obligaţii (de 
exemplu, amendă).   
 
Astfel cum se indică în Planul de Acţiune pentru 2012-2013, în scopul atragerii şi menţinerii 
medicilor de familie în zonele izolate, autorităţile publice locale ar putea acorda dreptul de 
folosinţă gratuită a spaţiilor sub forma contractului de comodat (ori concesiune la un preţ 
simbolic) pentru o anumită perioadă de timp. Acest lucru ar putea fi realizat pe calea unei 
hotărâri de Guvern distincte, care, în esenţă, ar trebui să reflecte următorul text: „În cazul în 
care nu există cereri depuse pentru cumpărarea spaţiilor medicale în cadrul unei [x] perioade 
de timp, autorităţile publice locale vor asigura darea în folosinţă gratuită a acestor spaţii 
medicale către medicii de familie, ori închirierea la un preţ simbolic, pentru o perioadă de 
minimum 5 ani. ”; sau prin emiterea de hotărâri în acest sens, de către autorităţile publice 
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locale. În acest din urmă caz, hotărârea consiliului local se va întemeia pe dispoziţiile art. 36 
alin. (2) lit. c) şi alin. (6) lit. a) pct.3 din Legea nr. 215/2001. 
 
 

Recomandări privind modificarea cadrului normativ pentru a îmbunătăţi 
metoda de calcul pentru tarifele per serviciu şi gama de servicii rambursate  
 
Planul de Acţiune pentru 2012-2013 defineşte un obiectiv pentru a include anumite servicii în 
sistemul de plată pe bază de tarif per serviciu. În prezent, acestea sunt reglementate prin 
Ordinul nr. 1723/950 din 27 decembrie 2011, în Capitolul III, lit.B pct.2 lit.c) şi lit.D, Anexa 1 
la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, ca făcând parte din sistemul de 
plată per capita. Respectiv, punerea în aplicare a acestui obiectiv va necesita modificarea 
art. 1 alin.(2) lit.e) şi art. 1 alin.(3) lit.c) din Anexa 2 la Ordinul 1723/950/2011. Cu toate 
acestea, această modificare poate fi facută doar în cazul în care lucrările tehnice privind 
definirea listei de servicii cu plata prin tarif vor fi finalizate.  
 
În mod similar, atunci când lucrările tehnice privind modificarea metodologiei de plată per 
capita şi a formulei de capitaţie vor fi finalizate, modificările respective ar trebui să fie 
reflectate în Ordinul nr. 1723/950/2011. 
 
Unul dintre obiectivele Planului de Acţiune pentru 2012-2013 se refera la reducerea sau 
prevenirea trimiterilor inutile. Este necesară introducerea următoarei noi prevederi în cadrul 
art. 34 din Contractul-cadru şi în cadrul art. 7 din Contractul privind furnizarea de servicii 
medicale în asistenţa medicală primară: „Casele de asigurări de sănătate vor transmite 
mediciilor de familie rapoarte lunare/trimestriale de tip feedback cu privire la biletele de 
trimitere (în comparaţii anonime individuale, regionale şi naţională).” 
 
De asemenea, în scopul introducerii de modificări referitoare la îmbunătăţirea sistemului de 
monitorizare a îngrijirilor medicale primare, este recomandabil să se insereze o nouă 
dispoziţie în cuprinsul art. 270 alin.(1) din Legea nr. 95/2006 (cu privire la atribuţiile CNAS), 
după cum urmează: „CNAS va elabora şi va prezenta Ministerului Sănătăţii rapoarte de 
progres trimestriale, pe baza informaţiilor privind plata prin tarif per serviciu şi per capita 
primite de la casele judeţene de asigurări de sănătate.” 
 
Planul de Acţiune 2012-2013 precizează că funcţia medicilor de familie de acces controlat la 
servicii medicale ar trebui să fie consolidată. Conform legii, serviciile medicale din asistenţa 
medicală secundară (servicii rambursate de CNAS, prevăzute în pachetul de servicii de 
bază) trebuie să fie furnizate numai pe bază de bilet de trimitere. În practică însă, nu se 
întamplă întotdeauna astfel. Prin urmare, se recomandă ca CNAS să controleze furnizorii de 
servicii medicale, precum şi introducerea de sancţiuni în cazul nerespectării regulilor 
instituite de lege. În prezent, sancţiunea definită în reglementările legale prevede 
nerambursarea serviciilor medicale furnizate fără bilet de trimitere. Acastă sancţiune ar trebui 
să fie pusă în aplicare. Alte măsuri pot fi, de asemenea, luate în considerare, cum ar fi 
introducerea unei sancţiuni financiare pentru prestatorii de servicii în asistenţa medicală 
secundară care furnizează astfel de servicii fără prezentarea unui bilet de trimitere de la 
medicul de familie; ori introducerea de măsuri administrative precum refuzul accesului 
pacienţilor la servicii de sănătate care nu sunt urgenţe medicale, fără prezentarea biletului de 
trimitere de la medicul de familie. 
 
Planul de Acţiune 2012-2013 recomandă reducerea numărului de cetăţeni neasiguraţi. În 
scopul realizării acestui obiectiv, noi măsuri legislative sunt necesare pentru a pune în 
aplicare obligaţia de a avea o asigurare socială de sănătate. O obligaţie explicită de a 
încheia un contract de asigurare trebuie să fie încorporată în Legea nr. 95/2006, împreună 
cu o ameninţare de penalizare; e.g. „Neîncheierea unui contract de asigurare socială de 
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sănătate este sancţionată de către asigurător, care este apoi îndrituit să solicite toate 
contribuţiile neplătite.”   
 
De asemenea, există o nevoie urgentă de impunere a obligaţiei caselor de asigurări de 
sănătate de a informa populaţia (ex officio), cu privire la drepturile şi obligaţiile sale. Acest 
lucru ar putea fi realizat prin: 

- Introducerea unui nou alineat în cadrul art. 271 „Atribuţiile caselor de asigurări de 
sănătate”, din Legea nr. 95/2006.  

- Instituirea de sancţiuni pentru nerespectarea acestei obligaţii.  
Explicarea beneficiilor asigurării precum şi a riscurilor de a fi neasigurat, într-un limbaj 
clar şi simplu, va duce la o scădere a numărului de persoane neasigurate, în special în 
zonele rurale. 
În prezent, informarea cetăţenilor se realizează prin intermediul website-urilor 
CNAS/CAS, ceea ce nu reprezintă o soluţie practică pentru populaţia din zonele 
rurale/izolate, precum şi prin intermediul afişelor postate pe pereţii cabinetelor de 
medicină de familie, scrise într-un limbaj juridic, formal.   

 
 

Recomandări privind modificarea cadrului normativ referitor la motivaţiile 
oferite pentru prestarea muncii şi stabilirea în comunităţile rurale sau izolate. 
 
Planul de Acţiune 2012-2013 recomandă instituirea de stimulente pentru furnizorii din 
asistenţa medicală primară. Modificările propuse în cadrul reglementărilor actuale, precum şi 
emiterea de către autorităţile locale a hotărârilor cu privire la rambursarea cheltuielilor de 
încălzire, electricitate, canalizare, evacuarea deşeurilor, de transport, şi acordarea de 
locuinţe în folosinţă gratuită, vor include următoarele: 
 

-  Modificarea Ordinului nr. 163/93 din 2008 privind aprobarea criteriilor de încadrare a 
cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară în funcţie de condiţiile în care se 
desfăşoară activitatea, prin majorarea procentului de creştere a punctelor per capita, 
stipulată la pct.II.1 din Anexa. Aceasta are scopul de a atrage şi a menţine medicii de 
familie, în special în zonele rurale izolate cu condiţii precare de viaţă. 

 
- „În temeiul art. 36 alin.(6) lit.a) pct.3 din Legea nr. 215/2001, consiliul local va suporta 

costurile cu încălzirea, electricitatea, canalizarea, evacuarea deşeurilor etc. pentru 
cabinetele de medicină de familie din zonele izolate.”; şi „Consiliul local va rambursa 
cheltuielile de transport aferente consultaţiilor la domiciliu efectuate de medicii de 
familie în zonele izolate, în cadrul unui buget determinat, aprobat de către consiliul 
local.”  

 
O dispoziţie similară ar putea face obiectul unei hotărâri a consiliului local cu privire la 
acordarea de locuinţe gratuite (pentru o anumită perioadă de timp) pentru medicii de familie 
şi familiile acestora, care doresc să înfiinţeze o practică de medicină de familie în zonele 
rurale izolate, reglementare întemeiată pe aceeaşi prevedere din Legea 215, precizată mai 
sus. 
 
După cum se observă, cele mai multe dintre măsurile de stimulare a personalului medical 
care lucrează în zonele izolate trebuie să fie aplicate prin intermediul reglementărilor locale, 
emise de către autorităţile publice locale în limitele Legii nr. 215/2001. Considerăm că este 
mai puţin fezabil să se propună modificarea Legii 215, având în vedere că aceasta lege 
reglementează cadrul general al implicării autorităţilor publice în sprijinirea asistenţei 
medicale într-un teritoriu determinat. În schimb, propunem elaborarea de reglementări locale 
suplimentare. 
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Stimularea medicilor de familie din mediul rural ar putea fi, de asemenea, realizată prin 
introducerea unor dispoziţii noi în cadrul Deciziei CMR nr. 67/2005 privind stabilirea 
sistemului de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea 
de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi normelor de acreditare a educaţiei 
medicale continue, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie 
medicală continuă, potrivit cărora, furnizorii de EMC trebuie să rezerve un anumit număr de 
locuri fără plata taxei de formare, dedicate medicilor de familie care lucrează în zonele 
izolate. Dacă este necesar, această măsura ar putea fi instituită pe cale unei decizii CMR 
distincte. 
 
O altă metodă eficientă de stimulare constă în introducerea unei scutiri de la plata taxei de 
rezidenţiat pentru medicii rezidenţi care aplică pentru cabinetele de medicină de familie din 
mediul rural situate în zonele izolate şi slab deservite, precum şi pentru medicii rezidenţi care 
intenţionează să înfiinţeze cabinete de medicina de familie în astfel de zone. Aceasta 
presupune modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea 
rezidenţiatului.  
 

 
Recomandări privind modificarea cadrului normativ pentru a îmbunătăţi 
curriculum de rezidenţiat în medicina familiei în scopul furnizării de instruire 
adecvată pentru prestarea activităţii în mediul rural 
 
Planul de Acţiune 2012-2013 stipulează că curriculum de medicina de familie ar trebui să fie 
revizuit, astfel încât modulele de medicină de familie (instruirea teoretică şi practică) să fie 
consolidate şi, ca o consecinţă, rezidenţii în medicina de familie să dezvolte competenţele 
necesare pentru a practica medicina de familie în mediul rural.  
 
Această măsură va comporta modificarea curriculum-ului de pregătire în specialitatea 
medicină de familie, care este în prezent aprobat prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii 
şi al ministrului educaţiei, nr. 1.141/1.386 din 2007 privind modul de efectuare a pregătirii 
prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-
dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. 
 
În acest sens, propunem, ca un prim pas, includerea practicilor rurale de medicină de familie 
sau a grupurilor de practică acreditate (şi, eventual, centrele de permanenţă fixe) în Anexa 3, 
pct.2, care cuprinde Lista centrelor universitare medicale şi a unităţilor sanitare acreditate 
pentru derularea programelor de specializare prin rezidenţiat de MF. În prezent, lista include 
doar unităţi spitalicesti.  
 
Structura stagiului de pregătire, astfel cum este statuată la pct. 1.4 din Anexa 4 la ordinul mai 
sus menţionat, constă în 15 luni dedicate stagiilor de medicina familiei (6 luni pentru stagiul 
prevăzut la pct. 1.4.1 şi 9 luni pentru stagiul prevăzut la pct. 1.4.14), şi 21 de luni dedicate 
celorlalte specialităţi medicale. Ideal ar fi două treimi afectate medicinei de familie şi o treime 
pentru celelalte specialităţi medicale. Prin urmare, modificările în curriculum de pregătire 
actual ar trebui să vizeze sporirea conţinutului stagiilor MF în mediul rural, în termeni de ore 
de pregătire. 
 
În ceea ce priveşte durata programului de rezidenţiat, conform actualului curriculum, stagiul 
MF de 6 luni se efectuează exclusiv în clinici universitare, în timp ce stagiul MF de 9 luni se 
efectuează în clinici universitare timp de 6 luni, iar timp de 3 luni în „alte unităţi sanitare”, şi 
anume în alte spitale. Propunem astfel, introducerea unui nou alineat în cadrul Anexei 4, 
după cum urmează: 
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 „Activităţile de pregătire în cadrul primului stagiu de MF vor fi efectuate în clinici universitare 
şi/sau spitale pentru o perioadă de 2 luni, şi în practicile de medicină de familie/grupurile de 
practică/centrele de permanenţă, pentru o perioada de 4 luni, din care cel puţin 2 luni să fie 
efectuate în practicile de medicină de familie/grupurile de practică/centrele de permanenţă 
din mediul rural. Activităţile de pregătire în cadrul celui de-al doilea stagiu de MF vor fi 
efectuate în clinici universitare şi/sau spitale pentru o perioadă de 3 luni, şi în practicile de 
medicină de familie/grupurile de practică/centrele de permanenţă, pentru o perioadă de 6 
luni, din care cel puţin 3 luni vor fi efectuate în practicile de medicină de familie/grupurile de 
practică/centrele de permanenţă din mediul rural. ” Tabelul conţinând durata programelor de 
rezidenţiat va fi modificat în consecinţă.  
 
În mod similar, Planul de Acţiune 2012-2013 solicită creşterea conţinutului de medicină de 
familie în curriculum de pregătire a asistenţilor medicali, curriculum aprobat prin Ordinul 
ministrului educaţiei nr. 2713/2007, pe baza unei analize temeinice realizate de 
OAMGMAMR şi ANR, cu sprijin din partea SNMF. În acest fel trebuie efectuate modificările 
la Ordinul respectiv.   

 


