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Titlul MF propus de FNPMF- SNMF 

 

TITLUL III 

Asistenţa medicală primară 
Art. 1. 

(1) Domeniul asistenţei medicale primare priveşte contactul de prim nivel cu persoanele care iau 

masuri de imbunatatire a sanatatii intr-o comunitate.  

 

(2) Obiectul prezentului titlu cuprinde: 

a) medicina de familie 

b) asistenţa medicală comunitară 

c) medicina scolara 

d) medicina dentara 

e) asistenta farmaceutica 

 

CAPITOLUL I  

 Medicina de familie 

Dispoziţii generale: 

Art. 2.  

(1) Obiectul prezentului capitol  îl constituie reglementarea serviciilor de medicina de familie. 

 

Art. 3.  

În înţelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie: 

a) medicina de familie - specialitate medicala clinică cu practica autorizata, dobandita in 

conditiile legii, în conformitate cu reglementarile europene, care asigură servicii medicale de 

prim-contact, indiferent  de natura problemei de sănătate, în contextul unei relaţii continue 

cu pacienţii, în prezenţa bolii sau în absenţa acesteia; 

b) medicul specialist in medicina de familie - medicul confirmat specialist în urma formării 

prin rezidenţiat în specialitatea medicina de familie, formare derulată pe bază de program 

integral cu durată de 3 ani sau pe bază de program cu timp parţial cu durată de 5 ani şi care 

îi atesta abilitatile profesionale; 

c)  medic de medicina generala – absolvent al facultăţii de medicină sau pediatrie din România, 

promoţie anterioară anului 2005, care nu a dobândit calificarea de medic specialist, dar a 

întrunit condiţiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare prezentei legi. De 

aceste prevederi beneficiază şi titularii diplomei de medic, obţinută anterior anului 2005 în 

străinătate şi echivalată în România, care nu au dobândit calificarea de medic specialist, dar 

au întrunit condiţiile de exercitare a profesiei în baza prevederilor anterioare prezentei legi, 

precum şi medicul cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, al unui stat 

aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene titular al 

certificatului de drept câştigat de medic generalist, eliberat de unul dintre aceste state, în 

cazul căruia s-au aplicat procedurile de recunoaştere a calificării profesionale prevăzute de 

lege; 

d) medic de familie – termen care nu constituie un titlu profesional şi care desemnează: 

medicul specialist de medicină de familie precum şi  medicul confirmat specialist în una 

dintre specialităţile medicină generală adulţi, medicină generală copii,medicină generală 

pediatrie, medicină generală, medicină generală/medicină de familie, medicul titular al 
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certificatului care atestă formarea specifică a medicului generalist dobândită în unul dintre 

celelalte state membre ale Uniunii Europene, în unul din statele aparţinând Spaţiului 

Economic European sau în Confederaţia Elveţiană în cazul căruia  s-au aplicat procedurile 

de recunoaştere a calificării profesionale şi întruneşte celelalte cerinţe  prevăzute de lege în 

vederea exercitării profesiei în România, precum si medicul care îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la lit.c) şi medicul cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene, al unui 

stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, cu formare de 

bază de medic dobândită în unul dintre aceste state, care la data de 1 ianuarie 2007 era 

stabilit pe teritoriul României şi care, în urma recunoaşterii calificării profesionale beneficia, 

la această dată, de dreptul de exercitare în cadrul sistemului naţional al asigurărilor de 

sănătate a activităţilor din domeniul specialităţii medicină de familie, fără titlul de medic 

specialist medicină de familie 

e) medic cu competente limitate – medicii din promotia 2005 si ulterioare, care nu au fost 

confirmati medici rezidenti beneficiaza de competente limitate si pot fi incadrati in unitati 

sanitare publice sau private, precum si in cabinetele medicilor de familie; medicii cu 

competente limitate nu pot intra in relatie contractuala directa cu asiguratorii. 

f) cabinetul de medicină de familie – unitate medicala privata de interes public specializata in 

furnizarea de servicii medicale de medicina de familie si care are ca reprezentant 

legal/titular un medic de familie, organizată în condiţiile legii;  

g) patrimoniul de afectaţiune profesională - totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor 

medicului afectate scopului exercitării profesiei sale, constituite ca o fracţiune distinctă a 

patrimoniului medicului, separată de gajul general al creditorilor acestuia 

h)  praxisul de medicină de familie - reuneşte patrimoniul de afectaţiune profesională, 

infrastructura cabinetului, aflată în proprietatea sau în folosinţa medicului, şi clientela 

reprezentata de pacienti si alti beneficiari ai serviciilor oferite de cabinet; 

i) grupul de practică –  entitatea  formata din mai multi furnizori, coordonata de medicul de 

familie, cu sau fara sediu comun, care isi asuma responsabilitati clinice, pentru pacientii 

proprii in cazul bolilor cronice netransmisibile; in cadrul grupului de practica pot fi incluse 

si cabinete medicale de specialitate, altele decit medicina de familie. Pentru diversele forme 

de ingrijire ale bolilor cronice netransmisibile, serviciile medicale pot fi furnizate la nivelul 

cabinetelor de medicina de familie sau de alti furnizori. Plata pe caz de boala cronica 

netransmisibila este sistemul de plata pentra aceste situatii.  

j) serviciile de medicină de familie - serviciile furnizate populaţiei de către un cabinet de 

medicină de familie; 

k) cabinete santinelă - cabinete de medicină de familie care utilizează sisteme speciale de 

înregistrare continuă a episoadelor de îngrijire. 

l) medic titular al cabinetului de medicină de familie - medicul deţinător al patrimoniului de 

afectaţiune profesională sau al unei părţi a acestuia. 

 

Art. 3bis)  

Aplicarea prevederilor prezentei legi se face în baza următoarelor principii: 

a) principiul competenţei profesionale – conform căruia furnizarea serviciilor de medicină de 

familie se face în baza curriculumului de specialitate; 

b) principiul echilibrului şi al concurenţei – conform căruia, înfiinţarea unui cabinet de medicină de 

familie se va face avându-se în vedere asigurarea serviciilor medicale în primul rând pentru 
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populaţia lipsită de astfel de servicii, pe baza principiilor concurenţei loiale, în cadrul 

reglementarilor în vigoare; 

c) principiul stabilităţii şi continuităţii serviciilor medicale – conform căruia trebuie asigurată 

populaţiei asistenţa medicală neîntreruptă, pe baza integrării serviciilor oferite între toate nivelurile 

de asistenţă medicală şi medico-socială; 

d) principiul răspunderii personale şi al liberalismului profesiei – conform căruia, medicul de 

familie, indiferent de calitatea sa de titular sau angajat al cabinetului medical, este independent din 

punct de vedere al actului profesional, are drept de decizie şi poartă întreaga răspundere a actelor 

sale. 

CAPITOLUL II 

Medicul de familie 

Art. 4.  

(1) Medicul de familie este specialistul in îngrijiri de sănătate care coordonează şi integrează 

serviciile medicale furnizate pacienţilor de către el însuşi sau de către alţi furnizori de servicii de 

sănătate. 

(2) Medicul de familie este specialistul care asigură accesul si integrarea pacientului în sistemul de 

asigurări, la nivelurile de competenţă cele mai adecvate nevoilor acestuia.  

 

Art. 5.  
Medicul de familie îşi desfăşoara activitatea:  
a) ca persoana fizica independenta, fără listă de pacienţi, pe bază de contract, în baza certificatului 
de membru al Colegiului Medicilor din România şi a înregistrării la administraţia financiară în a 
cărei rază domiciliază medicul;  
b) organizat sub forma de cabinet medical de medicina de familie, cu sau fară listă de pacienţi, 
indiferent de forma de organizare.  
 

Art. 6.  
Caracteristicile asistenţei acordate de medicul de familie sunt următoarele: 

a) constituie primul contact în cadrul sistemului de sănătate, oferind acces nediscriminatoriu 

pacienţilor şi ocupându-se de toate problemele de sănătate  ale acestora; 

 

b) foloseşte eficient resursele sistemului de sănătate, coordonând asistenţa medicală acordată 

pacienţilor; colaborează cu ceilalţi furnizori de servicii din asistenţa medicală primară şi asigură 

legătura cu celelalte specialităţi; 

 

c) se bazează pe comunicarea directă medic-pacient, care conduce în timp la stabilirea unei relaţii 

interumane de încredere, în care pacientul devine un partener responsabil al medicului pentru 

menţinerea sau restabilirea propriei sănătăţi; 

 

d) asigură continuitatea actului medical şi a îngrijirilor necesare; 

 

e) rezolvă problemele de sănătate acute şi cronice ale pacienţilor; 

 

f) promovează sănătatea şi starea de bine a pacienţilor prin intervenţii adecvate şi eficiente; 
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g) asigură managementul stării de sănătate a pacientului, prin îngrijiri comprehensive şi integrative. 

Art. 7. 
 Medicul cu competente limitate poate desfăsura doar activităti coordonate si supravegheate de 
medicul de familie. 
 

CAPITOLUL III 

 Cabinetul de medicină de familie 

Art. 8 
(1) Serviciile de medicină de familie sunt furnizate  în cabinete de medicină de familie înfiinţate de 

medici de familie în condiţiile legii şi reprezentate legal de către aceştia. 

 

(2) Cabinetele de medicină de familie în relaţia cu asigurătorii sunt înfiinţate numai de medici de 

familie cu liste proprii de pacienţi. 

 

(3) Asigurătorii de sănătate, administraţiile publice locale, producatorii, distribuitorii si furnizorii de 

medicamente, produse sanitare sau echipamente medicale şi alte categorii de furnizori de servicii 

medicale sau farmaceutice, nu pot înfiinţa, administra şi nu pot fi proprietari, asociati sau actionari 

ai cabinetelor de medicină de familie. 

Art. 9.  

Activitatea cabinetelor de medicină de familie se desfăşoară prin medicii de familie titulari, 

personalul angajat şi colaboratorii externi. 

Art. 10.  

(1) Cabinetele de medicina de familie pot funcţiona: 

a) in sistemul de asigurari de sanatate, pe baza unei liste de pacienţi înscrişi, 

b) in afara sistemului de asigurări de sănătate; 

 

(2) Cabinetele de medicină de familie încheie contracte in sistemul de asigurari de sanatate într-o 

localitate/unitate administrativ teritoriala, ţinându-se cont de necesarul de medici de 

familie/localitate sau unitate administrativ teritorială stabilit de Comisiile paritare judeţene formate 

din câte un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică, patronatului medicilor de familie, 

asociaţiei medicilor de familie, Colegiul Medicilor din judeţul respectiv; la şedinţele Comisiei poate 

participa cu drept de observator şi un reprezentant al autorităţii publice locală. 

 

(3) Autorizarea înfiinţării unui nou cabinet de medicină de familie într-o localitate/unitate 

administrativ teritoriala se realizează în conformitate cu prevederile legale. Începând cu data 

aderării României la Uniunea Europeană, autorizarea înfiinţării unui nou cabinet de medicină de 

familie se va face numai pentru medicii specialişti de medicină de familie. Metodologia se stabileşte 

prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

 

(4) Un furnizor acreditat poate încheia contract pentru o singură listă de înscrişi cu asigurătorii de 
sănătate, în urma avizului comisiei paritare privind necesarul de medici de familie pe 
localităţi/unităţi administrativ teritoriale, cu excepţia societăţilor civile medicale.  
 
(5) Un cabinet cu listă proprie nu poate funcţiona fără medic titular. 
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(6) Un medic de familie poate fi titularul unui singur cabinet 

 

(7) Preluarea unui praxis existent de către un alt medic de familie, în condiţiile încetării activităţii 

medicului titular, se face conform legii, respectând principiile înstrăinării oricărui bun privat.  

 

(8) Modificările ce pot interveni în activitatea unui cabinet medical din mediul rural si urban, 

indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a înfiinţării unui punct de lucru în 

mediul rural rezultat prin preluarea unui praxis, nu pot face obiectul contractelor încheiate cu 

asigurătorii de sănătate. 

Art. 11. 

 (1) Cabinetele medicale de medicină de familie organizate în conformitate cu  reglementările 
legale în vigoare si care isi desfăsoară activitatea în mediul rural pot înfiinţa sedii secundare, sub 
forma punctelor de lucru/punctelor secundare de lucru . 
 
(2)  Punctele de lucru/punctele secundare de lucru se pot înfiinţa numai în localitătile din mediul 
rural, în următoarele conditii: 
a) în localitatea în care îşi are sediul cabinetul medical, indiferent de forma sa de organizare, daca 
adresabilitatea populatiei este diminuata din cauza distantelor de parcurs, caz in care medicul 
titular sau reprezentantul legal al cabinetului poate angaja medic de familie pentru a asigura 
serviciile necesare; 
b) într-o localitate limitrofă, dacă în aceasta localitate nu funcţionează un cabinet de medicină de 
familie, caz in care medicul titular sau reprezentantul legal al cabinetului poate angaja medic de 
familie pentru a asigura serviciile necesare; in această situaţie punctul de lucru/punctul secundar 
de lucru se va desfiinţa odată cu organizarea unui cabinet medical de medicină de familie nou. 
 

(3) Atunci când în spatiul în care se înfiintează punctul de lucru/punctul secundar de lucru în 

conditiile prevăzute la alin.(1), apartine autoritătii publice locale, se va solicita avizul acesteia. 

Art. 12.  

(1) Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda facilităţi si stimulente aferente instalării 

unui medic, înfiinţării şi funcţionării cabinetului de medicină de familie, în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare. 

 

(2) În baza dispoziţiilor Art. 12, alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale pot încheia cu 

reprezentantul legal al cabinetului de medicină de familie un contract civil în care să se consemneze 

drepturile şi obligaţiile părţilor. 

Art. 13.  

Organizatiile patronale si profesionale reprezentative la nivel national ale medicilor de familie 

negociaza contractul-cadru, normele de aplicare ale acestuia inclusiv la nivel zonal şi contractele cu 

asiguratorii si sunt consultate in ceea ce priveste legislatia secundara care reglementeaza aspecte ce 

privesc medicina de familie. 

 

CAPITOLUL IV 

Serviciile furnizate de cabinetele medicilor de familie 
Art. 14. 

 Cabinetul de medicină de familie poate desfăşura următoarele activităţi: 
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a) intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale; 

b) activităţi de medicină preventivă; 

c) activităţi medicale curative; 

d) activităţi de îngrijire la domiciliu; 

e) activităţi de îngrijiri paliative; 

f) activităţi de consiliere si consultanta; 

g) alte activităţi medicale, în conformitate cu atestatele de studii complementare; 

h) activităţi de învăţământ în specialitatea medicină de familie, în cabinetele medicilor instructori 

formatori; 

i) activităţi de cercetare ştiinţifică; 

j) activităţi de suport 

k) activitati de investigatii si diagnostic in limita competentei  

Art. 15.  

Activităţile de medicina de familie se pot desfăşura 

a) la sediul cabinetului,  

b) la domiciliul pacienţilor,  

c) în centrele de permanenţă,  

d) în alte locaţii special amenajate şi autorizate,  

e) la locul solicitării în cazul intervenţiilor de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale în 

limita competenţelor, sau în caz de risc epidemiologic.  

Art. 16.  
(1) Cabinetul de medicină de familie poate furniza urmatoarele tipuri de servicii medicale: 

a) Servicii medicale esenţiale - minimum de servicii ce trebuie oferite pacientilor bolnavi. 

b) Servicii medicale adiţionale - screening-uri, urmarirea dezvoltarii psihomotorii a copiilor, 

urmarirea gravidelor, imunizarile, servicii de planning familial, activitati de suport;  

c) Servicii medicale imbunatatite: managementul bolilor cronice netransmisibile, manevre de mica 

chirurgie, ingrijiri la domiciliu, teste de laborator prin biologie uscata, electrocardiografie, 

echografie, otoscopie, oftalmoscopie, servicii de recuperare, ingrijiri paliative, alte servicii pe baza 

de competente atestate in urma unor studii complementare sau care fac parte din curriculum de 

specialitate.  

d) asigurarea continuităţii serviciilor medicale prin centrele de permanenţă sau gardă la domiciliu; 

e) activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, daca medicii care activeaza în aceste cabinete 

sunt acreditati pentru acest scop; 

Art. 17.  

(1) Evidenţa activităţii medicale derulate la nivelul cabinetelor de medicina de familie se ţine în 

format electronic sau pe hartie, conform Strategiei nationale informatice pentru sănătate a 

Ministerului Sănătăţii şi a celorlalte acte normative din domeniu. 

 

(2) Aplicaţiile informatice trebuie să fie compatibile astfel încât să fie posibilă integrarea verticală 

cu activitatea celorlalte nivele de asistenţă medicală, în vederea facilitării continuităţii îngrijirilor 

medicale. 

(3) Colectarea şi transmiterea de date referitoare la supravegherea epidemiologică  pentru bolile 

transmisibile şi bolile cronice, implementarea programelor nationale de sănătate, precum şi datele 

referitoare la furnizarea serviciilor medicale se realizează în conformitate cu Strategia natională 

informatică pentru sănătate a Ministerului Sănătăţii, într-un format unic national, compatibil cu alte 
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sisteme electronice existente, cu o metodologie de colectare, raportare precum şi cu finanţare 

stabilite prin hotărâre a Guvernului.  

(4) Supravegherea epidemiologică detaliată şi colectarea de date privind utilizarea serviciilor 

medicale de către pacienţi reprezintă un serviciu distinct şi se realizează prin cabinetele santinelă. 

Acestea pot contracta servicii cu instituţiile interesate.  

Art. 18. 

(1) Cabinetele de medicină de familie în care îşi desfăşoară activitatea medici formatori de medicină 

de familie, pot oferi prestaţii de formare medicală, în cadrul colaborării cu instituţii de învăţământ 

superior medical sau cu organizaţii acreditate ca furnizori de educaţie medicală continuă, precum şi 

activităţi de cercetare, conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(2) Cabinetele de medicină de familie în care îşi desfăşoară activitatea medici formatori de medicină 

de familie, pot oferi prestatii de formare profesionala studentilor de medicina şi medicilor rezidenţi. 

Art. 19 

(1) Calitatea serviciilor medicale furnizate de cabinetele medicale din asistenta  medicală primară se 

asigură prin aplicarea recomandărilor din ghidurile de practică   medicală pentru medicina de 

familie 

(2) Elaborarea şi implementarea ghidurilor de practică medicală se realizează de către organizaţiile 

abilitate si sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătătii. 

(3) Evaluarea calitătii activitătii cabinetelor de medicină de familie se  face în conformitate cu 

prevederile sistemului european de evaluare internă si  îmbunătătire continuă a managementului. 

Implementarea acestui sistem se va face prin ordin al ministrului sănătătii. 

 

CAPITOLUL V 

Finanţarea activităţii cabinetelor de medicina familiei 
 

Art. 20  

(1) În sistemul de asigurări sociale de sănătate finanţarea serviciilor de medicina de familie se 

realizează în baza contractelor negociate de furnizori sau reprezentanţii furnizorilor cu asiguratorii 

de sănătate. 

(2) Un procent de minimum 12% din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor de Sănătate  total este 

destinat finanţarii serviciilor de asistenţă de medicina familiei. 

(3) Sumele rămase neutilizate din fondurile precizate la alin. (2) la sfărşitul anului se regularizează. 

 

Art. 21.  

 (1) Cabinetul de medicină de familie poate realiza venituri din: 

a) contracte încheiate cu asigurătorii; 

b) contracte încheiate cu direcţiile de sănătate publică;  

c) contracte încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale; 

d) contracte pentru servicii furnizate în cadrul programelor de sănătate publică din fonduri distincte 

destinate acestora; 

e) contracte pentru servicii de medicina familiei şi/sau aferente unor competenţe suplimentare; 

f) plata directă de la pacienţi, pentru serviciile necontractate cu terţi plătitori; 

g) coplata aferentă unor activităţi medicale; 

h) contracte de cercetare; 

i) contracte pentru activitatea didactică în educaţia universitară şi postuniversitară; 

j) contracte de consultanţă; 



Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie 
Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, Bucureşti 

Fax   +40212110062 
 

Societatea Naţională de Medicina Familiei/Medicină Generală 
Str. Ionel Perlea 10, sector 1, Bucureşti 

       Fax  +40213154656 
 

 

 8 

k) donaţii, sponsorizări; 

l) alte surse, conform dispoziţiilor legale, inclusiv din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau 

moral. 

m) contracte pentru cabinetele santinela. 

(2) Asigurătorii de sănătate au obligaţia de a încheia contracte cu toţi furnizorii de asistenţă de 

medicina familiei care îndeplinesc criteriile stabilite conform legii.  

Art. 22. 

 Sumele alocate din bugetul de stat pentru finanţarea medicinei de familie se stabilesc pe baza 

obiectivelor politicii naţionale de sănătate. 

Art. 23.  

(1) Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, se pot finanţa cheltuieli pentru investiţii 

în infrastructură, în vederea construcţiei, reabilitării, dotării minime standard a spaţiilor medicale şi 

nemedicale în care se desfăşoară activităţi de asistenţă de medicina familiei, precum şi pentru 

desfăşurarea unor programe naţionale de sănătate. 

(2) Ministerul Sănătăţii alocă sumele prevăzute la alin. (1) sub formă de transferuri prin direcţiile de 

sănătate publică judeţene către autorităţile administraţiei publice locale. 

 

CAPITOLUL VI 

 Rolul şi obligaţiile asistenţei medicale primare în sistemul sanitar  
Art. 24.  

În procesul de furnizare de servicii medicale, cabinetele medicilor de familie colaborează cu toate 

celelalte specialităţi medicale, cu respectarea specificului specialităţii şi asigurarea transmiterii 

reciproce a tuturor datelor relevante cu privire la starea pacientului. 

Art. 25  
Obligaţiile personalului şi cabinetelor de medicină de familie se reglementează prin acte normative, 

după cum urmează: 

a) obligaţiile de etică şi deontologie profesională - prin actele normative şi codurile de deontologie 

profesională care guvernează exercitarea profesiilor reglementate în sistemul sanitar; 

b) obligaţiile privind sănătatea publică - conform reglementărilor legale în vigoare ale Ministerului 

Sanatatii; 

c) obligaţiile faţă de sistemul asigurărilor sociale de sănătate - prin contractul-cadru, normele anuale 

de aplicare şi contractele cu asigurătorii de sănătate; 

d) obligaţiile privind relaţiile de muncă –prin respectarea prevederilor legale ale legislatiei muncii 

în relatiile cu personalul angajat 

e) obligaţiile faţă de pacienţi - prin îndeplinirea prevederilor specifice din actele normative 

prevăzute la lit. a) şi c), precum şi din legislaţia privind drepturile pacientului; 

f) obligaţiile privind managementul evidenţei medicale primare şi a informaţiei medicale gestionate 

- prin reglementările legale în vigoare; 

g) obligaţiile privind protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală - 

prin reglementările legale în vigoare; 

h) obligaţia de educaţie/formare continuă şi de dezvoltare profesională a resursei umane din 

asistenţa medicală primară - prin reglementările legale în vigoare. 

 

 

 

CAPITOLUL VII 
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Asistenţa medicală comunitară 
 

Art. 26  

 Obiectul prezentului capitol  îl constituie reglementarea asistenţei medicale comunitare. 

Art. 27.  

 În înţelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie:  

a) asistenţa medicala comunitara este ansamblul de programe, activităţi şi servicii de sănătate, altele 

decât cele oferite prin sistemul de asigurări de sănătate, centrate pe nevoile individuale ale omului 

sănătos si bolnav, pe nevoile comunitătii, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale la nivelul 

comunitătii, pentru soluţionarea problemelor medico-sociale ale populaţiei vulnerabile, în vederea 

prevenirii îmbolnăvirilor şi menţinerii stării de sănătate a acesteia; 

b) echipa de asistenţă medicală comunitară – constituită la nivel comunitar, după caz, din medic cu 

competenţe limitate, asistent medical comunitar, mediator sanitar, moaşă, asistent social şi alte 

profesii, în raport cu necesităţile comunităţii, aflata sub coordonarea cabinetului de medicina de 

familie; 

c) echipa de asistenţă medicală primară multidisciplinară – include cabinetul de medicină de 

familie, cu personalul propriu şi echipa de asistentă medicală comunitară; 

Art. 28.  

Activitătile desfăsurate în domeniul asistenţei medicale comunitare de către echipa de asistenţă 

medicală comunitară sunt următoarele:  

a) informarea si educarea comunităţii pentru sănătate; 

b) promovarea unor atitudini şi comportamente favorabile unui stil de viaţă sănătos; 

c) educaţie şi acţiuni direcţionate pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos; 

d) activităţi de profilaxie primară, secundară şi terţiară; 

e) promovarea sănătăţii reproducerii şi a planificării familiale; 

f) asistenţă medicală de prim-ajutor; 

g) îngrijiri la domiciliu, complementare asistenţei medicale din ambulatoriu si spital; 

h) activităţi de consiliere medicală si socială; 

i) dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a gravidei, nou-născutului si lehuzei, a   

bolnavului cronic, a bolnavului mintal si a bătrânului; 

j) activităţi de recuperare medicală. 

Art. 29.  
Echipa de asistenţă medicală primară multidisciplinară, coordonată de cabinetul de medicină de 
familie, prin reprezentantul său legal, are următoarele atribuţii: 
a) oferă servicii medico-sociale comunităţii în funcţie de specificul zonei; 
b) asigură continuitatea în acordarea îngrijirilor medicale în afara orelor de program, prin centrele 
de permanentă sau alte tipuri de servicii, după caz, precum si alte activităti destinate membrilor 
colectivitătii, în conformitate cu competentele profesionale ale fiecarui membru al echipei si 
reglementările legale în vigoare; 
c) participă la implementarea programelor naţionale de sănătate, în condiţiile stabilite prin 
reglementările legale în vigoare, în baza unui contract.  
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Art. 30.  
(1) Beneficiarul serviciilor şi activităţilor de asistenţă medicală comunitară este colectivitatea locală 

dintr-o arie geografică definită: judeţul, municipiul, oraşul şi comuna, iar în cadrul acesteia, în mod 

deosebit, categoriile de persoane vulnerabile. 

(2) Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se găsesc în următoarele situaţii: 

a) nivel economic sub pragul sărăciei; 

b) şomaj; 

c) nivel educaţional scăzut; 

d) diferite dizabilităţi, boli cronice; 

e) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paleative; 

f) graviditate; 

g) vârsta a treia; 

h) vârstă sub 16 ani; 

i) fac parte din familii monoparentale; 

j) risc de excluziune socială. 

Art. 31.  

(1) Serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară sunt asigurate de medici cu competenţe 

limitate, asistenti medicali comunitari, mediatori sanitar, moaşe, asistenti sociali şi alte profesii, în 

raport cu necesităţile comunităţii    

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor publice de asistenţă 

socială organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, în aparatul de 

specialitate al primarului. 

(3) Categoriile profesionale prevăzute la alin (1) au calitatea de personal încadrat cu contract 

individual de muncă, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din această 

calitate. 

(4) Contractul individual de muncă al categoriilor profesionale prevăzute la alin (1) se încheie cu 

autoritatea administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. 

Art. 32  

Finanţarea asistenţei medicale comunitare se face prin contracte distincte cu institutiile abilitate, din 

fonduri distincte de FNUASS. 

Dispoziţii finale 

Art. xx. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, Ministerul Sănătăţii 

Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin hotărâre a 

Guvernului. 

Art. xx. - La data intrării în vigoare a prezentului titlu, orice dispoziţie contrară prevederilor 

prezentei legi se abrogă. 

 
Cu stimă,  
 
Preşedinte FNPMF               Preşedinte SNMF 
Dr. Doina Mihăilă               Dr. Rodica Tănăsescu 

 

 

 

 


