TABEL CENTRALIZATOR COMENTARII POS – CONSULTARE PUBLICĂ ANEXA V - 31 iulie-01 septembrie 2020
Nr.
crt

Formă supusă consultării publice 31 Iulie 2020 (capitol, subcapitol, enunt
POS)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

1. Strategia programului: principalele provocări de dezvoltare și răspunsurile de politică publică
Cap.1.
România se situează în categoria statelor cu venit mediu-ridicat, cu un venit
brut anual per capita de 9.970 USD și o populație de aprox. 19.5 milioane de
locuitori (2018).

MINISTRUL
LUCRĂRILOR
PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI
MLPDA
AUTORITATEA
NAȚIONALĂ DE
MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ÎN
SĂNĂTATE

România se situează în categoria statelor cu venit mediu-ridicat, cu un venit brut Acceptat: Parțial
anual per capita de 9.970 USD și o populație de aprox. 19.5 milioane de locuitori Răspuns MFE: au fost actualizate informațiile cu datele
pentru anul 2019.
(2018).
Comment :
E vorba de PIB?
Acce Acceptat: NU
Observații generale:
1. Având în vedere viziunea strategică a documentului care face referire la
calitatea serviciilor medicale este necesară corelarea acestui material cu Strategia
Națională pentru Asigurarea Calității în Sistemul de Sănătate, pentru perioada
2021-2027 “Calitate în Sănătate” elaborate de ANMCS în colaborare cu MS și
aflată în proces de aprobare.
2. Reziliența sistemului de sănătate, eficacitatea și eficiența sa este condiționată
de asigurarea de servicii medicale de calitate. În consecință, calitatea servicilor
medicale ca și siguranța pacientului trebuie să fie o prioritate în sine a POS.
Creșterea calității serviciilor medicale și a siguranței pacienților
3. Documentul trebuie sa aibă în vedere valorile și principiile comune ale
sistemelor de sănătate ale UE, adoptate la 2 iunie 2006 (1), și în special valorile
generale ale universalității, ale accesului la îngrijiri de bună calitate, ale echității
și ale solidarității.
Prioritatea 8- Măsuri pentru creșterea calității serviciilor medicale și a siguranței
pacientului FSE+
Total:10 milioane euro. Trebuie corelată aceasta sumă cu scăderea sumelor
alocate pentru alte priorități
Reformulare pe documentul Sinteza POS, de pe site:
Prioritățile noi în cadrul Programului Operațional Sănătate față de direcțiile
finanțate prin programele Operaționale din perioada 2014-2020 sunt :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Răspuns MFE:
Conform propunerilor de regulamente, condiția
prealabilă aplicabilă este Cadru strategic de politică
pentru Sănătate. Pentru aceasta elementul de reper va
fi Strategia Națională de Sănătate 2021-2027 și master
planurile regionale, dar și Strategia Națională de
Cercetare, Dezvoltare și Inovare.
Dorim să precizăm că toate intervențiile incluse în POS
urmăresc creșterea calității, eficacității și eficienței
serviciilor medicale.
În ceea ce privește propunerea referitoare la includerea
explicită a medicinei nucleare, dorim să evidențiem că
prin intervențiile propuse medicina nucleară va putea fi
folosită în implementarea intervențiilor atât în cadrul
măsurilor care presupun diagnosticarea, cât și în cadrul
tratamentelor.

Concluzie: considerăm că sugestiile dvs se regăsesc deja
în prevederile POS. De evidențiat că POS este un
document strategic, aspectele operaționale urmând a fi
prevăzute în detaliile oferite în ghidurile specifice sau în
elementele de noutate ale propunerilor de proiecte.

Medicina de familie
Construcția și dotarea altor spitale/infrastructuri spitalicești noi
Medicina școlară și stomatologică
Servicii de reabilitare, recuperare , paliație și îngrijiri pe termen lung
Abordare interdisciplinară a măsurilor destinate pacientului critic copii
Centre de excelență boala coronariană acută
Centru de excelență medicină nucleară
Rețeaua de genetică medicală
Sistemul national de transfuzii
Laboratoarele de microbiologie
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
➢

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Screening populational (metabolic, testare genetică, screeninggul
factorilor de
risc comuni ai bolilor cornice)

➢

Programe de diagnosticare precoce și tratament (cancer pulmonar,
cancer
prostate, cancere ginecologice, cancere ale capului și gâtului, testare
genetică)

➢

Măsuri
de
diagnosticare
antenatal/neonatal/postanatal

precoce

și/sau

tratament

(retinopatie de prematuritate, hipoacuzie neurosenzorială, displazie
congenitala, malforatii congenitale cardiace, sindroame metabolice
congenitale, boli rare/boli genetice rare/neurologie pediatrică, testare
genetică epilepsii rare)
➢

Implementarea de măsuri de sprijin destinate copiilor cu tulburări de
spectru
autist

➢

Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de
politici de încurajare a unei vieți sănătoase

➢

Implementarea de măsuri vizând calitatea serviciilor medicale și
siguranța pacientului inclusive programe/măsuri destinate controlului
infecțiilor asociate actului medical
(…)
 Măsuri de creștere a calității serviciilor din sănătate în
asistența medicală primară și ambulatoriu

Indicatori de rezultat ai programului operațional:
Exemple de indicatori de rezultat:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Utilizatori anuali ai unității de asistență medicală nouă/ modernizată27
Locuri de muncă create în entitățile sprijinite
Cereri de brevete depuse la Oficiul European de Brevete
Publicații public-private
Uitilizatori de noi servicii și aplicații digitale publice
Comunități care au acces la servicii medicale în comunitate urmare a
sprijinului
primit

➢

Unități sprijinite să ofere servicii în regim ambulatoriu
➢ Unități școlare ai căror elevi beneficiază de servicii de medicină
stomatologică
urmare a sprijinului primit
➢

Procentul copiilor/tinerilor care au avut un examen stomatologic în
ultimul an
➢ Persoane care si-au îmbunătățit nivelul de calificare/certificare urmare a
sprijinului primit
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➢

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Număr de furnizori de servicii în sănătate acreditați ANMCS

➢

Procentul persoanelor testate din numărul total de inivtați
➢ Procentul persoanelor care au beneficiat de tratemnt precoce din
numărul
persoanelor cu rezultate positive/ procentul de tratamente din total
beneficiari pozitivi
➢

Timpul între rezultat test pozitiv și tratament precoce
➢ Unități sanitare/alte entități sau actori relevanți din domeniul sistemului
de
transfuzii/testare a sângelului și /sau procesare a plasmei autorizate/autorizați
Conform Raportului de țară pentru România din 2019 (RȚ), sistemul de
sănătate se confruntă cu mai multe probleme, printre care:
- întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor în domenii-cheie
precum întărirea capacității în asistența medicală primară și
dezvoltarea asistenței medicale comunitare prin crearea centrelor de
asistență medicală comunitară integrate (CCI) , dar și construirea
spitalelor regionale;
- capacitatea administrativă limitată la nivelul Ministerului Sănătății și
a autorităților de sănătate publică locale;
- planificarea deficitară a investițiilor și angajamentul politic redus care
contribuie la întârzierea reformelor;
- Sistemul de îngrijiri ambulatorii este în continuare subutilizat,
transferul serviciilor medicale acordate în spital către sistemul de
sănătate ambulator este în continuare lent și fragmentat.
- serviciile sociale, de ocupare a forței de muncă, de sănătate și de
educație slab integrate;

AUTORITATEA
NAȚIONALĂ
MANAGEMENT
CALITĂȚII
SĂNĂTATE

DE
AL
ÎN

Domeniul sănătății publice, obiectiv de interes social major, a fost identificat ARAS – Asociatia
ca prioritar pentru investițiile din fonduri nerambursabile, fiind menționat în Romana Anti-SIDA
acest sens în cadrul mai multor documente strategice (Strategia Națională de
Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), Strategia Națională de
Competitivitate (SNC), Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă (SNDD),
Strategia Națională de Sănătate *SNS etc.)…..

Reformulare pe documentul Sinteza POS, de pe site:
Conform Raportului de țară pentru România din 2019 (RȚ), sistemul de sănătate
se confruntă cu mai multe probleme, printre care:
Finanțarea sănătate. Menționăm că eficacitatea sistemului de sănătate este
strâns legată de capacitatea sistemului de a oferi servicii de calitate.
În ceea ce privește calitatea serviciilor medicale și a siguranței pacientului cel
de-al doilea Raport al Comisiei catre Consiliu privind implementarea
Recomandarii 2009/C 151/01 a Consiliului referitoare la siguranta pacientilor,
inclusiv la prevenirea si controlul infectiilor asociate asistentei medicale
monitorizeaza progresele fiecarui stat-membru al UE in implementarea de
masuri vizand siguranta pacientilor si prezintă activitățile la nivelul UE care
sprijină implementarea recomandării în acest domeniu. In acest sens, o
activitate fundamentala in asigurarea sigurantei pacientului o reprezinta
invatamantul si formarea specialistilor din domeniul asistentei medicale.
România se afla pe ultimul loc in UE, in ceea ce priveste implementarea acestei
Recomandări.
Deși Strategia Națională de Sănătate (SNS) 2014-2020, pune accent pe
cresterea calitatii serviciilor in sanatate, mentionand acessta cerinta si in
viziunea strategica si in sistemul de valori, iar Planul de actiune in
implementarea SNS 2014-2020 are ca directii strategice: dezvoltarea şi
implementarea de mecanisme de asigurare a calității şi acreditarea
furnizorilor si cresterea sigurantei pacientului si a calitatii serviciilor in
unitatile sanitare România înregistrează deficiențe la acest capitol atât în
domeniul reglementării căt și al implementării managementului calității în
spitale, medicină primară și ambulatoriu
Domeniul sănătății publice, obiectiv de interes social major, a fost identificat ca
prioritar pentru investițiile din fonduri nerambursabile, fiind menționat în acest
sens în cadrul mai multor documente strategice (Strategia Națională de
Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI), Strategia Națională de Competitivitate
(SNC), Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă (SNDD), Strategia Națională de
Sănătate *SNS etc.)…..
Motivația și provocările din aceste domenii sunt descrise foarte succint, deși
există multe date pe aceste maladii la nivelul Ministerului Sănătății
Nu există acțiuni eligibile pe partea de TB care să răspundă acestor provocări.

Acceptat: NU
Răspuns MFE:
Intervențiile propuse prin POS urmăresc creșterea
calității, eficacității și eficienței serviciilor medicale.
Concluzie: deoarece pentru anumite capitole din POS
(ex. Strategia PO) suntem limitați la un anumit număr
de caractere (30.000 caractere), echipa MFE a optat
pentru a păstra în aceste secțiuni doar informațiile care
justifică necesitatea finanțării măsurilor propuse în POS,
măsuri care vin în întâmpinarea Recomandărilor
specifice de țară sau a altor documente strategice.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: deoarece pentru anumite capitole din
POS (ex. Strategia PO) suntem limitați la un anumit
număr de caractere (30.000 caractere), echipa MFE a
optat pentru a păstra în aceste secțiuni doar
informațiile care justifică necesitatea finanțării
măsurilor propuse în POS, măsuri care vin în
întâmpinarea Recomandărilor specifice de țară sau a
altor documente strategice.
Pentru domeniul tuberculoză, POS prevede mai multe
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Conform Raportului de țară pentru România din 2019 (RȚ), sistemul de ARPIM
sănătate se confruntă cu mai multe probleme, printre care:
- întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor în domenii-cheie
precum întărirea capacității în asistența medicală primară și
dezvoltarea asistenței medicale comunitare prin crearea centrelor de
asistență medicală comunitară integrate (CCI) , dar și construirea
spitalelor regionale;
- capacitatea administrativă limitată la nivelul Ministerului Sănătății și
a autorităților de sănătate publică locale;
- planificarea deficitară a investițiilor și angajamentul politic redus care
contribuie la întârzierea reformelor;
- Sistemul de îngrijiri ambulatorii este în continuare subutilizat,
transferul serviciilor medicale acordate în spital către sistemul de
sănătate ambulator este în continuare lent și fragmentat.
- serviciile sociale, de ocupare a forței de muncă, de sănătate și de
educație slab integrate;
România se situează în categoria statelor cu venit mediu-ridicat, cu un
venit brut anual per capita de 9.970 USD și o populație de aprox. 19.5
milioane de locuitori (2018). Populația României a înregistrat un declin
anual de aprox. 0,6% din anul 1990

Conform Raportului de țară pentru România din 2019 (RȚ), sistemul de sănătate
se confruntă cu mai multe probleme, printre care:
- Finanțarea redusă și ineficientă a resurselor publice limiteaza eficacitatea
sistemului de sănătate;
- Migrarea în continuare a forței de muncă din acest domeniu ce a condus
la un deficit considerabil de medici și de asistente medicale;
-

În sistemul de sănătate, înființarea centrelor de asistență medicală de
proximitate a întârziat și mai mult, limitând astfel perspectivele de
trecere la serviciile de îngrijire medicală ambulatorie

Acces limitat al persoanelor din mediul rural și a grupurilor vulnerabile
la servicii și asistență medicală;
- Diversele măsuri de politică planificate pentru a stimula adoptarea
soluțiilor de e-sănătate în cadrul sistemului de sănătate continuă să fie
întârziate, inclusiv trecerea la o utilizare complet funcțională a dosarelor
electronice de sănătate;
- întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor în domenii-cheie
precum întărirea capacității în asistența medicală primară și dezvoltarea
asistenței medicale comunitare prin crearea centrelor de asistență
medicală comunitară integrate (CCI) , dar și construirea spitalelor
regionale;
- capacitatea administrativă limitată la nivelul Ministerului Sănătății și a
autorităților de sănătate publică locale;
- planificarea deficitară a investițiilor și angajamentul politic redus care
contribuie la întârzierea reformelor;
- Sistemul de îngrijiri ambulatorii este în continuare subutilizat, transferul
serviciilor medicale acordate în spital către sistemul de sănătate
ambulator este în continuare lent și fragmentat.
- serviciile sociale, de ocupare a forței de muncă, de sănătate și de
educație slab integrate;
Deși nu apare specific printre concluziile raportului de țară, majoritatea
rapoartelor instituțiilor internaționale (OECD, UE, etc) denotă faptul ca există un
acces insuficient al inovației farmaceutice (medicamente) în România față de
media Statelor Membre ale UE, decalaj care se menține în pofida unor
îmbunătățiri recente ale numărului de medicamente inovatoare rambursate de
CNAS.
-

Asociatia Romanian
Women s Lobby

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
măsuri dedicate acestui domeniu: ex. prioritatea 2
finanțarea ambulatoriilor, prioritatea 4 – măsurile de
screening/tratament
dedicate
persoanelor
cu
tuberculoză.
Concluzie: POS include măsuri destinate domeniului TB
Acceptat: parțial
Răspuns MFE:
Au fost adăugate 5 probleme evidențiate de RT 2019 la
cele deja menționate. Cu toate acestea, având în vedere
numărul de caractere maxim pentru anumite secțiuni
(ex. 30,000 caractere pentru secțiunea strategia de
program) este posibil ca varianta finală să sufere
modificări.
Paragraful sugerat ”Deși nu apare specific printre
concluziile raportului de țară, majoritatea rapoartelor
instituțiilor internaționale (OECD, UE, etc) denotă faptul
că există un acces insuficient al inovației farmaceutice
(medicamente) în România față de media Statelor
Membre ale UE, decalaj care se menține în pofida unor
îmbunătățiri recente ale numărului de medicamente
inovatoare rambursate de CNAS” nu a fost introdus
deoarece nu au fost oferite suficiente justificări.

Acceptat: NU

Comentariu: De introdus violența domestica și violența sexuală - efectele asupra
sănătății și costurile medicale de asistenta.

Răspuns MFE: Intervențiile propuse nu sunt specifice
măsurilor vizate de POS. Cu toate acestea, PO
Incluziune și Demnitate Socială include în prioritatea 7
măsurile destinate acestui grup vulnerabil. Mai multe
detalii puteți găsi la următorul link:
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Concluzie: măsurile pe care le propuneți sunt specifice
PO Incluziune și Demnitate Socială.
Uniunea Națională a
Organizațiilor
Persoanelor Afectate
de
HIV/SIDA
(UNOPA)

Acceptat: NU

Observație: Lipsesc dintre prioritati serviciile de prevenire in general si a bolilor
cu impact major – HIV, TB, etc in particular. Prevenirea e o zona total deficitara in
sistemul de sanatate, de aceea POS ar putea sa completeze lipsa de alocare din
bugetul de stat in acest sens

Răspuns MFE: După cum cunoașteți, prin POCU în
actuala perioada de programare s-a finanțat un proiect
cu acoperire națională destinat implementării de
programe de depistare precoce (screening), diagnostic
și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al
tuberculozei latente, valoare aprox. 15 milioane de
euro.
Astfel de programe de prevenție în domeniul TB, HIV/
SIDA vor continua a fi finanțate și din POS. Acestea sunt
prevăzute ca măsuri de tip FSE+ în cadrul priorității 4.
Mai mult, acestea pot fi completate prin măsuri de tip
FEDR prevăzute în cadrul priorității 2 - finanțarea
ambulatoriilor.
Concluzie: POS include măsuri destinate domeniului
TB, HIV SIDA

Fundația Romanian Observații:
Angel Appeal (RAA) - 1. Măsurile propuse de POS ar trebui să prioritizeze una dintre problemele
partener UNOPA
centrale ale sistemului medical - numărul insuficient al resurselor umane.
Experiența programării actuale a arătat că unele inițiative de screening și de
formare continuă se confruntă cu dificultăți mari în identificarea de specialiști
care să deruleze activitățile. Astfel, POS ar trebui să prioritizeze măsuri care să
ducă la creșterea capacității de resurse umane în sănătate. Exemple de măsuri ce
pot fi adoptate de state sunt descrise în documentul Organizației Mondiale a
Sănătății "Global Strategy on Human Resources for Health. Workforce 2030"

Acceptat: NU

Răspuns MFE: Mulțumim pentru sugestia trimisă cu
privire la măsurile propuse în domeniul resurselor
umane, anume: Global Strategy on Human Resources
for Health. Workforce 2030. Considerăm documentul
extrem de relevant în contextul elaborării noii Strategii
naționale de sănătate 2021-2027.
Propunerea de măsuri singulare de elaborare studii/
analize nu va face obiectul POS. Acestea pot face
obiectul unor finanțări prin alte instrumente gestionate
2. Măsurile propuse de POS nu urmăresc să corecteze/să prevină una dintre
direct de către CE, ex. SRSS, EU4Health etc. Cu toate
problemele întâlnite în progrămările anterioare - lipsa de viziune asupra
acestea,
majoritatea
intervențiilor
dedicate
priorităților naționale și locale, cauzată de lipsa unor analize/studii inițiale
implementării de programe de screening/ diagnosticare
(baseline). În acest scop, propunem următoarea strategie: 1) pentru fiecare
precoce vor putea include anumite măsuri de
obiectiv/prioritate să fie prevăzut un buget pentru efectuarea unor analize inițiale
dezvoltare a capacității instituționale de a implementa
naționale și regionale (ex. evaluare nevoii de medicină școlară, evaluarea
programe de screening printre tipurile de acțiuni
accesului populației la diverse tipuri de servicii medicale, evaluare barierelor de
eligibile putându-se regăsi studii/ analize/ rapoarte de
retenție a personalului medical etc.); 2) toate aceste analize/studii/evaluări
monitorizare etc. prin care entitățile cu rol decizional
inițiale să fie incluse într-un prim apel, limitat doar la acțiuni de acest tip; 3)
vor putea fundamenta ajustări ale acestora și adoptarea
beneficiarii care vor propune proiecte naționale/regionale/sub-regionale în
de decizii fundamentate. Elementele de detaliu vizând
apelurile ulterioare să poată formula intervenții bazate pe date.
abordarea implementării viitoarelor apeluri de proiecte
se vor regăsi în ghidurile specifice (după aprobarea
3. Prezentul document omite descrierea unor măsuri care să contribuie la POS).
dezvoltarea sistemelor de monitorizarea și evaluare a performanței și
impactului programelor naționale de sănătate.
Concluzie: POS include deja acțiuni de tipul studii/
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România se situează în categoria statelor cu venit mediu-ridicat, cu un venit Fundația
RAA
brut anual per capita de 9.970 USD și o populație de aprox. 19.5 milioane de (partener UNOPA)
locuitori (2018). Populația României a înregistrat un declin anual de aprox.
0,6% din anul 1990.

Nutricare Life

Observație: Din 2019, România este încadrată în categoria “high income country”
conform
clasificării
Băncii
Mondiale.(sursă:
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classificationsincome-level-2020-2021)

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
analize pentru măsurile destinate implementării
programelor de screening – ex vezi prioritatea 4.
Acceptat: DA
Răspuns MFE: textul a fost ajustat corespunzător.

Conform propunerii de Regulament general aplicabil
pentru perioada 2021-2027, fiecărui obiectiv de politică
îi corespunde un fond, iar în regulamentele specifice
fondurilor sunt specificate obiectivele specifice
aplicabile. Prin urmare, conform regulamentelor
europene în machetele de PO nu se vor formula
obiective specifice noi, ci acestea sunt selectate din
meniul fiecărui fond. Prin urmare, nu este posibilă
formularea obiectivului specific menționat.
În ceea ce privește alocarea unei sume specifice pentru
prevenție, o mare parte din bugetul POS FSE+ va fi
alocat implementării de măsuri de diagnosticare
Propuneri: Un obiectiv specific ale programului ar trebui sa fie “Creșterea precoce/screening – vezi acțiunile eligibile FSE+
gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de preventie” avand in prioritatea 4. Acestea sunt măsuri de prevenție. Dincolo
vedere faptul ca preventia este ceea mai eficienta solutie in diminuarea costurilor de acestea, în vederea creșterii eficacității intervențiilor
cu ingrijirea medicala, fundamentata foarte clar inclusiv in documentul aferent se intenționează lansarea de apeluri de proiecte
acestui program.
multifond (FEDR+FSE+) în care intervențiile de screening
să beneficieze inclusiv de măsuri de tip FEDR ex.
La repartizarea bugetului ar trebui adaugata distinct o suma pentru PREVENTIE.
reabilitări ambulatorii, dotări echipamente, laboratoare
de analiză. Prin urmare, deja POS are în vedere ca mare
La capitolul “Beneficiari eligibili” ar trebui luate in considerare IMM -urile si alte parte din bugetul acestui PO să fie alocat prevenției cu
institutii private care pot contribui la atingerea obiectivelor stabilite prin acest accent pe domeniile în care România înregistrează rate
program.
ridicate ale mortalității ex. cancere, probleme
cardiovasculare, mortalitate infantilă etc.
La categorii de proiecte semnificative care se vor finanta ar trebui adaugat
“Îmbunătățirea serviciilor de evaluare medicala si nutritionala utilizand markeri În ceea ce privește beneficiarii eligibili – IMM-urile,
digitali si biologici si implementarea medicienei si nutritiei personalizate de conform propunerii de Regulament general, macheta
precizie.
de program operațional nu mai prevede posibilitatea
includerii beneficiarilor în cadrul PO. Cu toate acestea,
în ghidurile specifice vor fi prevăzute inclusiv cerințe
referitoare la solicitanți eligibili/parteneriate. De
asemenea, dorim să precizăm faptul că specificul POS
este acela de a concentra intervențiile către entități
publice, cu mici excepții pentru anumite intervenții care
vor necesita inclusiv parteneriate cu ONG-uri cu
activitate relevantă în domeniul vizat. În plus, subliniem
faptul că entitățile private nu pot fi parteneri în proiecte
în situația în care prin parteneriat se eludează legislația
în domeniul achizițiilor publice.
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POS)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Referitor la propunerea dvs de a adăugă “Îmbunătățirea
serviciilor de evaluare medicală și nutrițională utilizând
markeri digitali și biologici și implementarea medicinei
și nutriției personalizate de precizie” sunt necesare mai
multe detalii cu privire la propunerea dvs.
Cu toate acestea, am inclus la prioritatea 4 - Măsuri
destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a
pacientului critic prenatal/ neonatal/ postneonatal
posibilitatea ca programele de formare să includă și
aspecte legate de nutriția personalizată de precizie
pentru pacientul critic prenatal/neonatal/postneonatal.

Rata natalității/ speranța de viață sănătoasă/ rata mortalității
Există o proporție ridicată a nașterilor la vârste sub 19 ani. În anul 2016, din
totalul de 185.006 nașteri, aproximativ 10% s-au înregistrat la vârste sub 19
ani. Din totalul de 18.248 de nașteri înregistrate la vârste sub 19 ani, 3,4%
sunt la vârste sub 15 ani. Aceste date arată faptul că 1 din 10 nașteri este
experimentată de femei de vârstă minoră.

Asociatia Romanian
Women s Lobby

Există o proporție ridicată a nașterilor la vârste sub 19 ani. În anul 2016, din
totalul de 185.006 nașteri, aproximativ 10% s-au înregistrat la vârste sub 19 ani.
Din totalul de 18.248 de nașteri înregistrate la vârste sub 19 ani, 3,4% sunt la
vârste sub 15 ani. Aceste date arată faptul că 1 din 10 nașteri este experimentată
de fete.
Comentariu:
Nu exista femei minore, doar adulte.

Acceptat: NU

Cap.1.
Rata natalității/ speranța de viață sănătoasă/ rata mortalității
Rata natalității (2018) este 8,6 născuți vii la 1000 locuitori, mai mică decât în
2009 (9,9 născuți vii la 1000 locuitori). Ratele de natalitate sunt neuniforme la
nivelul județelor, variind de la 6,5 născuți vii ‰ locuitori în județul Teleorman
până 11,4 născuți vii ‰ locuitori în județul Ilfov. Speranța de viață la naștere
în România este de 75,8 ani, la femei este de 79,4 ani, iar la bărbați este 72,4
ani (2018). Speranța de viață1 a crescut cu 2,12 ani față de anul 2009.

MINISTERUL
FONDURILOR
EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ
ASISTENȚĂ TEHNICĂ
PROGRAME
EUROPENE

Rata natalității/ speranța de viață sănătoasă/ rata mortalității
Rata natalității (2018) este 8,6 născuți vii la 1000 locuitori, mai mică decât în 2009
(9,9 născuți vii la 1000 locuitori). Ratele de natalitate sunt neuniforme la nivelul
județelor, variind de la 6,5 născuți vii ‰ locuitori în județul Teleorman până 11,4
născuți vii ‰ locuitori în județul Ilfov. Speranța de viață la naștere în România
este de 75,8 ani, la femei este de 79,4 ani, iar la bărbați este de 72,4 ani (2018).
Speranța de viață2 a crescut cu 2,12 ani față de anul 2009.
Comentariu:
De clarificat 75,8 sau 79,4

Acceptat: NU

Asociatia Romanian
Women s Lobby

Din totalul de 185.006 femei care au dat naștere înregistrate în România în anul
2016, 18% din mediul rural și 23% din mediul urban nu au beneficiat de niciun
consult prenatal pe parcursul sarcinii2.
Comentariu :
Acolo unde fenomenul este specific unei anumite categorii de populatie in cazul
nostru femei - el trebuie precizat deoarece este relavant pentru tipul de
interventie necesar pentru remediere.

Acceptat: NU

Răspuns MFE: formularea este corectă

Sănătatea mamei și copilului
Din totalul de 185.006 nașteri înregistrate în România în anul 2016, 18% din
mediul rural și 23% din mediul urban nu au beneficiat de niciun consult
prenatal pe parcursul sarcinii 2.

Text nou introdus:
Violenta domestica si violenta sexuala ca problema de sanatate publica
Un răspuns al serviciilor de sănătate de calitate la violență impotriva femeilor și
fetelor este crucial, nu numai pentru a asigura ca victimele /supraviețuitorii au
acces la cel mai înalt standard de sănătate realizabil,dar și pentru că furnizorii de
servicii medicale (de exemplu ca asistenți medicali, moașe, medici și alții) sunt
primul contact profesional pentru femeile care au fost supuse la violență
1

INS, 2018, baza de date TEMPO-online, accesat aprilie 2020

2

INS, 2018, baza de date TEMPO-online, accesat aprilie 2020

Răspuns MFE: Intervențiile propuse nu sunt specifice
măsurilor vizate de POS. Cu toate acestea, PO
Incluziune și Demnitate Socială include în prioritatea 7
măsurile destinate acestui grup vulnerabil. Mai multe
detalii puteți găsi la următorul link:
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/
Concluzie: măsurile pe care le propuneți sunt specifice
PO Incluziune si Demnitate Socială
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
domestica sau violenta sexuala de catre partener.
Femeile și fetele caută deseori servicii de sănătate, inclusiv pentru leziunile lor,
chiar dacă nu dezvăluie abuzul sau violența asociate. Studiile arată că femeile
abuzate folosesc mai mult serviciile de îngrijire de sănătate decat femeile
neabuzate. De asemenea, identifică asistența medicală in randul profesioniștilor
în care ar avea cel mai mult încredere in dezvăluirea abuzului.
Pe fondul unei culturi a violenței împotriva femeilor și a hărțuirii sexuale,
victimele se confrunta cu probleme de natură administrativă și legislativă.
Legislația actuală acoperă parțial nevoile victimei, care se confruntă frecvent cu
reticența și stereotipurile autorităților publice, fie că sunt actori direcți: medici,
polițiști, asistenți sociali, magistrați etc., fie că sunt autoritățile centrale sau
locale. Prin aceasta, se limitează accesul victimei la serviciile prevăzute prin lege.
Multe dintre acestea nu își cunosc drepturile sau noile modificări la legislație,
ceea ce duce la crearea unui cerc vicios al abuzului. Fenomenul nu ține cont de
mediul socio-economic al victimelor sau diferențe de spațiul geografic: in 2019,
48% din infracțiuni au avut loc în mediul urban și 52% în rural. Din cele 11 456 de
fapte de loviri și alte violențe comise în familie în primele 6 luni din 2019
majoritatea agresorilor adulți sunt de sex masculin (92%). În medie în fiecare zi,
60 de femei au înregistrat plângere la poliție împotriva unui membru de familie
pentru loviri sau alte violențe. În cazul violurilor și agresiunilor sexuale raportate
poliției, cele mai multe victime sunt fete minore În medie au fost înregistrate în
fiecare săptămână 3 cazuri în care o minoră a fost violată sau agresată sexual de
un membru de familie. (IGPR, 2019). Toate aceste cazuri apeleaza cu prioritate la
serviciile de sanatate publica, de aceea este o nevoie care trebuie adresata
specific.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Conform
https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/essentialservices-package-module-2-en.pdf?la=en&vs=3835 sau WHO. Responding to
intimate partner violence and sexual violence against women:
WHO clinical and policy guidelines. Geneva, WHO; 2013
Decese din boli tratabile

Nutricare Life

Decese din boli tratabile
Numărul de decese prin boli tratabile este de 54.083 din care: 30,4% se
produc prin boala ischemică cardiacă, 21,7 prin boală cerebrovasculară, 12,6%
prin boală hipertensivă, 6,7% se produc prin cancer colorectal, 4,2% prin
cancer de sân (2018).

MINISTRUL
LUCRĂRILOR
PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI
MLPDA

Propunere: Ar trebui adaugat la capitolul fundamentare ca “1 din 5 decese la
nivel global sunt asociate cu o nutritie deficitara” (Lancet 2019) si de asemenea ca
unul dintre factorii principali care stau la baza aparitiei bolile metabolice (diabet,
obezitate, malnutritie, etc) este de asemenea nutritia deficitara si ca ar trebui in
primul rand sa apelam la alimentatie sanatoasa pentru a preveni aparitia acestor
boli.

Decese din boli tratabile
Numărul de decese prin boli tratabile este de 54.083 din care: 30,4% se produc
prin boala ischemică cardiacă, 21,7 prin boală cerebrovasculară, 12,6% prin boală
hipertensivă, 6,7% se produc prin cancer colorectal, 4,2% prin cancer de sân
(2018).
Comentariu :
Poate fi prezentată o tendinta (crestere sau descrestere fata de 2009 sau alt an).

Acceptat: NU
Răspuns MFE: deoarece pentru anumite capitole din
POS (ex. Strategia PO) suntem limitați la un anumit
număr de caractere (30.000 caractere), echipa MFE a
optat pentru a păstra în aceste secțiuni doar
informațiile care justifică necesitatea finanțării
măsurilor propuse în POS, măsuri care vin în
întâmpinarea Recomandărilor specifice de țară sau a
altor documente strategice.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: deoarece pentru anumite capitole din
POS (ex. Strategia PO) suntem limitați la un anumit
număr de caractere (30.000 caractere), echipa MFE a
optat pentru a păstra în aceste secțiuni doar
informațiile care justifică necesitatea finanțării
măsurilor propuse în POS, măsuri care vin în
întâmpinarea Recomandărilor specifice de țară sau a
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
altor documente strategice.

Servicii preventive
Propuneri:
- completarea titlului “Servicii preventive”, astfel “Servicii preventive pentru
Fundația
RAA
boli netransmisibile”
(partener UNOPA)
- mențiunea referitoare la vaccinare să fie inclusă sub un alt titlu: Servicii
preventive pentru boli transmisibile, altele decât HIV/SIDA și Tuberculoză”

Acceptat: NU
Răspuns MFE: subtitlul vizează atât boli netransmisibile,
cât și transmisibile. În plus, există limitarea cu numărul
de caractere.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Conform propunerii de Regulament
general aplicabil pentru perioada 2021-2027, fiecărui
obiectiv de politică îi corespunde un fond, iar în
regulamentele specifice fondurilor sunt specificate
obiectivele specifice aplicabile. Prin urmare, conform
regulamentelor europene în machetele de PO nu se vor
formula obiective specifice noi, ci acestea sunt selectate
din meniul fiecărui fond. Prin urmare, nu este posibilă
formularea obiectivului specific menționat.

Nutricare Life

Cap.1.
Servicii preventive
Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil
și neuniform din punct de vedere al calității serviciilor oferite.
o cancerul de col uterin: doar 27% din femei au acces. Acest procent scade
la 13% în rândul femeilor cu venituri mici
o cancerul de sân: doar 7% din femeile de vârstă 50-69 ani au acces la
mamografie. Procentul scade la 2% în cazul femeilor cu venituri scăzute
o cancerul colorectal: doar 6% din populația din grupa de vârstă 50-69 ani
au acces la un examen de depistare a cancerului colorectal
o consultație la medicul stomatolog: 15% în România, față de 59% media
EU28

MINISTRUL
LUCRĂRILOR
PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI
MLPDA

Propunere: Un obiectiv specific ale programului ar trebui sa fie “Creșterea
gradului de utilizare a metodelor moderne și inovative de preventie” avand in
vedere faptul ca preventia este ceea mai eficienta solutie in diminuarea costurilor
cu ingrijirea medicala, fundamentata foarte clar inclusiv in documentul aferent
acestui program.

În ceea ce privește măsurile de prevenție, o mare parte
din bugetul POS FSE+ va fi alocat implementării de
măsuri de diagnosticare precoce/screening – vezi
acțiunile eligibile FSE+ prioritatea 4. Acestea sunt
măsuri de prevenție. Dincolo de acestea, în vederea
creșterii eficacității intervențiilor se intenționează
lansarea de apeluri de proiecte multifond (FEDR+FSE+)
în care intervențiile de screening să beneficieze inclusiv
de măsuri de tip FEDR, ex. reabilitări ambulatorii, dotări,
echipamente, laboratoare de analiză. Prin urmare, POS
are deja în vedere ca mare parte din bugetul acestui PO
să fie alocat prevenției cu accent pe domeniile în care
România înregistrează rate ridicate ale mortalității, ex.
cancere, probleme cardiovasculare, mortalitate infantilă
etc.

Servicii preventive
Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil și
neuniform din punct de vedere al calității serviciilor oferite.
o cancerul de col uterin: doar 27% din femei au acces. Acest procent scade la
13% în rândul femeilor cu venituri mici
o cancerul de sân: doar 7% din femeile de vârstă 50-69 ani au acces la
mamografie. Procentul scade la 2% în cazul femeilor cu venituri scăzute
o cancerul colorectal: doar 6% din populația din grupa de vârstă 50-69 ani au
acces la un examen de depistare a cancerului colorectal
o consultație la medicul stomatolog: 15% în România, față de 59% media EU28
o vaccinare anti-gripală: 6% față de media UE28 de 37%.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Într-adevăr, % este la nivel național. Dacă
procentul ar fi unul la nivel regional s-ar fi menționat și
regiunea.
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vaccinare anti-gripală: 6% față de media UE28 de 37%.

Servicii preventive
Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil
și neuniform din punct de vedere al calității serviciilor oferite.
o cancerul de col uterin: doar 27% din femei au acces. Acest procent scade
la 13% în rândul femeilor cu venituri mici
o cancerul de sân: doar 7% din femeile de vârstă 50-69 ani au acces la
mamografie. Procentul scade la 2% în cazul femeilor cu venituri scăzute
o cancerul colorectal: doar 6% din populația din grupa de vârstă 50-69 ani
au acces la un examen de depistare a cancerului colorectal
o consultație la medicul stomatolog: 15% în România, față de 59% media
EU28
o vaccinare anti-gripală: 6% față de media UE28 de 37%.

Servicii preventive
Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil
și neuniform din punct de vedere al calității serviciilor oferite.
o cancerul de col uterin: doar 27% din femei au acces. Acest procent scade
la 13% în rândul femeilor cu venituri mici
o cancerul de sân: doar 7% din femeile de vârstă 50-69 ani au acces la
mamografie. Procentul scade la 2% în cazul femeilor cu venituri scăzute
o cancerul colorectal: doar 6% din populația din grupa de vârstă 50-69 ani
au acces la un examen de depistare a cancerului colorectal
o consultație la medicul stomatolog: 15% în România, față de 59% media
EU28
o vaccinare anti-gripală: 6% față de media UE28 de 37%.

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
Comentariu:
La nivel national probabil. Pe medii de rezidenta probabil situatia este
diferentiata.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil și
neuniform din punct de vedere al calității serviciilor oferite.
o cancerul de col uterin: doar 27% din femei au acces. Acest procent scade la
13% în rândul femeilor cu venituri mici
Institutului National o cancerul de sân: doar 7% din femeile de vârstă 50-69 ani au acces la
pentru
Sanatatea
mamografie. Procentul scade la 2% în cazul femeilor cu venituri scăzute
Mamei si Copilului o cancerul colorectal: doar 6% din populația din grupa de vârstă 50-69 ani au
"Alessandrescuacces la un examen de depistare a cancerului colorectal
Rusescu"
o consultație la medicul stomatolog: 15% în România, față de 59% media EU28
o vaccinare anti-gripală: 6% față de media UE28 de 37%.
o medicină genomică: 0% din populație are acces la nivel național la teste de
screening derivate din acest domeniu

Acceptat: NU

Propunere parafraf nou introdus:
Acoperirea cu servicii primare de prevenire este scăzută în rândul populațiilor
dezavantajate care include a) persoanele neasigurate și sărace; și b) persoane
care trăiesc în comunități vulnerabile; mulți pacienți întârzie să caute îngrijiri sau
aleg servicii de urgență și specialiști pentru îngrijiri care ar putea fi furnizate la
nivelul serviciilor primare. Mai mult, chiar și pentru pacienții care au acces la
servicii primare, eficacitatea sau calitatea acestor servicii poate fi slabă, astfel
încât rezultatele în materie de sănătate sunt suboptimal. Lipsa serviciilor primare
duce la costuri crescute nesustenabile la niveul ingrijirilor spitalicesti si de
urgenta.
Programele nationale de sanatate includ si programme de prevenire primara dar
ele sunt subfinantate, inegale in timp si nu sunt evaluate din perspectiva
acoperirii in teritori si al beneficiilor de sanatate. Recent a fost promulgata legea
privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire
a îmbolnăvirilor care prevede alocarea a cel putin 3% din fondurile nationale
publice din sanatate pentru activitati de prevenire si acest nou cadru legislativ are
nevoi de interventii institutionale si de cresterea a capacitatii pentru a fi pusa in
aplicare
Servicii preventive
Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil și
neuniform din punct de vedere al calității serviciilor oferite.
o cancerul de col uterin: doar 27% din femei au acces. Acest procent scade la
13% în rândul femeilor cu venituri mici
o cancerul de sân: doar 7% din femeile de vârstă 50-69 ani au acces la
mamografie. Procentul scade la 2% în cazul femeilor cu venituri scăzute
o cancerul colorectal: doar 6% din populația din grupa de vârstă 50-69 ani au
acces la un examen de depistare a cancerului colorectal
o consultație la medicul stomatolog: 15% în România, față de 59% media EU28
o vaccinare anti-gripală: 6% față de media UE28 de 37%.
o rata scăzută de imunizare a dat naștere mai multor epidemii de rujeolă
începând din 2016 , de exemplu, 3 071 de cazuri de rujeolă raportate în
perioada de șase luni cuprinsă între septembrie 2016 și februarie 2017..

Acceptat: NU

UNICEF Romania

Răspuns MFE: comentariul nu a fost preluat, deoarece
nu s-a menționat documentul care evidențiază situația
prezentată.

Răspuns MFE: comentariul nu a fost preluat, deoarece
nu s-a menționat documentul/studiul/analiza care
evidențiază datele ce se doresc a fi introduse.
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Estimările UNAIDS 3 plasează numărul persoanelor cu HIV/SIDA în România în
intervalul 14000 – 18000, fiind printre primele locuri în UE.

Uniunea Națională a Comentariu: Aici putem pune cifre exacte pentru Romania la sfarsitul anului
Organizațiilor
2019, de pe www.cnlas.ro
Persoanelor Afectate
de HIV/SIDA

Răspuns MFE: text reformulat: ”Estimările UNAIDS4 la
30 iunie 2020 privind numărul pacienților HIV/SIDA în
România 16.658”

Estimările UNAIDS 5 plasează numărul persoanelor cu HIV/SIDA în România în
intervalul 14000 – 18000, fiind printre primele locuri în UE.

Estimările UNAIDS 6 plasează numărul persoanelor cu HIV/SIDA în România în
intervalul 14000 – 18000, fiind printre primele locuri în UE.
Considerăm că este necesară focalizarea și asupra depresiei, mai ales că această
patologie manifestă o tendință de creștere îngrijorătoare în contextul stării de
izolare socială determinată de pandemia COVID-19.
Depresia
Numarul cazurilor de depresie a crescut constant în ultimii ani: în anul 2014, 1,5%
din populaţie suferea de depresie, iar în anul 2017, procentul a crescut la 5%.
Prevalenţa cazurilor de depresie pe grupe de vârstă arată creşterea numărului
cazurilor de depresie odată cu înaintarea în vârstă. În ceea ce priveşte anii trăiţi
cu incapacitate (YLDs) ca urmare a prezenţei depresiei, în România, în anul 2017,
sau înregistrat 368,44 YLDs la 100,000 locuitori. majore în populația adultă este
de 7% (966000 persoane). Mai mult, 101430 de persoane suferă de depresie
rezistentă la tratament.17

Acceptat: DA

Propunere completare:

Acceptat: NU
Răspuns MFE: deoarece pentru anumite capitole din
POS (ex. Strategia PO) suntem limitați la un anumit
număr de caractere (30.000 caractere), echipa MFE a
optat pentru a păstra în aceste secțiuni doar
informațiile care justifică necesitatea finanțării
măsurilor propuse în POS, măsuri care vin în
întâmpinarea Recomandărilor specifice de țară sau a
altor documente strategice.
Cu toate acestea, documentele furnizate sunt relevante
din perspectivă operațională și vor fi luate în calcul atât
în elaborarea documentelor strategice relevante (ex.
SNS 2021-2027, strategia națională de control al
tuberculozei etc), cât și a ghidurilor specifice.
În ceea ce priveste măsurile de prevenție, POS va
acorda o atenție deosebită acestor măsuri, printre
domeniile vizate fiind si TB si HIV SIDA - vezi măsurile
FSE+ prioritatea 4.

Tuberculoza/ HIV SIDA

ARPIM

“Toți pacienții diagnosticați cu tuberculoză și cu HIV/SIDA în România au access
gratuit la tratament și îngrijire medicală. Cu toate acestea, sectorul public invește
insuficient în măsuri eficiente de prevenire a transmiterii celor două boli atât în
populația generală cât și în grupuri cheie vulnerabile (ex. persoane fără adăpost,
consumatori de droguri injectabile, bărbați care fac sex cu bărbați, persoane care
practică sex comercial, persoane din comunități rurale sărace etc.). Conform
Fundația
RAA analizelor de alocare bugetară, nivelul investițiilor în acțiuni de prevenire este de
(partener UNOPA)
maxim 1% din bugetul alocat programelor de supraveghere, prevenire și control
al tuberculozei, respectiv al HIV/SIDA
Surse:
Optima HIV, Burnet Institute, Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
(2020). Resource optimization to maximize the HIV response in Romania.
Disponibil aici: http://optimamodel.com/pubs/Romania_2020.pdf
World Bank Group (2019). The Tuberculosis Epidemic in Romania. Allocative
Efficiency Model Findings and Recommendations. Disponibil aici:
3

http://www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/România.asp

4

http://www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/România.asp

5

http://www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/România.asp

6

http://www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/România.asp

Răspuns MFE: text reformulat: ”Estimările UNAIDS8 la
30 iunie 2020 privind numărul pacienților HIV/SIDA în
România 16.658”

12 Ministerul Sănătății-INSP-CNEPSS-Centrul Regional de Sănătăate Publică Sibiu, Analiză de situație, 2019
13 Thornicroft et al., Br J Psychiatry. 2017 Feb; 210(2): 119–124.Rihmer et al., Journal of AffectiueDtsorders. 18 (1990) 221-225
8

http://www.unaids.org/en/CountryResponses/Countries/România.asp
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
https://documents.worldbank.org/en/publication/documentsreports/documentdetail/989311571338054208/the-tuberculosis-epidemic-inromania-tb-allocative-efficiency-model-findings-and-recommendations”

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Propuneri:
Acceptat: NU
- completare titlu: Tuberculoza, HIV/SIDA si alte boli transmisibile cu risc Răspuns MFE: În cadrul strategiei de program există
epidemiologic major.
deja referințe la starea actuală pandemică.
Fundația
RAA - includere un paragraf referitor la situatia generata de pandemia cu SARS CoV2
(partener UNOPA)
din perspectiva nevoilor identificate pe parcursul ultimelor 6 luni: resurse umane
si specialitati medicale deficitare (epidemiologie, ATI, boli infectioase), nevoia de
consolidare a DSP-urilor si a sectiilor de spital care asigura raspunsul la epidemii,
etc.
Asistență medicală primară, asistența comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu
Serviciile medicale de medicină de familie suferă de un deficit de personal și
infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu
precădere între mediul rural și cel urban. Astfel, 328 de comune din România
nu au niciun medic de familie, 2,5% din populație nu au niciun medic de
familie în comuna în care locuiesc, din 1.414 de localități (comune și orașe)
lipsesc 2.187 de medici de familie. Doar 1.496 de localități (47%) au suficienți
medici de familie, iar 271 de localități au mai mulți medici de familie decât
este necesar pentru populația existentă9. Cel mai mare excedent este în
municipiul București, urmat de alte centre universitare
Asistență medicală primară, asistența comunitară și serviciile oferite în
regim ambulatoriu
(...)
Este necesară integrarea serviciilor medicale pentru asigurarea accesului
egal și echitabil și pentru asigurarea continuitatea de îngrijiri.
(…)
Serviciile medicale de medicină de familie suferă de un deficit de personal și
infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu
precădere între mediul rural și cel urban. Astfel, 328 de comune din România
nu au niciun medic de familie, 2,5% din populație nu au niciun medic de
familie în comuna în care locuiesc, din 1.414 de localități (comune și orașe)
lipsesc 2.187 de medici de familie. Doar 1.496 de localități (47%) au suficienți
medici de familie, iar 271 de localități au mai mulți medici de familie decât
este necesar pentru populația existentă11. Cel mai mare excedent este în
municipiul București, urmat de alte centre universitare.
Asistență medicală primară, asistența comunitară și serviciile oferite în
9

ARPIM

Ministerul Fondurilor
Europene
Direcția Generală
Asistență Tehnică
Programe Europene

Asociatia Help

Serviciile medicale de medicină de familie suferă de un deficit de personal și
infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu
precădere între mediul rural și cel urban. Astfel, 328 de comune din România nu
au niciun medic de familie, 2,5% din populație nu au niciun medic de familie în
comuna în care locuiesc, din 1.414 de localități (comune și orașe) lipsesc 2.187 de
medici de familie. Doar 1.496 de localități (47%) au suficienți medici de familie,
iar 271 de localități au mai mulți medici de familie decât este necesar pentru
populația existentă10. Cel mai mare excedent este în municipiul București, urmat
de alte centre universitare (exemplu : Craiova, Cluj, Timisoara si Iasi).

Acceptat: DA

Asistență medicală primară, asistența comunitară și serviciile oferite în regim
ambulatoriu
(...)
Este necesară integrarea serviciilor medicale pentru asigurarea accesului egal și
echitabil și pentru asigurarea continuității în îngrijiri.

Acceptat: Parțial

(...)
Serviciile medicale de medicină de familie suferă de un deficit de personal și
infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu
precădere între mediul rural și cel urban. Astfel, 328 de comune din România nu
au niciun medic de familie, 2,5% din populație nu au niciun medic de familie în
comuna în care locuiesc, din 1.414 de localități (comune și orașe) lipsesc 2.187 de
medici de familie. Doar 1.496 de localități (47%) au suficienți medici de familie,
iar 271 de localități au mai mulți medici de familie decât este necesar pentru
populația existentă12. Cel mai mare excedent este în municipiul București, urmat
de alte orașe - centre universitare.
(…) Cel mai mare excedent este în municipiul București, urmat de alte centre

Răspuns MFE: comentariul a fost preluat, însă secțiunea
strategia programului fiind limitată la număr maxim de
caractere (30.000) în forma finală ar putea suferi
modificări.

Răspuns MFE: Sugestia a fost preluată, textul a fost
modificat astfel: ”pentru asigurarea continuității
îngrijirilor ..”.
Nu s-a adăugat ”orașe”, deoarece completarea
”Craiova, Cluj, Timișoara și Iași” evidențiază clar faptul
că sunt centre universitare, iar secțiunea fiind limitată la
un număr de caractere este esențial să se păstreze strict
datele care justifică intervențiile ce vor fi susținute.

Acceptat: DA

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, Distribuția cabinetelor și personalului medical de asistență medical primară, 2019

10

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, Distribuția cabinetelor și personalului medical de asistență medical primară, 2019

11

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, Distribuția cabinetelor și personalului medical de asistență medical primară, 2019

12

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, Distribuția cabinetelor și personalului medical de asistență medical primară, 2019
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regim ambulatoriu
Serviciile medicale de medicină de familie suferă de un deficit de personal și
infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu
precădere între mediul rural și cel urban.
(…) Cel mai mare excedent este în municipiul București, urmat de alte centre
universitare.
Serviciile medicale de asistență primară oferite în afara programului normal
de lucru sunt reduse sau chiar inexistente în majoritatea zonelor urbane și
rurale.
Asistența medicală școlară

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
Autism
universitare.

Răspuns MFE: integrat

Text nou introdus:
Personalul din asistență medicală primară, asistența comunitară și serviciile
oferite în regim ambulatoriu este insuficient pregătit în a oferi ingrijire
persoanelor cu dizabilități mintale.
Serviciile medicale de asistență primară oferite în afara programului normal de
lucru sunt reduse sau chiar inexistente în majoritatea zonelor urbane și rurale.

Propunere reformulare:

Cap.1.
Asistența medicală școlară
Asistența medicală școlară13 este asigurată de 757 medici de medicină școlară
și 3269 asistenți medicali școlari.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: DA
Răspuns MFE: text preluat.

“În 2018, rețeau de medicină destinată preșcolarilor, elevilor și studenților era
constituită din: 1902 cabinete medicale școlare, 54 cabinete medicale studențești
și 492 de cabinete stomatologice școlare și studențești (sursă: INSSE, Activitatea
unităților
sanitare
2018,
disponibil
aici:
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/activitatea_unitatilor_sani
tare_anul_2018.pdf). În anul școlar 2019-2020 în România erau înregistrați
Fundația
RAA 961922 de elevi și preșcolari în 18,597 unități școlare (sursă: SIIR - Sistemul
(partener UNOPA)
Informatic Integrat al Învăţământului din România, accesibil aici:
https://www.siiir.edu.ro/carto/#/statistici) și 459889 de studenți în 49 de
universități (sursă: CNFIS – Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului
Superior,
accesibil
aici
http://www.cnfis.ro/wpcontent/uploads/2020/04/SF_LMD-1oct2019_preliminar_site.pdf ). Cabinetele
medicale școlare existente acoperă cel mult 10% dintre unitățile din învățământul
preuniversitar, iar cabinetele stomatologice cel mult 3%. Este de așteptat ca
acoperirea să fie și mai redusă în mediu rural, unde se găsesc cca 65% dintre
toate unitățile de învățământ preuniversitar din țară (sursă: SIIR).”
Acceptat: NU
MINISTRUL
Asistența medicală școlară
14
LUCRĂRILOR
Asistența medicală școlară este asigurată de 757 medici de medicină școlară și
Răspuns MFE: secțiunea de Asistență medicală școlară
PUBLICE,
3269 asistenți medicali școlari.
a fost actualizată.
DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI
Comentariu:
MLPDA
Probabil e vorba in special de mediul urban si ar trebui concluzionat prin nr-ul de
scoli neacoperite

Resurse umane în sănătate/ Indicele de asigurare a populației cu paturi

Serviciile de reabilitare/ recuperare/ Serviciile de îngrijire pe termen lung/ Serviciile de îngrijire paliativă
Acceptat: NU

Serviciile de reabilitare/ recuperare/ Serviciile de îngrijire pe termen lung/
Serviciile de îngrijire paliativă
ARPIM

13

INSP, CNEPSS, Raportul Stării de Sănătate, 2018

14

INSP, CNEPSS, Raportul Stării de Sănătate, 2018

Serviciile de reabilitare/ recuperare/ Serviciile de îngrijire pe termen lung/
Serviciile de îngrijire paliativă și cele de îngrijire la domiciliu

Răspuns MFE: se are în vedere finanțarea serviciilor de
îngrijire paliativă din perspectiva medicală. În cazul în
care va fi necesară finanțarea componentei medicale
aferentă îngrijirii la domiciliu, aceasta poate fi finanțată.

13
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Serviciile de reabilitare/ recuperare/ Serviciile de îngrijire pe termen lung/
Serviciile de îngrijire paliativă
Serviciile de ÎTL și reabilitare funcționează fragmentat și se confruntă cu o
insuficientă clarificare a standardelor de calitate și a rolurilor diverșilor
furnizori de astfel de servicii
(….)România cu cele 122 de servicii de paliație pentru adulți și 12 pediatrice,
se situează ca număr de servicii la 100.000 locuitori în jumătatea inferioară
a clasamentului țărilor investigate.

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Serviciile de ÎTL și reabilitare funcționează fragmentat și se confruntă cu o
insuficientă clarificare a standardelor de calitate și a rolurilor diverșilor furnizori
de astfel de servicii
(….)
ASOCIATIA
AUTISM

HELP

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: DA
Răspuns MFE: integrat

Text nou introdus:
Serviciile de reabilitare / recuperare pentru persoanele cu dizabilităși sunt
insuficiente și distribuite inegal teritorial, oferite în cea mai mare parte de
furnizori privați non-profit, cu o reprezentare arpoape inexistență pentru adulți.
România cu cele 122 de servicii de paliație pentru adulți și 12 pediatrice, se
situează ca număr de servicii la 100.000 locuitori în jumătatea inferioară a
clasamentului țărilor investigate.

Investiții în infrastructură și dotări
Rețeaua de diagnostic de precizie și a medicinei personalizate este
subdezvoltată, iar practica personalizării tratamentului care s-a dovedit
eficace în îmbunătățirea prognosticului și, de asemenea, cost-eficient pe
termen lung este subtilizată15. În Romania, în fiecare an se efectuează un
număr de 35-40.000 de proceduri utilizând radiofarmaceutice, față de
necesarul estimat de 10 ori mai mare16.

Completare:
Rețeaua de diagnostic de precizie și a medicinei personalizate este
subdezvoltată, iar practica personalizării tratamentului care s-a dovedit eficace
Universitatea
de în îmbunătățirea prognosticului și, de asemenea, cost-eficient pe termen lung
Medicină și Farmacie este subtilizată17. În Romania, în fiecare an se efectuează un număr de 35-40.000
”Iuliu
Hațieganu” de proceduri utilizând radiofarmaceutice, față de necesarul estimat de 10 ori mai
Cluj-Napoca
mare18. Ar fi necesară acreditarea centrelor de cercetare din spitale si universitati
care au infrastructura pentru diagnostic molecular, genetica, ca centre de
diagnostic molecular (cu indeplinirea conditiilor de acreditare) pentru cresterea
numarului pacienti care au acces la terapii personalizate.

Dotarea cu echipamente necesare este încă departe de standardele din
țările europene avansate și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea
echipamentelor medicale în unitățile publice nu răspunde profilului stării de
sănătate local și nici nevoilor de sănătate ale populației.
Capacitatea de diagnostic precoce, intervenții si tratament pentru pacienți
necesita investiții pentru actualizare si distribuției ameliorată în teritoriu,
atât pentru laboratoarele de diagnostic hematologic, microbiologic,
biochimic, anatomo-patologic, cât si cele de imagistică.

Dotarea cu echipamente necesare este încă departe de standardele din țările
europene avansate și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea
echipamentelor medicale și sistemelor digitale în unitățile publice nu răspunde
profilului stării de sănătate local și nici nevoilor de sănătate ale populației.

România deține 385 aparate de tomografie computerizată (2020), asigurând
20 de aparate la 1.000.000 locuitori. Dintre acestea aprox 50% sunt instalate
în sistemul public de sănătate. În sistemul public de sănătate 14% din aceste
aparate sunt mai vechi de 10 ani. În sistemul privat, 25% din aparatele de CT
sunt mai vechi de 10 ani.
15
16

17
18

ARPIM

ARPIM

Capacitatea de screening, diagnostic precoce, intervenții și tratament pentru
pacienți necesita investiții pentru actualizare si distribuției ameliorată în
teritoriu, atât pentru laboratoarele de diagnostic hematologic, microbiologic,
biochimic, anatomo-patologic, cât si cele de imagistică.

Comentariu:
Considerăm că ar fi necesară o comparație cu media europeana

Acceptat: NU
Răspuns MFE: comentariul poate fi relevant din
perspectiva tipurilor de acțiuni eligibile, nu din
perspectiva fundamentării măsurilor finanțate.

Acceptat: Parțial
Răspuns MFE:
Sugestia ”și sistemelor digitale..”
Sugestia ”screening” nu a fost luată în calcul deoarece
screeningul este parte a măsurilor de diagnosticare
precoce.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: nu au fost oferite sugestii de documente/
studii/analize vis-a-vis de propunerea formulată. În
măsura în care entitatea care a formulat recomandarea
va pune la dispoziția MFE aceste date, acestea vor fi

The Swedish Institute for Health Economic Comparator Report on Cancer in Europe, 2019
ANCMS, 2019, Investiția în medicina nucleară-Investiție în Siguranța Pacientului

The Swedish Institute for Health Economic Comparator Report on Cancer in Europe, 2019
ANCMS, 2019, Investiția în medicina nucleară-Investiție în Siguranța Pacientului
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
analizate și textul va putea fi completat în consecință.

Numărul de aparate de rezonanță magnetică nucleară (RMN) este de 298,
din care 31% se află în sistemul public. Asigurarea cu RMN este de 15 la
1.000.000 de locuitori. 18% din aceste aparate sunt mai vechi de 10 ani.

ARPIM

Comentariu:
Este necesară o comparatie cu media europeana, la fel si pentru celelalte tipuri
de echipamente medicale; aceeasi abordare ar trebui sa fie consistenta si pentru
resursele umane si numarul de paturi, servicii medicale, etc

INSTITUTUL
NAȚIONAL
DE
CERCETAREDEZVOLTARE
MEDICO-MILITARĂ
„CANTACUZINO”

Prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale
Ca urmare a elaborării și adoptării Planului strategic pentru prevenirea și
controlul infecțiilor nosocomiale, începând cu august 2014 a fost implementat la
nivel național un sistem de supraveghere a infecțiilor cu Clostridium difficile (ICD)
care a determinat o creștere a raportării infecțiilor nozocomiale digestive și a
numărului total de infecții nozocomiale comunicate. Pe parcursul anului 2015
raportarea ICD s-a îmbunătățit, ajungându-se ca 33% dintre cele 12316 cazuri de
IAAM raportate să aibă localizare digestivă, iar numărul de IAAM raportate să
crească cu 15,9% față de anul 2014. La nivelul anului 2015 au fost raportate 5845
cazuri de ICD îngrijite în spitale. Tendința la sub-raportare persistă și în cadrul
acestui sistem de supraveghere, având în vedere numărul de spitale care nu au
raportat cazuri, nivelul extrem de redus al recidivelor (4,9%) și al cazurilor cu
evoluție severă (6,7%).
De asemenea au fost făcuți pași concreți pentru controlul infecțiilor nosocomiale
în unitățile sanitare dar rămâne în continuare o problemă, alături de cea globală,
a rezistenței la antibiotice, ce necesită o atenție deosebită.
Explicație a Institutului Cantacuzino pentru paragraful adaugat mai sus:
Ca urmare a elaborării și adoptării Planului strategic pentru prevenirea și
controlul infecțiilor nosocomiale, începând cu august 2014 a fost implementat la
nivel național un sistem de supraveghere a infecțiilor cu Clostridium difficile (ICD)
care a determinat o creștere a raportării infecțiilor nosocomiale digestive și a
numărului total de infecții nosocomiale comunicate. Pe parcursul anului 2015
raportarea ICD s-a îmbunătățit, ajungându-se ca 33% dintre cele 12316 cazuri de
IAAM raportate să aibă localizare digestivă, iar numărul de IAAM raportate să
crească cu 15,9% față de anul 2014. La nivelul anului 2015 au fost raportate 5845
cazuri de ICD îngrijite în spitale. Tendința la sub-raportare persistă și în cadrul
acestui sistem de supraveghere, având în vedere numărul de spitale care nu au
raportat cazuri, nivelul extrem de redus al recidivelor (4,9%) și al cazurilor cu
evoluție severă (6,7%).
Paragraful se refera strict la infecțiile cu Clostridium difficile (ICD). Există o paletă
întreagă de infecții nosocomiale și cauze ale apariției acestora care nu sunt
menționate. Poate că un comentariu generic de tipul „De asemenea au fost
făcuți pași concreți pentru controlul infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare
dar rămâne în continuare o problemă, alături de cea globală, a rezistenței la
antibiotice, ce necesită o atenție deosebită.”

Acceptat: NU
Răspuns MFE: nu au fost oferite sugestii de documente/
studii/analize vis-a-vis de propunerea formulată. În
măsura în care entitatea care a formulat recomandarea
va pune la dispoziția MFE aceste date, acestea vor fi
analizate și textul va putea fi completat în consecință.

Prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale
Cap.1
Prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale
Ca urmare a elaborării și adoptării Planului strategic pentru prevenirea și
controlul infecțiilor nosocomiale, începând cu august 2014 a fost
implementat la nivel național un sistem de supraveghere a infecțiilor cu
Clostridium difficile (ICD) care a determinat o creștere a raportării infecțiilor
nozocomiale digestive și a numărului total de infecții nozocomiale
comunicate. Pe parcursul anului 2015 raportarea ICD s-a îmbunătățit,
ajungându-se ca 33% dintre cele 12316 cazuri de IAAM raportate să aibă
localizare digestivă, iar numărul de IAAM raportate să crească cu 15,9% față
de anul 2014. La nivelul anului 2015 au fost raportate 5845 cazuri de ICD
îngrijite în spitale. Tendința la sub-raportare persistă și în cadrul acestui
sistem de supraveghere, având în vedere numărul de spitale care nu au
raportat cazuri, nivelul extrem de redus al recidivelor (4,9%) și al cazurilor cu
evoluție severă (6,7%).

Acceptat: DA
Răspuns MFE: nou text introdus ”Deși au fost făcuți
pași concreți pentru controlul infecțiilor nosocomiale în
unitățile sanitare, aceasta rămâne în continuare o
problemă, alături de cea globală, a rezistenței la
antibiotice, ce necesită o atenție deosebită”

Programele de sănătate publică
Sistemul de monitorizare și evaluare al performanței și impactului
programelor naționale de sănătate este unul rudimentar, neinformatizat,
birocratic, datele colectate sunt nerelevante pentru a măsura impactul

Fundația
RAA Completare:
Sistemul de monitorizare și evaluare al performanței și impactului programelor
(partener UNOPA)
naționale de sănătate este unul rudimentar, neinformatizat, birocratic, datele

Acceptat: DA
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intervențiilor de sănătate. Alocările de fonduri sunt discontinue, greu de
anticipat, adesea insuficiente fapt care impietează implementarea eficace a
intervențiilor

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
colectate sunt nerelevante pentru a măsura impactul intervențiilor de sănătate.
Alocările de fonduri sunt discontinue, greu de anticipat, adesea insuficiente fapt
care impietează implementarea eficace a intervențiilor. Sistemul de achizitii
pentru programele nationale aflate la Ministerul Sanatatii trebuie reformat
pentru a preveni discontinuitatile in aprovizionarea cu medicamente esentiale.

MS implementează mai multe programe care acoperă nevoi specifice de
sănătate. Programele de sănătate publică vizează: supravegherea bolilor
transmisibile prioritare, controlul TBC, HIV/SIDA, vaccinarea, sănătatea mamei
și a copiilor, bolile rare și screening-ul pentru cancerul de col uterin și
transplantul.
Sistemul de monitorizare și evaluare al performanței și impactului
programelor naționale de sănătate este unul rudimentar, neinformatizat,
birocratic, datele colectate sunt nerelevante pentru a măsura impactul
intervențiilor de sănătate. Alocările de fonduri sunt discontinue, greu de
anticipat, adesea insuficiente fapt care impietează implementarea eficace a
intervențiilor.
ARPIM

MS implementează mai multe programe care acoperă nevoi specifice de
sănătate. Programele de sănătate publică vizează: supravegherea bolilor
transmisibile prioritare, controlul TBC, HIV/SIDA, vaccinarea, sănătatea mamei
și a copiilor, bolile rare și screening-ul pentru cancerul de col uterin și
transplantul.
Sistemul de monitorizare și evaluare al performanței și impactului
programelor naționale de sănătate este unul rudimentar, neinformatizat,
birocratic, datele colectate sunt nerelevante pentru a măsura impactul
intervențiilor de sănătate.

Asociatia Romanian
Women s Lobby

MS implementează mai multe programe care acoperă nevoi specifice de
sănătate. Programele de sănătate publică vizează: supravegherea bolilor
transmisibile prioritare, controlul TBC, HIV/SIDA, vaccinarea, sănătatea mintală și
profilaxie în patologia psihiatrică, sănătatea mamei și a copiilor, bolile rare și
screening-ul pentru cancerul de col uterin și transplantul, etc. CNAS coordonează
și finanțează programele naționale de sănătate cu scop principal curativ
(programul de oncologie , diverse programme adresate bolilor neurologice,bolilor
rare, bolilor hematologice, etc).
Sistemul de monitorizare și evaluare al performanței și impactului programelor
naționale de sănătate este unul rudimentar, neinformatizat, birocratic, datele
colectate sunt nerelevante pentru a măsura impactul intervențiilor de sănătate.
Nu pare să existe o coordonare adecvată între componenta de prevenție și
sănătate publică, coordonată de Ministerul Sănătății și cea curativă, coordonată
de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Alocările de fonduri sunt discontinue,
greu de anticipat, adesea insuficiente fapt care impietează implementarea eficace
a intervențiilor.

MS implementează mai multe programe care acoperă nevoi specifice de
sănătate. Programele de sănătate publică vizează: supravegherea bolilor
transmisibile prioritare, controlul TBC, HIV/SIDA, vaccinarea, sănătatea mamei și
a copiilor, bolile rare și screening-ul pentru cancerul de col uterin și transplantul.
Lipseste la ora actuala un program de sanatate publica care sa vizeze violenta
domestica si violenta sexuala, pentru a raspunde efectelor acestora asupra
sanatatii populatiei.
Sistemul de monitorizare și evaluare al performanței și impactului programelor
naționale de sănătate este unul rudimentar, neinformatizat, birocratic, datele
colectate sunt nerelevante pentru a măsura impactul intervențiilor de sănătate.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Răspuns MFE: text preluat. MS implementează mai
multe programe care acoperă nevoi specifice de
sănătate. Programele de sănătate publică vizează:
supravegherea bolilor transmisibile prioritare, controlul
TBC, HIV/SIDA, vaccinarea,
sănătatea mintală și
profilaxie în patologia psihiatrică, sănătatea mamei și a
copiilor, bolile rare, screening-ul pentru cancerul de col
uterin și transplantul. CNAS coordonează și finanțează
programele naționale de sănătate cu scop principal
curativ (ex. programul de oncologie, programe adresate
bolilor neurologice, bolilor rare, bolilor hematologice,
etc).
Sistemul de monitorizare și evaluare al performanței și
impactului programelor naționale de sănătate este unul
rudimentar, neinformatizat, birocratic, datele colectate
sunt nerelevante pentru a măsura impactul
intervențiilor de sănătate. Alocările de fonduri sunt
discontinue, greu de anticipat, adesea insuficiente, fapt
care împietează implementarea eficace a intervențiilor.
Sistemul de achiziții pentru aceste programe naționale
întâmpină discontinuități în aprovizionarea cu
medicamente esențiale. Se impune o mai bună
coordonare între componenta de prevenție și sănătate
publică, coordonată de MS și cea curativă, coordonată
de CNAS.
Sugestiile au fost preluate, însă secțiunea strategia
programului fiind limitată la număr maxim de caractere
(30.000), forma finală ar putea suferi modificări.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: Intervențiile propuse nu sunt specifice
măsurilor vizate de POS. Cu toate acestea, PO
Incluziune și Demnitate Socială include în prioritatea 7
măsurile destinate acestui grup vulnerabil. Mai multe
detalii puteți găsi la următorul link:
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/
Concluzie: măsurile pe care le propuneți sunt specifice
PO Incluziune și Demnitate Socială.

Comentariu :
Numarul de persoane care ajung anual la serviciile de sanatate de urgenta sau
medico legale precum si la alte servicii de sanatate ca urmare a violentei
domestice si violentei sexuale este de de aproximativ 18000/an.
Terapie celulară și transplant
Limfomul cu celula mare B este cel mai frecvent subtip de limfon
nonhodgkinian și reprezintă aprox 25% din toate cazurile de limfoame
nonhodgkin, cu o incidenta de 3-4 cazuri la 100.000 persoane în Europa.

ARPIM

Limfomul cu celula mare B este cel mai frecvent subtip de limfon nonhodgkinian
și reprezintă aprox 25% din toate cazurile de limfoame non-Hodgkin, cu o
incidenta de 3-4 cazuri la 100.000 persoane în Europa.

Acceptat: DA
Răspuns MFE: Sugestie preluată
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

3
Analiză retrospectivă a unor cohorte observaționale în care pacienții au primit
tratament (non-CAR T) pentru Limfom Malign cu Celulă Mare B
REFRACTAR/RECAZUT, inclusiv după transplant, arată o rată de răspuns
complet de 7% și o supraviețuire de 6, 3 luni (Crump Blood 2017). Ratele de
răspuns publicate după terapiile CAR-T comerciale este de 40-50%, cu o
supraviețuire fără de boală de 78-79%.
ARPIM

Acceptat: Parțial
Răspuns MFE: Sugestie preluată. Text modificat:
Analiză retrospectivă a unor cohorte observaționale în care pacienții au primit ”Ratele de răspuns publicate după terapiile CAR-T
tratament (non-CAR T) pentru Limfom Malign cu Celulă Mare B comerciale sunt de 40-50%, cu o supraviețuire fără
REFRACTAR/RECAZUT, inclusiv după transplant, arată o rată de răspuns complet progresia bolii de 78-79%”.
de 7% și o supraviețuire de 6, 3 luni (Crump Blood 2017). Ratele de răspuns Sugestia de adăugare a textului ”În lunile precedente a
publicate după terapiile CAR-T comerciale sunt de 40-50%, cu o supraviețuire fără fost avizată de ANMDMR pozitiv spre rambursare în
progresia bolii de 78-79%.
România una dintre terapiile comerciale CAR-T, pentru
În lunile precedente a fost avizată de ANMDMR pozitiv spre rambursare în ambele indicații menționate mai sus; implementarea
România una dintre terapiile comerciale CAR-T, pentru ambele indicații efectivă a deciziei de rambursare depinde însă, ca și în
menționate mai sus ; implementarea efectivă a deciziei de rambursare depinde cazul altor medicamente inovatoare, de rapiditatea
însă, ca și în cazul altor medicamente inovatoare, de rapiditatea elaborării actelor elaborării actelor legislative și a aprobării acestora” nu
legislative și a aprobării acestora.
a fost preluată deoarece prin natura sa POS nu
finanțează tipul de măsuri sugerate, ex. elaborare acte
legislative.

Transplant
Asociației
Consultanților
din Propunem integrarea tehnologiilor digitalizate (de exemplu 3D printing) care vor
România
pentru permite extinderea domeniului și vor putea fi utilizate pentru realizarea unor
Accesarea Fondurilor platforme pentru strategia terapeutică
Europene (ACRAFE)

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Deși relevantă, propunerea formulată
ține de aspectele operaționale. Prin urmare acestea ar
putea fi vizate fie în cadrul măsurilor de digitalizare –
prioritatea 6, fie în cadrul propunerilor de proiecte
depuse.

Boli rare
Grupul heterogen al bolilor rare așa-numit „orfane” a căpătat recent un loc
mai important pe agenda de sănătate publică comunitară și națională. Deşi
afectează un număr relativ redus de persoane din populația generală și au
un potențialul limitat de prevenire/ diagnostic precoce, mai ales în contextul
unui determinism preponderent genetic (80%), bolile rare pot avea un grad ARPIM
mare de severitate și letalitate precoce înaltă (circa 1/5 din cazurile cu debut
în copilărie decedează înaintea vârstei de 5 ani).

Grupul heterogen al bolilor rare așa-numit „orfane” a căpătat recent un loc mai
important pe agenda de sănătate publică comunitară și națională. Deşi
afectează un număr relativ redus de persoane din populația generală și au un
potențialul limitat de prevenire/ diagnostic precoce, mai ales în contextul unui
determinism preponderent genetic (80%), bolile rare pot avea un grad mare de
severitate și letalitate precoce înaltă (circa 1/5 din cazurile cu debut în copilărie
decedează înaintea vârstei de 5 ani).

Acceptat: DA
Răspuns MFE: Propunerea a fost integrată, însă având
în vedere limitarea secțiunii la un anumit număr de
caractere, varianta finală a POS ar putea suferi
modificări.

Recomandam introducerea definitiei EU a bolilor rare : boli care afecteaza maxim
5 din 10.000 locuitori la nivelul EU
Sistemul național de transfuzii

Laboratoarele microbiologie (DSP INSP)
Cap.1
Laboratoarele microbiologie (DSP INSP)
Diagnosticul de laborator este o componentă esențială a actului medical,
contribuind la stabilirea diagnosticului de certitudine al pacienților și la
asigurarea calității și eficienței actului medical. Capacitatea de asigurare a
diagnosticului de laborator la standardele de calitate agreate pentru sistemul
de sănătate reprezintă o premisă pentru asigurarea furnizării de servicii
medicale și pentru garantarea accesului cetățenilor la acestea.

Laboratoarele microbiologie (DSP INSP INCDMM Cantacuzino)
INSTITUTUL
NAȚIONAL
DE
CERCETAREDEZVOLTARE
MEDICO-MILITARĂ
„CANTACUZINO”

Explicație a Institutului Cantacuzino pentru paragraful adaugat mai sus:
Diagnosticul de laborator este o componentă esențială a actului medical,
contribuind la stabilirea diagnosticului de certitudine al pacienților și la asigurarea
calității și eficienței actului medical. Capacitatea de asigurare a diagnosticului de
laborator la standardele de calitate agreate pentru sistemul de sănătate

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Secțiunea a fost modificată pentru a
reflecta mai bine analiza de situație. Textul sugerat
”Laboratoarele naționale de referință trebuie dezvoltate
pe baza structurilor existente pentru folosirea
competenței personalului și recunoașterea națională și
internațională de care se bucură acesta” nu a fost
introdus deoarece aceste idei reies din analiza tipurilor
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Laboratoarele îndeplinesc funcții de sănătate publică, de ex supravegherea și
controlul bolilor transmisibile, al infecțiilor asociate actului medical sau a
rezistenței la antibiotice, asigurarea unui răspuns coordonat și complet la
epidemii, dezastre și/sau amenințări biologice.
Responsabilitățile ce decurg din obligațiile stabilite prin tratate UE și a
legislației comunitare în domeniul bolilor transmisibile au fost alocate
CNSCBT, ca structură din INSP.
CNSCBT este corespondentul național al CECB și membrul desemnat în
Rețeaua europeană de supraveghere epidemiologica in domeniul bolilor
transmisibile EWRS 19
În conformitate cu recomandările ECDC, laboratorul național de referință în
domeniul microbiologiei trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele
funcții-cheie:
- Funcția de referință de diagnostic – cel puțin pentru bolile cu
supraveghere obligatorie și care constituie amenințări de sănătate
publică la nivelul UE
- să aplice/să utilizeze pentru validare metodele ”standard de aur”
pentru diagnostic (inclusiv scheme de intercomparare);
- Funcția de referință de resurse – dezvoltă și menține, în acord cu
standardele internaționale, o colecție relevantă de materiale specifice
pe care le distribuie laboratoarelor de linie (tulpini, culturi, izolate
clinice, materiale genetice, etc);
- Funcția de coordonare metodologică și sfat științific pentru
laboratoarele de microbiologie de linie;
- Funcția de colaborare, participare la rețele și cercetare științifică;
- Funcția de monitorizare, alertă (în caz de apariția de
rezultate/fenomene neobișnuite) și răspuns.
Pentru a îndeplini funcția de laborator de referință, ECDC impune printre
condițiile necesare:
existența de echipamente și infrastructură adecvate, materiale de bază,
resurse și produse adecvate pentru a putea îndeplini funcții și activități
alocate laboratorului.
În prezent, funcția de supraveghere a bolilor transmisibile se îndeplinește cu
dificultate, prin unele laboratoare din DSP și din unele spitale/institute, iar
funcția de referință se asigură fragmentar, parțial prin unele institute clinice,
parțiale prin unele centre regionale ale INSP și parțial prin Institutul
Cantacuzino.
Din punct de vedere al infrastructurii și echipamentelor, laboratoarele DSPurilor s-au degradat continuu, ultimele investiții mai consistente fiind făcute
înainte de aderarea la UE. Analiza nevoilor actuale relevă că existența unor
laboratoare regionale de microbiologie și a unui laborator național de
referință ar fi suficiente pentru îndeplinirea tuturor responsabilităților.
La nivelul DSP există un număr de 42 laboratoare de diagnostic și investigare
în sănătate publica și 17 laboratoare de igiena radiațiilor, iar la nivelul INSP și

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
reprezintă o premisă pentru asigurarea furnizării de servicii medicale și pentru
garantarea accesului cetățenilor la acestea.

19

Early Warning and Reponse System https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/early-warning-and-response-system-european-union-ewrs.

20

Early Warning and Reponse System https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/early-warning-and-response-system-european-union-ewrs.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
de acțiuni eligibile (prioritatea 4).

Diagnosticul de laborator este o componentă esențială a actului medical,
contribuind la stabilirea diagnosticului de certitudine al pacienților și la asigurarea
calității și eficienței actului medical. Capacitatea de asigurare a diagnosticului de
laborator la standardele de calitate agreate pentru sistemul de sănătate
reprezintă o premisă pentru asigurarea furnizării de servicii medicale și pentru
garantarea accesului cetățenilor la acestea.
Laboratoarele îndeplinesc funcții de sănătate publică, de ex supravegherea și
controlul bolilor transmisibile, al infecțiilor asociate actului medical sau a
rezistenței la antibiotice, asigurarea unui răspuns coordonat și complet la
epidemii, dezastre și/sau amenințări biologice.
Responsabilitățile ce decurg din obligațiile stabilite prin tratate UE și a legislației
comunitare în domeniul bolilor transmisibile au fost alocate CNSCBT, ca structură
din INSP.
CNSCBT este corespondentul național al CECB și membrul desemnat în Rețeaua
europeană de supraveghere epidemiologica in domeniul bolilor transmisibile
EWRS20
În conformitate cu recomandările ECDC, laboratorul național de referință în
domeniul microbiologiei trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele funcțiicheie:
- Funcția de referință de diagnostic – cel puțin pentru bolile cu
supraveghere obligatorie și care constituie amenințări de sănătate
publică la nivelul UE
- să aplice/să utilizeze pentru validare metodele ”standard de aur” pentru
diagnostic (inclusiv scheme de intercomparare);
- Funcția de referință de resurse – dezvoltă și menține, în acord cu
standardele internaționale, o colecție relevantă de materiale specifice pe
care le distribuie laboratoarelor de linie (tulpini, culturi, izolate clinice,
materiale genetice, etc);
- Funcția de coordonare metodologică și sfat științific pentru laboratoarele
de microbiologie de linie;
- Funcția de colaborare, participare la rețele și cercetare științifică;
- Funcția de monitorizare, alertă (în caz de apariția de rezultate/fenomene
neobișnuite) și răspuns.
Pentru a îndeplini funcția de laborator de referință, ECDC impune printre
condițiile necesare:
existența de echipamente și infrastructură adecvate, materiale de bază, resurse
și produse adecvate pentru a putea îndeplini funcții și activități alocate
laboratorului.
În prezent, funcția de supraveghere a bolilor transmisibile se îndeplinește cu
dificultate, prin unele laboratoare din DSP și din unele spitale/institute, iar funcția
de referință se asigură fragmentar, parțial prin unele institute clinice, parțiale prin
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în CRSP 17 laboratoare funcționale și două laboratoare naționale de referință,
cu specific în domeniile: apa potabilă, aliment; sănătate ocupațională și igiena
radiațiilor. Aceste laboratoare sprijină exercitarea rolului MS ca autoritate
competentă.

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
unele centre regionale ale INSP și parțial prin Institutul Cantacuzino.
Din punct de vedere al infrastructurii și echipamentelor, laboratoarele DSP-urilor
s-au degradat continuu, ultimele investiții mai consistente fiind făcute înainte de
aderarea la UE.
Analiza nevoilor actuale relevă că existența unor laboratoare regionale de
microbiologie și a unui laborator național de referință ar fi suficiente pentru
îndeplinirea tuturor responsabilităților.
Laboratoarele naționale de referință trebuie dezvoltate pe baza structurilor
existente pentru folosirea competenței personalului și recunoașterea națională și
internațională de care se bucură acesta.
La nivelul DSP există un număr de 42 laboratoare de diagnostic și investigare în
sănătate publica și 17 laboratoare de igiena radiațiilor, iar la nivelul INSP și în
CRSP 17 laboratoare funcționale și două laboratoare naționale de referință, cu
specific în domeniile: apa potabilă, aliment; sănătate ocupațională și igiena
radiațiilor. Aceste laboratoare sprijină exercitarea rolului MS ca autoritate
competentă.
Explicație a Institutului Cantacuzino pentru paragraful adaugat mai sus:
În prezent, funcția de supraveghere a bolilor transmisibile se îndeplinește
cu dificultate, prin unele laboratoare din DSP și din unele spitale/institute, iar
funcția de referință se asigură fragmentar, parțial prin unele institute clinice,
parțiale prin unele centre regionale ale INSP și parțial prin Institutul Cantacuzino.
......
Analiza nevoilor actuale relevă că existența unor laboratoare regionale de
microbiologie și a unui laborator național de referință ar fi suficiente pentru
îndeplinirea tuturor responsabilităților.

Cercetarea în sănătate
Se impune ca România să investească mai mult și mai adecvat în cercetare și
inovare, având în vedere că cercetarea și inovarea contribuie în general nu
doar la o sănătate mai bună, ci şi la prosperitate și la calitatea vieții, precum și
la obținerea de bunuri publice globale.

Completare:
Se impune ca România să investească mai mult și mai adecvat în cercetare și
inovare, având în vedere că cercetarea și inovarea contribuie în general nu doar
la o sănătate mai bună, ci şi la prosperitate și la calitatea vieții, precum și la
obținerea de bunuri publice globale.
Finanțarea în domeniul sănătății este aproape inexistentă pentru domeniile
Universitatea
de cercetare fundamentala și translațională. Nu exista programe de finanțare
Medicină și Farmacie destinate nevoilor de baza ale sistemului de cercetare în sănătate, nu există
”Iuliu
Hațieganu” criterii de performanță, nu există follow-up pentru proiectele finanțate privind
Cluj-Napoca
publicații, calitatea acestora, rezultatele obtinuțe.
România este pe ultimul loc în ceea ce privește vizibilitatea si CREDIBILITATEA
studiilor de cercetare la nivel european.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Unele dintre aspectele propuse sunt deja
luate în considerare în textul existent (ex: finanțarea,
utilizarea rezultatelor cercetării, finanțarea oncologiei
ca domeniu de importantă strategică, acțiuni inovative),
iar altele nu sunt susținute/ justificate cu date concrete,
nefiind credibile (ex: Nu exista programe de finanțare
destinate nevoilor de bază ale sistemului de cercetare în
sănătate, nu există criterii de performanță; România
este pe ultimul loc în ceea ce privește vizibilitatea și
CREDIBILITATEA studiilor de cercetare la nivel
European).

Infrastructurile de cercetare finanțate prin programe naționale nu sunt
exploatate la reala valoare din lipsa finanțării atât pentru cercetători cât și pentru
dezvoltarea de programe de cercetare competitive. Infrastructuri similare în
Europa sunt finanțate și monitorizate permanent pentru obținerea de rezultate.
Cancerul este a doua cauză de deces la nivel mondial după bolile

Universitatea

de Completare:

Acceptat: Parțial
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Instituția / Entitatea
care a transmis
comentariul
cardiovasculare. În 2019, 20 de milioane de oameni au fost diagnosticați cu Medicină și Farmacie
cancer, iar acest număr se preconizează că va crește până în 2030 pentru a ”Iuliu
Hațieganu”
ajunge la aproximativ 25 de milioane pe an. În România incidența, Cluj-Napoca
mortalitatea și dinamica afecțiunilor maligne este superioară celei mondiale,
europene, înregistrându-se un număr de 90.000 de pacienți oncologici noi pe
an21. De aceea, o preocupare majoră în acest domeniu este legată de
reducerea semnificativă a incidenței acestor afecțiuni, inclusiv prin realizarea
unor acțiuni inovative de cercetare.

Comentariu / observație / propunere transmisă

Cancerul este a doua cauză de deces la nivel mondial după bolile cardiovasculare.
În 2019, 20 de milioane de oameni au fost diagnosticați cu cancer, iar acest
număr se preconizează că va crește până în 2030 pentru a ajunge la aproximativ
25 de milioane pe an. În România incidența, mortalitatea și dinamica afecțiunilor
maligne este superioară celei mondiale, europene, înregistrându-se un număr de
90.000 de pacienți oncologici noi pe an22. De aceea, o preocupare majoră în acest
domeniu este legată de reducerea semnificativă a incidenței acestor afecțiuni,
inclusiv prin realizarea unor acțiuni inovative de cercetare.
Dezvoltarea de linii de finantare pentru dezvoltare inteligenta pentru
insanatosirea sistemului medical in domeniul oncologiei, dezvoltarea de
programe pentru inteligenta artificiala, avand in vedere capacitatea IT la nivelul
Romaniei.
Dezvoltarea de linii de finantare pentru asocierea domeniului public cu cel privat
pentru dezvoltarea de solutii invative pentru diagnostic si tratament.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Răspuns MFE: domeniul oncologiei este unul dintre
domeniile cheie care vor fi susținute prin POS în cadrul
mai multor priorități. Mai mult, pentru a evidenția
importanța acestor măsuri o parte dintre acestea sunt
incluse în operațiuni de importanță strategică.
În rezumat, măsurile dedicate combaterii și controlului
cancerului se regăsesc astfel:
- Prevenție
o FSE+ prioritatea 4
o FEDR – prioritatea 2 (ambulatorii)
o FEDR – prioritatea 4 – laboratoare
o
- Cercetare
o FEDR – prioritatea 5
o
- Paliație
o FEDR & FSE+ – prioritatea 2
- Utilizarea de metode moderne de investigare,
intervenție, tratament
o FEDR & FSE+ – prioritatea 7
Astfel, POS vizează prin măsurile de tip FEDR –
prioritatea 5 (cercetarea în domeniul medical), dar și
prioritatea 7 – măsurile de tip FEDR& FSE+ utilizarea de
metode moderne de investigare, intervenție,
tratament.
În ceea ce privește parteneriatele, detaliile cu privire la
eligibilitate solicitanți și parteneriate vor fi menționate
în ghidurile specifice, aceste detalii nemaifiind cerute în
macheta de PO.

Dincolo de finanțarea precară, există numeroase alte probleme ale cercetării
în sănătate, legate de vizibilitatea sănătății ca prioritate de cercetare, de
adecvarea priorităților de cercetare definite, de transferul și utilizarea efectivă
a rezultatelor cercetării în practica medicală, de capacitatea instituțională
existentă pentru cercetare.
ARPIM
Cancerul este a doua cauză de deces la nivel mondial după bolile
cardiovasculare. În 2019, 20 de milioane de oameni au fost diagnosticați cu
cancer, iar acest număr se preconizează că va crește până în 2030 pentru a
ajunge la aproximativ 25 de milioane pe an. În România incidența,
mortalitatea și dinamica afecțiunilor maligne este superioară celei mondiale,

21

Date INSP (https://insp.gov.ro/sites/cnepss/date-statistice-cancer)

22

Date INSP (https://insp.gov.ro/sites/cnepss/date-statistice-cancer)

Dincolo de finanțarea precară, există numeroase alte probleme ale cercetării în
sănătate, legate de vizibilitatea sănătății ca prioritate de cercetare, de adecvarea
priorităților de cercetare definite, de transferul și utilizarea efectivă a rezultatelor
cercetării în practica medicală, de capacitatea instituțională existentă pentru
cercetare, de cooperarea public-privat în domeniul cercetării în sănătate, etc.
Cancerul este a doua cauză de deces la nivel mondial după bolile cardiovasculare.
În 2019, 20 de milioane de oameni au fost diagnosticați cu cancer, iar acest
număr se preconizează că va crește până în 2030 pentru a ajunge la aproximativ
25 de milioane pe an. În România incidența, mortalitatea și dinamica afecțiunilor
maligne este superioară celei mondiale, europene, înregistrându-se un număr de
90.000 de pacienți oncologici noi pe an24. De aceea, o preocupare majoră în acest
domeniu este legată de reducerea semnificativă a incidenței acestor afecțiuni,

Acceptat: Parțial
Datele evidențiate în raportul privind profilul stării de
sănătate cu privire la ratele de supraviețuire la 5 ani
pentru cancer și cancerul pulmonar au fost introduse.
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europene, înregistrându-se un număr de 90.000 de pacienți oncologici noi pe
an23. De aceea, o preocupare majoră în acest domeniu este legată de
reducerea semnificativă a incidenței acestor afecțiuni, inclusiv prin realizarea
unor acțiuni inovative de cercetare.

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
inclusiv prin realizarea unor acțiuni inovative de cercetare. De exemplu, ratele de
supraviețuire la 5 ani pentru cancer în România sunt mult mai mici decât cele din
Uniunea Europeana (mai specific, pentru cancerul de prostata: România 77% în
timp ce UE26 înregistra o rată de 87%) 25.
Aditional, cancerul pulmonar
reprezinta cea mai frecventă cauză de deces cauzata de cancer, rata mortalității
crescând cu aproape 14 % din 2000. 3026

Conform Raportului Național al Stării de Sănătate a Populației din anul 2017,
elaborat de MS, INSP și Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de
Sănătate (CNEPSS), structura populației rezidente pe grupe de vârstă a
evidențiat că 18% din populație este peste 65 de ani și 19% între 50-64 ani,
acestea fiind și grupele cu o frecvență mai mare la morbidități cronice și
implicit cu o susceptibilitate crescută la infecția cu virus gripal.

Asociatia Romanian
Women s Lobby

Conform Raportului Național al Stării de Sănătate a Populației din anul 2017,
elaborat de MS, INSP și Centrul Național de Evaluare și Promovare a Stării de
Sănătate (CNEPSS), structura populației rezidente pe grupe de vârstă a evidențiat
că 18% din populație este peste 65 de ani și 19% între 50-64 ani, acestea fiind și
grupele cu o frecvență mai mare la morbidități cronice și implicit cu o
susceptibilitate crescută la infecția cu virus gripal.
Conform Comisia pentru statutul femeilor: a 57-a sesiune (2013) Concluzii
convenite: Eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violență împotriva
femeilor și fetelor și OMS. Răspuns la violența intimă a partenerului și violența
sexuală împotriva femeilor: orientări clinice și politice OMS Geneva, OMS; 2013 este nevoie de o analiza a starii de sănătate a populatiei din perspectiva legat de
sex, pentru a putea construi politici de sănătate care iau în considerare efectele
diferite asupra femeilor și barbaților a anumitor boli și prevalentei specifice și
impactului anumitor factori din societate (cum este de exemplu violența
domestica și violența sexuală) asupra unei categorii fata de cealaltă. De la
problemele de reproducere la speranța de viață, femeile și bărbații
experimentează diferit sănătatea și îngrijirea sănătății. Deși forța de muncă
pentru asistența medicală este formată preponderent din femei, acestea tind să
ocupe poziții cu statut scăzut, în timp ce bărbații continuă să dețină funcțiile de
decizie. Politica europeană de sănătate urmărește să răspundă diferitelor nevoi
ale pacienților femei și bărbați.
Propunere parafraf nou introdus:
Medicina genomică

Genomica reprezintă un domeniu interdisciplinar care se concentrează pe studiul
Institutului National structurii, funcției, evoluției, secvențierii (cartografierii) și editării întregului
organism.
pentru
Sanatatea genom al unui 27
Conform
OMS
, genomica are un potențial imens de a îmbunătăți sănătatea la
Mamei si Copilului
nivel
global
prin
faptul că schimbă modul prin care bolile sunt diagnosticate,
"Alessandrescuprevenite și tratate. În ciuda acestui potențial, modalitatea de diagnosticare,
Rusescu"
medicamentele și terapiile derivate din genomică au un cost investițional
semnificativ, ceea ce creează riscul ca aceste progrese să nu poată fi
implementate în România pentru a contribui la îmbunătățirea sănătății
populației.
24

Date INSP (https://insp.gov.ro/sites/cnepss/date-statistice-cancer)

23

Date INSP (https://insp.gov.ro/sites/cnepss/date-statistice-cancer)

25

26

CE, OECD, Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește sănătatea
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_romania_romanian.pdf

27

WHA57.13 Resolution - Genomics and world health https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R13-en.pdf?ua=1

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Intervențiile propuse nu sunt specifice
măsurilor vizate de POS. Cu toate acestea, PO
Incluziune și Demnitate Socială include în prioritatea 7
măsurile destinate acestui grup vulnerabil. Mai multe
detalii puteți găsi la următorul link:
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/
Concluzie: măsurile pe care le propuneți sunt specifice
PO Incluziune și Demnitate Socială.

Acceptat: DA
Răspuns MFE: Textul a fost introdus în secțiunea
strategia de program.
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
Realizarea de servicii medicale de înaltă performanță de prevenție, diagnostic și
tratament în domeniul medicinei genomice va reduce considerabil costurile din
sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru multiple Grupuri Înrudite de
Diagnostic (DRG). Mai mult, genomica poate oferi informații despre diverse boli
infecțioase prin identificarea modificărilor moleculare ale agenților patogeni, fapt
care permite urmărirea răspândirii și evoluției acestora. Introducerea medicinii
genomice va contribui astfel la consolidarea capacității sistemului public de
sănătate din România de a răspunde unor grave epidemii sau chiar pandemii.
Eficientizarea costurilor în sistemul public de sănătate, concomitent cu realizarea
de diagnostice rapide și exacte, precum și asigurarea unor tratamente țintite și
eficace, va marca un progres semnificativ față de situația actuală din sistemul
medical, iar impactul social și economic al infrastructurii naționale de genomică
va fi semnificativ.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Institutului National
pentru
Sanatatea
Mamei si Copilului
"AlessandrescuRusescu"

Parafraf nou introdus:
Acceptat: DA
Susținerea și dezvoltarea unei infrastructuri de genomică pentru realizarea
activităților de cercetare cu aplicație clinică, precum și integrarea acesteia în Răspuns MFE: Textul a fost introdus în secțiunea
sistemul public de sănătate și în rețelele de cercetare paneuropeană, coroborată strategia de program tabelul 1.1.
cu programe de formare specializate, va conduce la îmbunătățirea calității actului
medical și la promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente.

ARPIM

Potențialul maxim al tehnologiei informației si comunicațiilor (TIC) nu este încă
atins în sectorul de sănătate.. Chiar dacă, în ultimii ani a crescut gradul de
informatizare a serviciilor de sănătate, inclusiv la nivel spitalicesc, aceasta
rămâne suboptimal pe mai multe paliere, în timp ce managementul
programelor naționale de sănătate impune consolidarea registrelor de boală
sau constituirea unor registre noi și a soluțiilor informatice eficiente și eficace în
monitorizarea rezultatelor programelor naționale de sănătate. Problema
registrelor (populationale, de boala, etc) ramane in continuare una extrem de
importanta pentru ca, fara aceste registre, specialistii in domeniu nu au access
facil la date care sa ii ajute sa ia decizii referitoare la masurile care trebuie luate
pe termen scurt sau lung, in cadrul diferitelor patologii pe care acestea le
diagnosticheaza sau trateaza.
Per total, capacitatea sistemului de colectare, procesare, analiză și raportare a
datelor în sistemele informatice sau informaționale existente, dar și valorificarea
datelor și informațiilor disponibile în politicile publice sunt deficitare, în timp ce
componenta de comunicare către/ accesul la informația relevantă pentru pacient
și populație este insuficient dezvoltată.
Digitalizarea sistemului național de sănătate facilitează centrarea pe pacient și
nevoile acestuia, crescând disponibilitatea resurselor și accesibilitatea lor acolo
unde sunt mai necesare.
Datele ar trebui dezvoltate și utilizate pentru a oferi pacienților și consumatorilor
un control
mai mare asupra deciziilor lor, asigurând în același timp
profesioniștilor din domeniul sănătății și altor părți interesate capacitatea de a
îmbunătăți și personaliza diagnosticul, tratamentul si serviciile medicale, cu
impact pozitiv asupra practicilor clinice si cu eficientizarea utilizarii resurselor din
sistemul de sanatate.
Datele din lumea reală, determinate de utilizarea medicamentelor si tehnologiilor

Digitalizarea sistemului medical
Potențialul maxim al tehnologiei informației si comunicațiilor (TIC) nu este
încă atins în sectorul de sănătate.. Chiar dacă, în ultimii ani a crescut gradul de
informatizare a serviciilor de sănătate, inclusiv la nivel spitalicesc, aceasta
rămâne suboptimal pe mai multe paliere, în timp ce managementul
programelor naționale de sănătate impune consolidarea registrelor de boală
sau constituirea unor registre noi și a soluțiilor informatice eficiente și
eficace în monitorizarea rezultatelor programelor naționale de sănătate. Per
total, capacitatea sistemului de colectare, procesare, analiză și raportare a
datelor în sistemele informatice sau informaționale existente, dar și
valorificarea datelor și informațiilor disponibile în politicile publice sunt
deficitare, în timp ce componenta de comunicare către/ accesul la informația
relevantă pentru pacient și populație este insuficient dezvoltată.
Digitalizarea sistemului național de sănătate facilitează centrarea pe pacient
și nevoile acestuia, crescând disponibilitatea resurselor și accesibilitatea lor
acolo unde sunt mai necesare.
Sistemele medicale bazate pe tehnologii specifice sistemelor tip e-Sănătate
sprijină identificarea și aplicarea de noi strategii și abordări atât în procesele
de îngrijire a pacienților, cât și de furnizare a serviciului medical în unitățile
medicale, ambulatoriu și în îngrijire comunitară sau la domiciliu pentru
bolnavi în stare acută și cronică, persoane cu dizabilități fizice sau mentale
diverse, persoane în vârstă sau persoane dezavantajate.

Acceptat: Partial
Răspuns MFE: Textul cu privire la registre a fost
introdus în secțiunea strategia de program tabelul 1.1.
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
medicale în condiții de practică clinică curentă, pot ajuta la înțelegerea valorii
inovației, sprijinind factorii de decizie din domeniul sănătății care se confruntă cu
provocarea de a evalua diferite tehnologii și tratamente în contextul bugetelor
limitate pentru asistență medicală. Părțile interesate și factorii de decizie ar
trebui să adopte o abordare holistică a alfabetizării digitale - creând astfel o
cultură a datelor care să cuprindă practicieni din domeniul sănătății, pacienți și
cetățeni în general. Registrele electronice, împreună cu diversificarea schemelor
de access facilitat pentru terapii inovatoare, sunt soluții sustenabile deja utilizate
și validate în alte țări europene. Utilizarea registrelor de monitorizare a diverselor
terapii aduce multiple beneficii pentru sistemul de sănătate. În prezent, registrele
electronice sunt instrumente-cheie care pot contribui la cresterea calitatii ingrijirii
pacientilor, îmbunătățind în același timp eficiența financiară și sprijinind luarea
unor decizii bazate pe dovezi în materie de politici de sanatate. Implementarea
registrelor de monitorizare asigură, printre altele, evaluarea eficacității
tratamentului bazată pe practica clinică reală. Soluțiile de telemedicină sunt
utilizate pentru a spori colaborarea dintre specialiștii din domeniul sănătății,
pacienții și familiile lor, pentru a oferi asistență medicală de înaltă calitate
centrată pe pacient în locul potrivit, la momentul potrivit. De asemenea,
telemedicina oferă medicilor acces sporit la resursele interprofesionale, pentru ai ajuta să ia decizii mai informate. In cadrul sistemului e-sănătății, trebuie ținut
cont și de aplicațiile mobile de sănătate, precum și de modalitățile de evaluare și
rambursare a aplicațiilor, mobile, prin platforme, etc.
Dezvoltarea soluțiilor de e-Sănătate, incluzând telemedicina în România poate
avea un impact pozitiv asupra sistemului de sănătate in sensul accelerarii
reformelor în domeniul sănătății , aducand beneficii substantiale în special pentru
populația care locuiește în zone îndepărtate. Mai mult, un sistem public de esănătate eficient va reduce povara privind deficitul de fonduri și deficitul de
personal medical.
Sistemele medicale bazate pe tehnologii specifice sistemelor tip e-Sănătate
sprijină identificarea și aplicarea de noi strategii și abordări atât în procesele de
îngrijire a pacienților, cât și de furnizare a serviciului medical în unitățile medicale,
ambulatoriu și în îngrijire comunitară sau la domiciliu pentru bolnavi în stare
acută și cronică, persoane cu dizabilități fizice sau mentale diverse, persoane în
vârstă sau persoane dezavantajate.

Concluzii
Sistemele de sănătate se confruntă cu mai multe probleme, printre care:
- întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor în domenii-cheie
precum: întărirea capacității asistenței medicale primare, dezvoltarea
centrelor comunitare integrate, servicii de îngrijire și construirea
spitalelor regionale;
- capacitatea administrativă în continuare foarte limitată a Ministerului
28
29

ARPIM

Sistemele de sănătate se confruntă cu mai multe probleme, printre care:
- Cheltuielile pentru prevenție sunt reduse, iar accesul la serviciile de
prevenție este neuniform28
-

Finanțare redusa, la jumatate față de media europeana29;
Acces întârziat la terapii inovatoare, salvatoare de vieti, mult sub media
Europeană30

Acceptat: NU
Răspuns MFE: deși relevante, din cauza limitării la
30.000 caractere a acestei secțiuni propunerile nu au
putut fi preluate. Cu toate acestea, o parte dintre
aceste informații se regăsesc în tabelul 1.1.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_romania_romanian.pdf
Idem 29
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Sănătății, planificarea deficitară a investițiilor și lipsa de angajament
politic îngreunează și mai mult realizarea reformelor;

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
- întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor în domenii-cheie
precum: întărirea capacității asistenței medicale primare, dezvoltarea
centrelor comunitare integrate, servicii de îngrijire, digitalizarea
sistemului de sănătate și implementarea de soluții de tip e-Sănătate și
construirea spitalelor regionale;
- capacitatea administrativă în continuare foarte limitată a Ministerului
Sănătății, lipsa de continuitate a strategiilor de sănătate și a
mecanismelor de evaluare a acțiunilor propuse, planificarea deficitară a
investițiilor și lipsa de angajament politic îngreunează și mai mult
realizarea reformelor;

A. Măsuri cu impact asupra stării de sănătate
 Reducerea morbidității și mortalității prin boli netransmisibile: creșterea
capacității sistemului de sănătate publică de a dezvolta și implementa
intervenții de sănătate publică de reducere a factorilor de risc,
dezvoltarea de criterii și mecanisme de asigurare și control al calității
serviciilor preventive, curative și de recuperare și reabilitare, elaborarea
de metodologii/ ghiduri/ protocoale/ recomandări de furnizare a
serviciilor de sănătate în condiții de siguranță și eficacitate, dezvoltarea
serviciilor de diagnostic de precizie și a tratamentelor personalizate
 Reducerea morbidității și mortalității prin boli transmisibile: creșterea
capacității de diagnostic și supraveghere a bolilor transmisibile, creșterea
capacității de răspuns la epidemii, creșterea capacității de identificare a
IAAM, creșterea acoperirii vaccinale
 Îmbunătățirea stării de sănătate a mamei și copilului: creșterea capacității
de monitorizare pre și postnatală
B. Măsuri asupra serviciilor de sănătate
 Creșterea accesului egal și echitabil la servicii de sănătate preventive și
curative de calitate, în special pentru populații dezavantajate
 Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară: creșterea și
consolidarea capacității cabinetelor de medicină de familie, dezvoltarea și
consolidarea asistenței medicale comunitare, creșterea capacității de
prevenire a serviciilor de medicină școlară
Dezvoltarea și consolidarea serviciilor esențiale spitalicești pentru de servicii
de urgenta si servicii complexe, pentru pacientul critic, cu focalizare asupra
priorităților: boli cardio-vasculare, accidentul vascular cerebral si alte
patologii neurovasculare, cancere, accidente, etc
C. Măsuri transversale
 Asigurarea sustenabilității și creșterea predictibilității în sistemul de
sănătate: dezvoltarea capacității de elaborare a politicilor de sănătate
bazate pe evidențe științifice
 Creșterea gradului de informatizare a sistemului de sănătate, utilizarea
tehnologiilor moderne de comunicare și e-sănătate
 Creșterea investițiilor dedicate cercetării în domeniul medical și
îmbunătățirea utilizării efective a rezultatelor cercetării în practica
medicală
30

A. Măsuri cu impact asupra stării de sănătate
 Reducerea morbidității și mortalității prin boli netransmisibile: creșterea
capacității sistemului de sănătate publică de a dezvolta și implementa
intervenții de sănătate publică de reducere a factorilor de risc, dezvoltarea de
criterii și mecanisme de asigurare și control al calității serviciilor preventive,
curative și de recuperare și reabilitare, elaborarea de metodologii/ ghiduri/
protocoale/ recomandări de furnizare a serviciilor de sănătate în condiții de
siguranță și eficacitate, dezvoltarea serviciilor de diagnostic de precizie și a
tratamentelor personalizate
 Reducerea morbidității și mortalității prin boli transmisibile: creșterea
capacității de diagnostic și supraveghere a bolilor transmisibile, creșterea
capacității de răspuns la epidemii, creșterea capacității de identificare a
IAAM, creșterea acoperirii vaccinale
 Conştientizarea și educarea populației privind soluțiile eficace cu caracter
preventiv (primar, secundar sau terțiar)
 Îmbunătățirea stării de sănătate a mamei și copilului: creșterea capacității de
monitorizare pre și postnatală
UNICEF Romania

Acceptat: NU
Răspuns MFE: deși relevante, din cauza limitării la
30.000 caractere a acestei secțiuni s-a renunțat la
secțiunea Concluzii, măsurile regăsindu-se în acțiunile
eligibile din FSE+.

B. Măsuri asupra serviciilor de sănătate
Creșterea accesului egal și echitabil la servicii de sănătate preventive și
curative de calitate, în special pentru populații dezavantajate
Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară: creșterea și
consolidarea capacității cabinetelor de medicină de familie, dezvoltarea și
consolidarea asistenței medicale comunitare, creșterea capacității de
prevenire a serviciilor de medicină școlară
Dezvoltarea și consolidarea serviciilor esențiale spitalicești pentru de servicii de
urgenta si servicii complexe, pentru pacientul critic, cu focalizare asupra
priorităților: boli cardio-vasculare, accidentul vascular cerebral si alte patologii
neurovasculare, cancere, accidente, etc
C. Măsuri transversale
Asigurarea sustenabilității și creșterea predictibilității în sistemul de
sănătate: dezvoltarea capacității de elaborare a politicilor de sănătate
bazate pe evidențe științifice
Creșterea gradului de informatizare a sistemului de sănătate, utilizarea
tehnologiilor moderne de comunicare și e-sănătate

EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2019 Survey May 2020 disponibil la https://www.efpia.eu/media/554526/patients-wait-indicator-2019.pdf
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Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
Crearea cadrului legislativ si institutional pentru utilizarea tehnologiilor
digitale in furnizarea serviciilor medicale, educarea si motivarea
populatiei pentru a adopta comportamente fara risc, masurarea calitatii
si adresabilitatii serviciilor medicale.
Creșterea investițiilor dedicate cercetării în domeniul medical și
îmbunătățirea utilizării efective a rezultatelor cercetării în practica
medicală
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate
Propunem adăugarea unei priorități care să vizeze măsuri de sprijin pentru adulții
cu tulburări din spectrul autist. În prezent nu exista nici o măsura pentru
sprijinirea acestora.

Acceptat: NU

sistem informatic insuficient, neintegrat de sănătate care să furnizeze
suportul științific pentru elaborarea politicilor de sănătate. Gradul de
informatizare a serviciilor de sănătate, inclusiv la nivel spitalicesc,
rămâne suboptimal pe mai multe paliere, impunându-se creșterea
capacității de răspuns a sistemului medical la crize, iar pe de altă parte
crearea de căi noi de furnizare a serviciilor medicale, la distanță sau prin
intermediul sistemelor automatizate de producție sau servicii.
Datele disponibile despre calitatea asistenței medicale sunt insuficiente31
îmbătrânirea populației și creșterea nevoii de servicii de sănătate și
servicii sociale
servicii preventive slab dezvoltate și neaccesibile;
domeniul educației pentru sănătate este slab dezvoltat
lipsa infrastructurii pentru întreținerea fizică a persoanelor vârstnice și a
celor care suferă de tulburari de sănătate mintală.

Acceptat: NU

Accelerarea remedierii principalelor probleme identificate necesită o abordare
integrată care să țină cont de:
- nevoia de a îmbunătăți serviciile de diagnostic și tratament necesar
bolnavilor existenți, prin reducerea decalajului existent între România și
celelalte state membre ale Uniunii Europene, concomitent cu nevoia de a
a investi în programe preventive de sănătate publică care să reducă în
mod eficace povara bolilor în populație;
- nevoia de finanțare adecvată a sistemului de sănătate din România care
să corespundă nevoilor reale de tratament ale pacienților;
- asigurarea accesului pacienților români la tratamente inovative, inclusiv
prin relansarea dezvoltării de studii clinice;
- nevoia de creare de mai multă eficiență în gestionarea resurselor
sistemului de sănătate și transparență prin implementarea de soluții eSănătate;
- necesitatea de a evita ca sectorul curativ al sistemului de sănătate să

Acceptat: NU

Asociației
Consultanților
din
România
pentru Propunem implementarea unor măsuri pentru pregătirea personalului în vederea
Accesarea Fondurilor tratării adulților cu tulburări din spectrul autist. Metodele de terapie aplicate în
Europene (ACRAFE)
prezent sunt potrivite copiilor la vârste mici. Pentru cei mai mari și adulți aceste
metode nu mai pot fi aplicate.
-

-

sistem informatic insuficient, neintegrat de sănătate care să furnizeze
suportul științific pentru elaborarea politicilor de sănătate. Gradul de
informatizare a serviciilor de sănătate, inclusiv la nivel spitalicesc,
rămâne suboptimal pe mai multe paliere, impunându-se creșterea
capacității de răspuns a sistemului medical la crize, iar pe de altă
parte crearea de căi noi de furnizare a serviciilor medicale, la distanță
sau prin intermediul sistemelor automatizate de producție sau
servicii.
îmbătrânirea populației și creșterea nevoii de servicii de sănătate și
servicii sociale
servicii preventive slab dezvoltate și neaccesibile;
domeniul educației pentru sănătate este slab dezvoltat
lipsa infrastructurii pentru întreținerea fizică a persoanelor vârstnice.

-

ARPIM

Accelerarea remedierii principalelor probleme identificate necesită o
abordare integrată care să țină cont de:
- nevoia de a îmbunătăți serviciile de diagnostic și tratament necesar
bolnavilor existenți concomitent cu nevoia de a a investi în programe
preventive de sănătate publică care să reducă în mod eficace povara
bolilor în populație;
- necesitatea de a evita ca sectorul curativ al sistemului de sănătate să
ARPIM
intre în competiție pentru resurse cu cel preventiv
- nevoia de a asigura intervențiile de sănătate de tip FSE (instruire
resurse umane, dezvoltare de metodologii și proceduri, elaborare
criterii de asigurare și control al calității serviciilor medicale, etc.)
integrat și coordonat cu intervenții de tip FEDER (investiții în
infrastructura fizică a unităților sanitare, aparatură, etc.).

31

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

-

Răspuns MFE: POS include deja la prioritatea 4 o
intervenție prin care este susținută din FSE+ intervenția
Implementarea de măsuri de sprijin destinate
recuperării copiilor cu tulburări de spectru autist.

Răspuns MFE: deși relevante, din cauza limitării la
30.000 caractere a acestei secțiuni s-a renunțat la
secțiunea concluzii, la această secțiune fiind incluse
doar informații care vin în sprijinul recomandărilor
specifice de țară și care justifică intervențiile ce vor fi
sprijinite prin POS.

Răspuns MFE: deși relevante, din cauza limitării la
30.000 caractere a acestei secțiuni propunerile nu au
putut fi preluate. Cu toate acestea, o parte dintre
acestea ar putea fi incluse în tabelul 1.1.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_romania_romanian.pdf
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
intre în competiție pentru resurse cu cel preventiv
nevoia de a asigura intervențiile de sănătate de tip FSE (instruire resurse umane,
dezvoltare de metodologii și proceduri, elaborare criterii de asigurare și control al
calității serviciilor medicale, etc.) integrat și coordonat cu intervenții de tip FEDER
(investiții în infrastructura fizică a unităților sanitare, aparatură, etc.).

Având în vedere provocările cu care se confruntă sistemul de sănătate se
impune adoptarea de măsuri:
D. Măsuri cu impact asupra stării de sănătate
 Reducerea morbidității și mortalității prin boli netransmisibile: creșterea
capacității sistemului de sănătate publică de a dezvolta și implementa
intervenții de sănătate publică de reducere a factorilor de risc,
dezvoltarea de criterii și mecanisme de asigurare și control al calității
serviciilor preventive, curative și de recuperare și reabilitare, elaborarea
de metodologii/ ghiduri/ protocoale/ recomandări de furnizare a
serviciilor de sănătate în condiții de siguranță și eficacitate, dezvoltarea
serviciilor de diagnostic de precizie și a tratamentelor personalizate
 Reducerea morbidității și mortalității prin boli transmisibile: creșterea
capacității de diagnostic și supraveghere a bolilor transmisibile, creșterea
capacității de răspuns la epidemii, creșterea capacității de identificare a
IAAM, creșterea acoperirii vaccinale
 Îmbunătățirea stării de sănătate a mamei și copilului: creșterea capacității
de monitorizare pre și postnatală

Având în vedere provocările cu care se confruntă sistemul de sănătate se impune
adoptarea de măsuri:
- Măsuri cu impact asupra stării de sănătate
- Reducerea morbidității și mortalității prin boli netransmisibile: creșterea
capacității sistemului de sănătate publică de a dezvolta și implementa
intervenții de sănătate publică de reducere a factorilor de risc,
dezvoltarea de criterii și mecanisme de asigurare și control al calității
serviciilor preventive, curative și de recuperare și reabilitare, elaborarea
de metodologii/ ghiduri/ protocoale/ recomandări de furnizare a
serviciilor de sănătate în condiții de siguranță și eficacitate, dezvoltarea
serviciilor de diagnostic de precizie și a tratamentelor personalizate
- Reducerea morbidității și mortalității prin boli transmisibile: creșterea
capacității de diagnostic și supraveghere a bolilor transmisibile, creșterea
capacității de răspuns la epidemii, creșterea capacității de identificare a
IAAM, creșterea acoperirii vaccinale
-

Implementarea unor programe de sanatate privind identificarea si
tratarea precoce si adecvata a unor patologii cu prevalenta si mortalitate
ridicate dar si cu consum mare de resurse datorita complicatiilor cum
sunt diabetul zaharat sau insuficeinta cardiaca. Implementarea unor
programe de screening la nivel national pentru cancerul de san, de col
uterin, colo-rectal, pulmonar si de prostata sunt necesare nu doar pentru
un management eficient al cheltuielilor din sistemul de sanatate, cat si
pentru a creste supravietuirea, calitatea vietii si nu in ultimul rand a
mentine activi si productivi pacientii si/sau apartinatorii.

-

Îmbunătățirea stării de sănătate a mamei și copilului: creșterea capacității
de monitorizare pre și postnatală;
Îmbunătățirea sănătății mentale a populației și reducerea poverii bolilor
associate
Reducerea decalajului de acces la inovația farmaceutică între România și
media statelor membre UE

ARPIM

E. Măsuri asupra serviciilor de sănătate
 Creșterea accesului egal și echitabil la servicii de sănătate preventive și
curative de calitate, în special pentru populații dezavantajate
 Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară: creșterea și
consolidarea capacității cabinetelor de medicină de familie, dezvoltarea și
consolidarea asistenței medicale comunitare, creșterea capacității de
prevenire a serviciilor de medicină școlară

-

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: NU
Răspuns MFE: deși relevante, din cauza limitării la
30.000 caractere a acestei secțiuni s-a renunțat la
secțiunea de concluzii. Cu toate acestea, o parte dintre
informații se regăsesc deja în tabelul 1.1, iar măsurile
aferente la prioritatea 2 (ambulatorii sănătate mintală)
și prioritatea 4 (măsurile de screening).

Măsuri asupra serviciilor de sănătate
Creșterea accesului egal și echitabil la servicii de sănătate preventive și
curative de calitate, în special pentru populații dezavantajate
Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară: creșterea și consolidarea
capacității cabinetelor de medicină de familie, dezvoltarea și consolidarea
asistenței medicale comunitare (inclusiv a centrelor de sănătate mintală),
creșterea capacității de prevenire a serviciilor de medicină școlară
-

Măsuri cu impact asupra stării de sănătate

De completat la A. Măsuri cu impact asupra stării de sănătate:
Asociatia Romanian
Women s Lobby

Acceptat: NU

 Reducerea numarului de nasteri la mame minore, cresterea accesului la Răspuns MFE: deși relevante, din cauza limitării la
servicii de sanatatea reproducerii
 Un răspuns al serviciilor de sănătate de calitate la violență impotriva femeilor
și fetelor este crucial, nu numai pentru a asigura ca victimele /supraviețuitorii

30.000 caractere s-a renunțat la secțiunea de concluzii.
Cu toate acestea, măsurile destinate gravidei și copilului
se regăsesc la prioritatea 4 – FSE+. Măsurile cu privire la
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care a transmis
comentariul
au acces la cel mai înalt standard de sănătate realizabil,dar și pentru că
furnizorii de servicii medicale (de exemplu ca asistenți medicali, moașe,
medici și alții) sunt primul contact profesional pentru femeile care au fost
supuse la violență domestica sau violenta sexuala de catre partener

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
violența domestică se regăsesc în cadrul PO Incluziune
și Demnitate Socială prioritatea 7. Mai multe detalii
puteți găsi la următorul link:
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/

De completat la C. Măsuri transversale:


Dezvoltarea și consolidarea serviciilor esențiale spitalicești pentru de servicii
de urgenta si servicii complexe, pentru pacientul critic, cu focalizare asupra
priorităților: boli cardio-vasculare, accidentul vascular cerebral si alte
patologii neurovasculare, cancere, accidente, etc
F. Măsuri transversale
 Asigurarea sustenabilității și creșterea predictibilității în sistemul de
sănătate: dezvoltarea capacității de elaborare a politicilor de sănătate
bazate pe evidențe științifice
 Creșterea gradului de informatizare a sistemului de sănătate, utilizarea
tehnologiilor moderne de comunicare și e-sănătate
 Creșterea investițiilor dedicate cercetării în domeniul medical și
îmbunătățirea utilizării efective a rezultatelor cercetării în practica
medicală
 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate

Dezvoltarea și consolidarea serviciilor esențiale spitalicești pentru de servicii
de urgenta si servicii complexe, pentru pacientul critic, cu focalizare asupra
priorităților: boli cardio-vasculare, accidentul vascular cerebral si alte
patologii neurovasculare, cancere, accidente, etc
C. Măsuri transversale

Introducerea colectarii informatiile pe date segregate dupa sex

Dezvoltarea și consolidarea serviciilor esențiale spitalicești pentru de servicii de
urgenta si servicii complexe, pentru pacientul critic, cu focalizare asupra
priorităților: boli cardio-vasculare, accidentul vascular cerebral si alte patologii
neurovasculare, cancere, accidente, etc
- Măsuri transversale
- Asigurarea sustenabilității și creșterea predictibilității în sistemul de
sănătate: dezvoltarea capacității de elaborare a politicilor de sănătate
bazate pe evidențe științifice, inclusiv prin utilizarea de sisteme digitale
de colectare a datelor în sănătate și prin implementarea principiilor
medicine bazată pe dovezi la toate palierele sistemului de sănătate
- Creșterea gradului de informatizare a sistemului de sănătate, utilizarea
tehnologiilor moderne de comunicare și e-sănătate
- Creșterea investițiilor dedicate cercetării în domeniul medical și
îmbunătățirea utilizării efective a rezultatelor cercetării în practica
medicală
- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate

ARPIM

Acceptat: NU
Răspuns MFE: deși relevante, din cauza limitării la
30.000 caractere a acestei secțiuni propunerile nu au
putut fi preluate. Cu toate acestea, o parte dintre
acestea ar putea fi incluse în tabelul 1.1.

Acceptat: NU

ASOCIATIA PartNET

B. Măsuri asupra serviciilor de sănătate


Creșterea accesului egal și echitabil la servicii de sănătate preventive și
curative de calitate, în special pentru populații dezavantajate
 Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară: creșterea și
consolidarea capacității cabinetelor de medicină de familie, dezvoltarea și
consolidarea asistenței medicale comunitare, creșterea capacității de
prevenire a serviciilor de medicină școlară

Fundația
Comunitate

Cap.1
Dezvoltarea și consolidarea serviciilor esențiale spitalicești pentru servicii de
urgenta si servicii complexe, pentru pacientul critic, cu focalizare asupra
priorităților: boli cardio-vasculare, accidentul vascular cerebral si alte
patologii neurovasculare, cancere, accidente, etc

MINISTERUL
FONDURILOR
EUROPENE
DIRECȚIA GENERALĂ
ASISTENȚĂ TEHNICĂ

pentru

Completare cu :
Dezvoltarea competenţelor personalului din sectorul medical prin
cursuri/programe de formare continuă în vederea asigurării unui nivel suficient
de competenţă pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite

Răspuns MFE: deși relevante, din cauza limitării la
30.000 caractere a acestei secțiuni s-a renunțat la
secțiunea de concluzii. Cu toate acestea, măsurile de
formare se regăsesc la toate prioritățile finanțate din
FSE+.

B. Măsuri asupra serviciilor de sănătate
 Creșterea accesului egal și echitabil la servicii de sănătate preventive și
curative de calitate, în special pentru populații dezavantajate
 Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară: creșterea și
consolidarea capacității cabinetelor de medicină de familie, dezvoltarea și
consolidarea asistenței medicale comunitare, dezvoltarea si consolidarea
asistenței de medicină școlară și creșterea capacității de prevenție prin
serviciile de medicină școlară.

Acceptat: NU

Dezvoltarea și consolidarea serviciilor esențiale spitalicești pentru de servicii de
urgenta si servicii complexe, pentru pacientul critic, cu focalizare asupra
priorităților: boli cardio-vasculare, accidentul vascular cerebral si alte patologii
neurovasculare, cancere, accidente, etc

Acceptat: NU

Răspuns MFE: deși relevante, din cauza limitării la
30.000 caractere a acestei secțiuni s-a renunțat la
secțiunea de concluzii. Cu toate acestea, măsurile
menționate sunt deja incluse la prioritatea 2 - FSE+.

Răspuns MFE: s-a renunțat la secțiunea concluzii din
cauza limitării la 30.000 caractere a acestei secțiuni.
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Cap.1
Concluzii
Sistemele de sănătate se confruntă cu mai multe probleme, printre care:
- întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor în domenii-cheie
precum: întărirea capacității asistenței medicale primare, dezvoltarea
centrelor comunitare integrate, servicii de îngrijire și construirea
spitalelor regionale;
- capacitatea administrativă în continuare foarte limitată a Ministerului
Sănătății, planificarea deficitară a investițiilor și lipsa de angajament
politic îngreunează și mai mult realizarea reformelor;
- transferul îngrijirilor medicale de la nivelul spitalelor în regim
ambulatoriu este încă într-un stadiu incipient, majoritatea eforturilor
concentrându-se pe serviciile medicale spitalicești;
- slaba integrare a serviciilor sociale, de ocupare a forței de muncă, de
sănătate și de educație
- o capacitate redusă a sistemului de sănătate publică de a oferi acces
egal și echitabil la servicii preventive, atât în domeniul bolilor
transmisibile, cât și al bolilor cronice, inclusiv educație pentru
sănătate și promovarea eficace a unui stil de viață sănătos.
- dotarea cu echipamente necesare este încă departe de standardele
din țările europene avansate și, deseori, distribuția teritorială și
utilizarea echipamentelor medicale în unitățile publice nu răspunde
profilului stării de sănătate local și nici nevoilor de sănătate ale
populației.
- sistem informatic insuficient, neintegrat de sănătate care să furnizeze
suportul științific pentru elaborarea politicilor de sănătate. Gradul de
informatizare a serviciilor de sănătate, inclusiv la nivel spitalicesc,
rămâne suboptimal pe mai multe paliere, impunându-se creșterea
capacității de răspuns a sistemului medical la crize, iar pe de altă
parte crearea de căi noi de furnizare a serviciilor medicale, la distanță
sau prin intermediul sistemelor automatizate de producție sau
servicii.
- îmbătrânirea populației și creșterea nevoii de servicii de sănătate și
servicii sociale
- servicii preventive slab dezvoltate și neaccesibile;
- domeniul educației pentru sănătate este slab dezvoltat
- lipsa infrastructurii pentru întreținerea fizică a persoanelor vârstnice.

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
PROGRAME
EUROPENE

MINISTRUL
LUCRĂRILOR
PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI
MLPDA

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Concluzii
Sistemele de sănătate se confruntă cu mai multe probleme, printre care:
- întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor în domenii-cheie
precum: întărirea capacității asistenței medicale primare, dezvoltarea
centrelor comunitare integrate, servicii de îngrijire și construirea
spitalelor regionale;
- capacitatea administrativă în continuare foarte limitată a Ministerului
Sănătății, planificarea deficitară a investițiilor și lipsa de angajament
politic îngreunează și mai mult realizarea reformelor;
- transferul îngrijirilor medicale de la nivelul spitalelor în
regim
ambulatoriu este încă într-un stadiu incipient, majoritatea eforturilor
concentrându-se pe serviciile medicale spitalicești;
- slaba integrare a serviciilor sociale, de ocupare a forței de muncă, de
sănătate și de educație
- o capacitate redusă a sistemului de sănătate publică de a oferi acces egal
și echitabil la servicii preventive, atât în domeniul bolilor transmisibile,
cât și al bolilor cronice, inclusiv educație pentru sănătate și promovarea
eficace a unui stil de viață sănătos.
- dotarea cu echipamente necesare este încă departe de standardele din
țările europene avansate și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea
echipamentelor medicale în unitățile publice nu răspunde profilului stării
de sănătate local și nici nevoilor de sănătate ale populației.
- sistem informatic insuficient, neintegrat de sănătate care să furnizeze
suportul științific pentru elaborarea politicilor de sănătate. Gradul de
informatizare a serviciilor de sănătate, inclusiv la nivel spitalicesc,
rămâne suboptimal pe mai multe paliere, impunându-se creșterea
capacității de răspuns a sistemului medical la crize, iar pe de altă parte
crearea de căi noi de furnizare a serviciilor medicale, la distanță sau prin
intermediul sistemelor automatizate de producție sau servicii.
- îmbătrânirea populației și creșterea nevoii de servicii de sănătate și
servicii sociale
- servicii preventive slab dezvoltate și neaccesibile;
- domeniul educației pentru sănătate este slab dezvoltat
- lipsa infrastructurii pentru întreținerea fizică a persoanelor
vârstnice.Dezechilibrele teritoriale în furnizarea serviciilor de asistență
medicală sunt mari și se amplifică (Raportul de țară din 2020 privind
România)

Acceptat: NU

Medicina de familie/ Asistență medicală primară, asistența medicală
comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu

Acceptat: NU

Răspuns MFE: deși relevante, din cauza limitării la
30.000 caractere a acestei secțiuni s-a renunțat la
secțiunea de concluzii.

Tabel 1.1
Cap.1, Tabelul 1.1. Obiectiv de politica 4
O Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor
sociale
Medicina de familie/ Asistență medicală primară, asistența medicală
comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu
Serviciile de medicină a familiei suferă de un deficit de infrastructură. Acestea
sunt distribuite în mod inegal, zona rurală a României fiind încă o zonă

Asociația " PEOPLES
IN DIFFICULTY'

Serviciile de medicină a familiei suferă de un deficit de infrastructură. Acestea
sunt distribuite în mod inegal, zona rurală a României fiind încă o zonă
neacoperită în conformitate cu nevoile pacienților la momentul actual. Investițiile
în această infrastructură au fost realizate în mod limitat prin intermediul
programului PNDL 2. Circa 75% din cazurile internate în spital şi 50% din pacienții

Răspuns MFE: deși relevantă propunerea nu a fost
introdusă în tabelul 1.1., deoarece vizează aspecte
operaționale ce vor fi prevăzute în ghidurile specifice.
Cu toate acestea, anumite idei au fost preluate în
secțiunea de acțiuni eligibile/grup țintă din prioritatea
2.
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neacoperită în conformitate cu nevoile pacienților la momentul actual.
Investițiile în această infrastructură au fost realizate în mod limitat prin
intermediul programului PNDL 2. Circa 75% din cazurile internate în spital şi
50% din pacienții internați în regim de urgență, indiferent de cauza de
spitalizare nu au bilet de trimitere de la medicul de familie32. Ținând cont de
legislația naționala în ceea ce privește orarul normal de lucru al medicilor de
familie, concomitent cu investițiile în acest tip de infrastructura o reprezintă
investițiile în centre de permanență din România.

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
internați în regim de urgență, indiferent de cauza de spitalizare nu au bilet de
trimitere de la medicul de familie33. Ținând cont de legislația naționala în ceea ce
privește orarul normal de lucru al medicilor de familie, concomitent cu investițiile
în acest tip de infrastructura o reprezintă investițiile în centre de permanență din
România. Crearea unor pareneriate puplice private cu institutii de tip ONG
acreditate sa acorde asistenta medico-sociala in localitatile izolate sau acolo
unde serviciile medicale de fedicina de familie lipsesc. Telemedicina poate fi o
alta abordare ce poate fi luata in considerare. Crearea la nivelul fiecarei primarii a
unor servicii de tip asistenta medicala primara care sa permita acordarea de primajutor in cazuri ce necesita interventia rapida pana la momentul in care o echipa
medicala ajunge in zona. Paramedicii, sunt o alta solutie la care se poate apela si
care pot acorda ingrijire medicala persoanelor. Exista, din nefericire in Romania
zone izolate in care accesul echipajelor medicale de tip ambulanta nu pot ajunge.
In zonele montane o alta solutie poate fi pregatirea personalului din jandarmeria
montana, pregatirea medicala de prim-ajutor si evident dotarea acestora cu
echipamente care sa ajute la exercitarea actului medical.

Cap. 1
Medicina de familie/ Asistență medicală primară, asistența medicală
comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu
Serviciile de medicină a familiei suferă de un deficit de infrastructură. Acestea
sunt distribuite în mod inegal, zona rurală a României fiind încă o zonă
neacoperită în conformitate cu nevoile pacienților la momentul actual.
Investițiile în această infrastructură au fost realizate în mod limitat prin
intermediul programului PNDL 2. Circa 75% din cazurile internate în spital şi
50% din pacienții internați în regim de urgență, indiferent de cauza de
spitalizare nu au bilet de trimitere de la medicul de familie34. Ținând cont de
legislația naționala în ceea ce privește orarul normal de lucru al medicilor de
familie, concomitent cu investițiile în acest tip de infrastructura o reprezintă
investițiile în centre de permanență din România.

Ministerul Fondurilor
Europene
Direcția
Generală
Asistență
Tehnică
Programe
Europene

Medicina de familie/ Asistență medicală primară, asistența medicală
comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu

Acceptat: DA

Serviciile de medicină a familiei suferă de un deficit de infrastructură. Acestea
sunt distribuite în mod inegal, zona rurală a României fiind încă o zonă
neacoperită în conformitate cu nevoile pacienților la momentul actual. Investițiile
în această infrastructură au fost realizate în mod limitat prin intermediul
programului PNDL 2. Circa 75% din cazurile internate în spital şi 50% din pacienții
internați în regim de urgență, indiferent de cauza de spitalizare nu au bilet de
trimitere de la medicul de familie35. Ținând cont de legislația naționala în ceea ce
privește orarul normal de lucru al medicilor de familie, concomitent cu investițiile
în acest tip de infrastructura o reprezintă investițiile în centre de permanență din
România.

Răspuns MFE: a fost operată modificarea semnalată.

Comentariu:
Lipseste legatura

Cap.1
Medicina de familie/ Asistență medicală primară, asistența medicală
comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu
Serviciile de medicină a familiei suferă de un deficit de infrastructură. Acestea
sunt distribuite în mod inegal, zona rurală a României fiind încă o zonă
neacoperită în conformitate cu nevoile pacienților la momentul actual.
Investițiile în această infrastructură au fost realizate în mod limitat prin
intermediul programului PNDL 2. Circa 75% din cazurile internate în spital şi

32

Banca Mondială, 2011

33

Banca Mondială, 2011

34

Banca Mondială, 2011

35

Banca Mondială, 2011

MINISTRUL
LUCRĂRILOR
PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI
MLPDA

Medicina de familie/ Asistență medicală primară, asistența medicală
comunitară și serviciile oferite în regim ambulatoriu

Acceptat: DA

Serviciile de medicină a familiei suferă de un deficit de infrastructură. Acestea
sunt distribuite în mod inegal, zona rurală a României fiind încă o zonă
neacoperită în conformitate cu nevoile pacienților la momentul actual. Investițiile
în această infrastructură au fost realizate în mod limitat prin intermediul
programului PNDL 2. Circa 75% din cazurile internate în spital şi 50% din pacienții
internați în regim de urgență, indiferent de cauza de spitalizare nu au bilet de

Răspuns MFE: a fost operată modificarea semnalată.
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50% din pacienții internați în regim de urgență, indiferent de cauza de
spitalizare nu au bilet de trimitere de la medicul de familie36. Ținând cont de
legislația naționala în ceea ce privește orarul normal de lucru al medicilor de
familie, concomitent cu investițiile în acest tip de infrastructura o reprezintă
investițiile în centre de permanență din România.

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
trimitere de la medicul de familie37. Ținând cont de legislația naționala în ceea ce
privește orarul normal de lucru al medicilor de familie, concomitent cu investițiile
în acest tip de infrastructura o reprezintă investițiile în centre de permanență din
România.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Comentariu:
Si prin PNDR 2007-2013/2014-2020

Serviciile furnizate în comunitate
Actualmente în România, mare parte din serviciile de sănătate se acordă
direct în spital, acest segment fiind mult hipertrofiat, pe când serviciile
furnizate în comunitate sunt oferite într-un volum mult sub necesar (ex.
servicii de asigurarea sănătății mamei și copilului, servicii de îngrijiri la
domiciliu pentru pacienții dependenți, servicii de monitorizare a pacienților cu
diabet, etc.). Ambulatoriul trebuie să dețină o pondere mult mai importantă
în oferirea de servicii medicale de specialitate și să constituie un filtru eficace
în reducerea spitalizărilor evitabile. Pentru a putea răsturna aceasta piramidă
a serviciilor, investițiile în infrastructura trebuie realizate în toate unitățile
care furnizează asistența medicală ambulatorie, nu doar în ambulatoriile
spitalelor județene, orășenești, municipale pentru a putea asigura un acces la
acest tip de servicii si altor grupuri vulnerabile. Ex: dispensare TBC (cele mai
afectate grupuri populaționale sunt cei din mediu rural, din regiunile mai
sărace, bărbații și etnicii romi), centrele de sănătate mintală (frecvența
deceselor prin suicid în România este de circa 5 ori mai mare la bărbați decât
la femei, indiferent de grupa de vârstă, riscul pe sexe relativ constant indică
faptul că această diferența este un fenomen destul de stabil în timp. În anul
2018 au fost depistate peste 228.000 de pacienți noi care suferă de tulburări
Asociația " PEOPLES
mentale si de comportament conform INS.
IN DIFFICULTY'

Proporția cheltuielilor pentru sănătate dedicate asistenței medicale
primare și ambulatorii rămâne pe locul doi între cele mai scăzute din UE.

Serviciile de medicină de familie suferă de un deficit de personal și
infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu
precădere între mediul rural și cel urban. Nevoile de investiții adresate
medicilor de familie necesită acordarea unui sprijin mai mare pe MdF
din mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din
mediul rural; din zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale
pentru pacienți din aceste zone; din zone cu populație dezavantajată.

Asistența medicală primară, asistența medicală ambulatorie de
specialitate, spitalele, sectorul sănătății publice și cel al asistenței
sociale funcționează fragmentat și neintegrat îngreunând accesul
populației la servicii medicale integrate.

Capacitatea de îngrijire în asistența medicală primară, în ambulatoriile
de specialitate este distribuită neuniform și insuficient utilizată, astfel că
în continuare majoritatea serviciilor medicale continuă să fie furnizate în
spitale.

Transferul îngrijirilor medicale de la nivelul spitalelor în regim
ambulatoriu este încă într-un stadiu incipient, majoritatea eforturilor
36

Banca Mondială, 2011

37

Banca Mondială, 2011

Serviciile furnizate în comunitate
Actualmente în România, mare parte din serviciile de sănătate se acordă direct în
spital, acest segment fiind mult hipertrofiat, pe când serviciile furnizate în
comunitate sunt oferite într-un volum mult sub necesar (ex. servicii de asigurarea
sănătății mamei și copilului, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru pacienții
dependenți, servicii de monitorizare a pacienților cu diabet, etc.). Ambulatoriul
trebuie să dețină o pondere mult mai importantă în oferirea de servicii medicale
de specialitate și să constituie un filtru eficace în reducerea spitalizărilor evitabile.
Pentru a putea răsturna aceasta piramidă a serviciilor, investițiile în infrastructura
trebuie realizate în toate unitățile care furnizează asistența medicală ambulatorie,
nu doar în ambulatoriile spitalelor județene, orășenești, municipale pentru a
putea asigura un acces la acest tip de servicii si altor grupuri vulnerabile. Ex:
dispensare TBC (cele mai afectate grupuri populaționale sunt cei din mediu rural,
din regiunile mai sărace, bărbații și etnicii romi), centrele de sănătate mintală
(frecvența deceselor prin suicid în România este de circa 5 ori mai mare la bărbați
decât la femei, indiferent de grupa de vârstă, riscul pe sexe relativ constant indică
faptul că această diferența este un fenomen destul de stabil în timp. În anul 2018
au fost depistate peste 228.000 de pacienți noi care suferă de tulburări mentale si
de comportament conform INS. Conform legislatiei nationale, toate primariile de
comune si nu numai ar trebui sa detina un departament de asistenta sociomedicala care sa asigure nevoile comunitatii. Mediatorii sanitari sunt o solutie
care poate fi utilizata in activitatea de asigurare a asistentei socio-medicale din
regiunea respectiva. Centre care sa acorde sprijin victimelor violentei domestice,
care are urmari atat medicale fizice cate si psihice. Violentei domestice nu i se
acorda atentie. Din nefericire, in Romania situatia este extrem de alarmanta
privind numarul persoanelor abuzate fizic si psihic de asa numitii agresori. Acestei
categorii nu i s-a acordat pana in prezent atentie pe niciun program de finantare
europeana.





Proporția cheltuielilor pentru sănătate dedicate asistenței medicale primare
și ambulatorii rămâne pe locul doi între cele mai scăzute din UE.
Serviciile de medicină de familie suferă de un deficit de personal și
infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu
precădere între mediul rural și cel urban. Nevoile de investiții adresate
medicilor de familie necesită acordarea unui sprijin mai mare pe MdF din
mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din mediul
rural; din zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale pentru
pacienți din aceste zone; din zone cu populație dezavantajată.
Asistența medicală primară, asistența medicală ambulatorie de
specialitate, spitalele, sectorul sănătății publice și cel al asistenței sociale

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Intervențiile propuse cu privire la
sprijinul acordat victimelor violenței domestice nu sunt
specifice măsurilor vizate de POS. Cu toate acestea, PO
Incluziune și Demnitate Socială include în prioritatea 7
măsurile destinate acestui grup vulnerabil. Mai multe
detalii puteți găsi la următorul link:
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/
În ceea ce privește comentariul cu privire la
imposibilitatea efectuării de analize medicale în zonele
rurale, menționăm că în cadrul POS se prevede în cadrul
priorității 2 finanțarea de măsuri de tip FEDR (inclusiv
dotări) care vor fi direcționate către medicii de familie
cu accent pe cei care acordă servicii către persoane din
zona rurală, zone greu accesibile, zone dezavantajate
socio-economic. Acestea vor putea face obiectul unor
scheme de minimis, sumele acordate putând fi folosite
inclusiv pentru dotări lanț de frig. În vederea
materializării propunerii dvs. sunt necesare schimbări
ale cadrului legislativ (contractului cu CNAS) prin care să
se permită recoltarea de probe biologice inclusiv în
aceste cabinete. Acest tip de măsuri se regăsesc la
măsurile de tip FSE+ prioritatea 2.
Concluzie: măsurile pe care le propuneți sunt specifice
PO Incluziune și Demnitate Socială.
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
concentrându-se pe serviciile medicale spitaliceşti.
funcționează fragmentat și neintegrat îngreunând accesul populației la

Cadrul de furnizare a serviciilor și infrastructura de sănătate a României
servicii medicale integrate.
nu au fost adaptate la tehnologiile moderne și nu satisfac nevoile

Capacitatea de îngrijire în asistența medicală primară, în ambulatoriile de
medicale ale populației.
specialitate este distribuită neuniform și insuficient utilizată, astfel că în

Integrarea serviciilor medicale pentru asigurarea accesului egal și
continuare majoritatea serviciilor medicale continuă să fie furnizate în
echitabil și pentru asigurarea continuumului de îngrijiri este deficitară.
spitale.

Resursele de asistență medicală primară și de sănătate publică

Transferul îngrijirilor medicale de la nivelul spitalelor în regim ambulatoriu
dezvoltate în ultimii 10 ani, asistența medicală comunitară (AMC) sunt
este încă într-un stadiu incipient, majoritatea eforturilor concentrându-se
insuficient dezvoltate și integrate în sistemul de sănătate, cu rol
pe serviciile medicale spitaliceşti.
insuficient clarificat și personal insuficient și insuficient pregătit.

Cadrul de furnizare a serviciilor și infrastructura de sănătate a României nu

Serviciile medicale de asistență primară oferite în afara programului
au fost adaptate la tehnologiile moderne și nu satisfac nevoile medicale ale
normal de lucru sunt reduse sau chiar inexistente în majoritatea zonelor
populației.
urbane și rurale. Aceasta rezultă într-un exces de consultații furnizate în

Integrarea serviciilor medicale pentru asigurarea accesului egal și echitabil
serviciile medicale de urgență, camerele de gardă ale spitalelor și o
și pentru asigurarea continuumului de îngrijiri este deficitară.
utilizare crescută a paturilor de spital și menține sistemul de sănătate

Resursele de asistență medicală primară și de sănătate publică dezvoltate în
centrat pe servicii medicale acordate în spitale. Distribuția acestora în
ultimii 10 ani, asistența medicală comunitară (AMC) sunt insuficient
plan teritorial este însă foarte neuniformă.
dezvoltate și integrate în sistemul de sănătate, cu rol insuficient clarificat și

Mecanismele de asigurare a continuității îngrijirilor medicale sunt
personal insuficient și insuficient pregătit.
insuficiente și ineficiente.

Serviciile medicale de asistență primară oferite în afara programului normal
de lucru sunt reduse sau chiar inexistente în majoritatea zonelor urbane și
Prin urmare, în vederea îmbunătățirii accesibilității și eficacității asistenței
rurale. Aceasta rezultă într-un exces de consultații furnizate în serviciile
medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală
medicale de urgență, camerele de gardă ale spitalelor și o utilizare crescută
comunitară se impune ca, dincolo de măsurile de furnizare a serviciilor
a paturilor de spital și menține sistemul de sănătate centrat pe servicii
medicale (cu accent pe persoane din mediul rural, persoane din zone greu
medicale acordate în spitale. Distribuția acestora în plan teritorial este însă
accesibile, din zone cu populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă)
foarte neuniformă.
finanțarea din FSE să acorde o importanță deosebită finanțării de instrumente

Mecanismele de asigurare a continuității îngrijirilor medicale sunt
suport / măsuri sistemice care să genereze schimbarea piramidei furnizării
insuficiente și ineficiente.
serviciilor de sănătate, anume: creșterea graduală a serviciilor de asistență

Numarul redus al laboratoarelor de analize medicale in zonele rurale. In
medicală primară, a serviciilor medicale la nivelul comunității și a serviciilor
acest moment exista un numar redus de laboratoare de analize medicale
furnizate în ambulatoriu concomitent cu reducerea treptată a consultațiilor
care sa permita cetatenilor accesul la acest tip de servicii. Exista zone in
furnizate în serviciile medicale de urgență, la camerele de gardă ale spitalelor
care cetatenii parcurg zeci de kilometrii pentru a putea efectua analizele
și cu reducerea utilizării paturilor de spital. Aceste măsuri sistemice ar implica:
medicale de care au nevoie. O solutie ar fi, ca in cadrul cabinetelor de
actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, redefinirea
medicina de familie sa existe alocate spatii, personal si dotari care sa
mecanismelor de plată bazată pe criterii de performanță; dezvoltarea de
permita cetatenilor efectuarea recoltarii de probe biologice necesare
metodologii/ standarde/ procedurilor de „parcurs terapeutic” pentru cele mai
depistarii unor boli, sau chiar dezvoltarea si educarea cetatenilor cu privire
frecvente patologii cu care se confruntă medicii de familie, dezvoltarea de
la preventia si depistarea precoce a anumitor boli.
standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale de lucru în sistem

Inexistenta centrelor de dezalcoolizare atat in orase cat si in comune. Acest
integrat pentru AMC cu medicina de familie, actualizarea/ elaborarea
servicu medical trebuie realizat independent de centrele sau unitatile
costurilor reale ale serviciilor / procedurilor etc. medicale și chirurgicale oferite
sanitare care trateaza afectiunile mintale. Este adevarat ca afectarea
în regim ambulatoriu, dezvoltarea de pachete de servicii medicale oferite în
neuronala si neurovegetativa a individului necesita ingrijire medicala,
ambulatoriu, etc. Desigur, în vederea creșterii calității serviciilor medicale
tocmai pentru ca exista aceste efecte care nu tin de pshizic acordarea de
aceste măsuri sistemice trebuie însoțite de măsuri și instrumente care să
ingrijiri medicale trebuie realizate in locatii distincte, nu in spitalele unde
faciliteze dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea
sunt tratate afectiuni psihice grave.
servicii și de sisteme clare de referire a pacienților
Prin urmare, în vederea îmbunătățirii accesibilității și eficacității asistenței
medicale primare şi integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
se impune ca, dincolo de măsurile de furnizare a serviciilor medicale (cu accent
pe persoane din mediul rural, persoane din zone greu accesibile, din zone cu
populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă) finanțarea din FSE să
acorde o importanță deosebită finanțării de instrumente suport / măsuri
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sistemice care să genereze schimbarea piramidei furnizării serviciilor de sănătate,
anume: creșterea graduală a serviciilor de asistență medicală primară, a
serviciilor medicale la nivelul comunității și a serviciilor furnizate în ambulatoriu
concomitent cu reducerea treptată a consultațiilor furnizate în serviciile medicale
de urgență, la camerele de gardă ale spitalelor și cu reducerea utilizării paturilor
de spital. Aceste măsuri sistemice ar implica: actualizarea pachetului de servicii
de asistență medicală primară, redefinirea mecanismelor de plată bazată pe
criterii de performanță; dezvoltarea de metodologii/ standarde/ procedurilor de
„parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă
medicii de familie, dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și
protocoale de lucru în sistem integrat pentru AMC cu medicina de familie,
actualizarea/ elaborarea costurilor reale ale serviciilor / procedurilor etc.
Medicale și chirurgicale oferite în regim ambulatoriu, dezvoltarea de pachete de
servicii medicale oferite în ambulatoriu, etc. Desigur, în vederea creșterii calității
serviciilor medicale aceste măsuri sistemice trebuie însoțite de măsuri și
instrumente care să faciliteze dezvoltarea competențelor personalului implicat în
furnizarea servicii și de sisteme clare de referire a pacienților

Serviciile de reabilitare/ recuperare/ Serviciile de îngrijire paliativă/
Serviciile de îngrijire pe termen lung

Serviciile de reabilitare/ recuperare/ Serviciile de îngrijire paliativă/ Serviciile de
îngrijire pe termen lung

Acceptat: NU





Răspuns MFE: măsurile pentru creșterea calității
serviciilor de îngrijiri pe termen lung sunt deja incluse la
tipurile de acțiuni eligibile – prioritatea 2 la care printre
tipurile de acțiuni finanțate sunt și programele de
formare. Tipologia acestor programe de formare (nr. de
ore de formare) se vor regăsi în cerințele ghidurilor
specifice.













În perioada 2009-2018 ponderea grupelor de vârstă 0-14 ani și 65+ ani
a crescut, iar cea a populației din grupa de vârstă 15-59 ani a scăzut,
determinând o rată de dependență crescută.
Serviciile de îngrijire pe termen lung și reabilitare funcționează
fragmentat și se confruntă cu o insuficientă clarificare a standardelor
de calitate și a rolurilor diverșilor furnizori de astfel de servicii.
Conform Atlasului 2019 al Îngrijirilor Paliative în Europa38 România cu
cele 122 de servicii specializate de paliație pentru adulți și 12
pediatrice, se situează în jumătatea inferioară a clasamentului țărilor
investigate.
Îngrijirile medicale la domiciliu și îngrijirile paliative la domiciliu până
în anul 2018 au fost înglobate în același mecanism de finanțare, deși au
Asociația "PEOPLES
caracteristici și roluri diferite.
IN DIFFICULTY'
La nivel de 2019 in Romania existau 635 de furnizori de îngrijiri medicale
la domiciliu si 9 furnizori de îngrijiri paliative la domiciliu și un furnizor
autorizat pentru ambele tipuri de îngrijire la domiciliu.
Majoritatea serviciilor de îngrijiri paliative sunt în unități cu paturi.
Capacitatea de îngrijiri paliative este limitată și concentrată într-un
număr redus de unități. Distribuția acestor servicii este extrem de
neuniformă: 11 județe nu au servicii de îngrijiri paliative. Serviciile
existente de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriu, echipe
mobile, spital reprezintă 2% din necesarul la nivel național. Resursa
umană implicată în astfel de servicii este insuficient pregătită la nivel de
bază și specializat
Din punct de vedere al serviciilor sociale, serviciile de îngrijire la
domiciliu si serviciile paliative sunt supuse unui proces de licențiere.

Pentru îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/
38

În perioada 2009-2018 ponderea grupelor de vârstă 0-14 ani și 65+ ani a
crescut, iar cea a populației din grupa de vârstă 15-59 ani a scăzut,
determinând o rată de dependență crescută.

Serviciile de îngrijire pe termen lung și reabilitare funcționează fragmentat și se
confruntă cu o insuficientă clarificare a standardelor de calitate și a rolurilor
diverșilor furnizori de astfel de servicii. Ca si solutie in acest context ar trebui ca
Pograma de pregatire privind „Ingrijirile la domiciliu” sa fie actualizata. La acest
moment calificarea in acest domeniu nu se poate realiza. De ce? Pentru ca
programa de pregatire in acest domeniu este foarte slab realizata. In primul rand
trebuie realizate modificari care sa vizeze nivelul de scolarizare a celui care
doreste sa se califice in acest domeniu, timpul de pregatire- numarul de ore
necesare invatarii acestei meserii este insuficient 360 de ore, Programa de
predare a acestei calificari trebuie sa prevada acordarea de ingrijiri minime si sa
raspunda unui numar redus de atributii. Conform principiului lui Virginia
Henderson prima persoană care a influențat major nursingul, cercetător,
teoretician și autor. A celor 14 nevoi fundamentale ale omului, a fost numită
“prima doamnă a nursingului”.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Conceptul de nursing al Virginiei Henderson are la bază 14 nevoi fundamentale,
cu componentele bio-psiho-sociale, și culturale ale individului. Conform acesteia,
asistenta medicală trebuie să aibă ca și țel al profesiei, atingerea de către pacient
a independenței acestor nevoi principale.
Nevoile descrise de către Virginia Henderson sunt nevoi fundamentale, vitale și
esențiale ființei umane. Atingerea gradului de independență a acestor nevoi
asigură pacientului starea de bine, atât fizică, cât și mentală. Astfel in calificarea
de Ingrijitor la domiciliu accentul trebuie pus pe nevoile, nu pe acordarea de
ingrijiri medicale, asa cum este la acest moment conceputa Programa de
pregatire.

https://www.paliatia.eu/new/2019/07/eapc-atlas-of-palliative-care-in-europe-2019/
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recuperare, serviciile de îngrijire paliativă/ serviciile de îngrijire pe termen
lung nevoia de investiții FSE+ rezidă în egală măsură în finanțarea de
instrumente suport care să genereze modificări sistemice (ex. redefinirea
politicilor de acces în funcție de severitatea afectării și de criterii de
vulnerabilitate; elaborarea unor planuri naționale de dezvoltare a rețelei de
servicii, actualizarea pachetelor de bază ale acestor servicii, ajustarea
mecanismului de finanțare din sistemul de asigurări sociale de sănătate;
definirea traseului pacientului în sistem pe tipuri de îngrijiri, ajustarea
mecanismelor de finanțare; standardizarea documentației medicale specifice
îngrijirilor paliative, investiții în soluții TIC, elaborarea și implementarea de
protocoale și algoritmi pe tipuri de îngrijiri etc.). În vederea îmbunătățirii
calității serviciilor reabilitare/ recuperare, de îngrijire paliativă, de îngrijire pe
termen lung o atenție deosebită trebuie acordată în egală măsură dezvoltării
competențelor personalului și furnizării serviciilor, cu accent pe anumite
categorii dezavantajate socio-economic/ vulnerabile din punct de vedere
medical.













Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Florence Nightingale precursoarea serviciului sanitar modern, prima
infirmieră modernă, dar și un statistician important a fost cea care a pus
bazele infiintarii unitatilor spitalicesti. O
Conform Atlasului 2019 al Îngrijirilor Paliative în Europa 39 România cu cele
122 de servicii specializate de paliație pentru adulți și 12 pediatrice, se
situează în jumătatea inferioară a clasamentului țărilor investigate.
Îngrijirile medicale la domiciliu și îngrijirile paliative la domiciliu până în
anul 2018 au fost înglobate în același mecanism de finanțare, deși au
caracteristici și roluri diferite.
La nivel de 2019 in Romania existau 635 de furnizori de îngrijiri medicale la
domiciliu si 9 furnizori de îngrijiri paliative la domiciliu și un furnizor
autorizat pentru ambele tipuri de îngrijire la domiciliu.
Majoritatea serviciilor de îngrijiri paliative sunt în unități cu paturi.
Capacitatea de îngrijiri paliative este limitată și concentrată într-un număr
redus de unități. Distribuția acestor servicii este extrem de neuniformă: 11
județe nu au servicii de îngrijiri paliative. Serviciile existente de îngrijiri
paliative la domiciliu, în ambulatoriu, echipe mobile, spital reprezintă 2%
din necesarul la nivel național. Resursa umană implicată în astfel de servicii
este insuficient pregătită la nivel de bază și specializat
Din punct de vedere al serviciilor sociale, serviciile de îngrijire la domiciliu si
serviciile paliative sunt supuse unui proces de licențiere.

Pentru îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/
recuperare, serviciile de îngrijire paliativă/ serviciile de îngrijire pe termen lung
nevoia de investiții FSE+ rezidă în egală măsură în finanțarea de instrumente
suport care să genereze modificări sistemice (ex. redefinirea politicilor de acces în
funcție de severitatea afectării și de criterii de vulnerabilitate; elaborarea unor
planuri naționale de dezvoltare a rețelei de servicii, actualizarea pachetelor de
bază ale acestor servicii, ajustarea mecanismului de finanțare din sistemul de
asigurări sociale de sănătate; definirea traseului pacientului în sistem pe tipuri de
îngrijiri, ajustarea mecanismelor de finanțare; standardizarea documentației
medicale specifice îngrijirilor paliative, investiții în soluții TIC, elaborarea și
implementarea de protocoale și algoritmi pe tipuri de îngrijiri etc.). În vederea
îmbunătățirii calității serviciilor reabilitare/ recuperare, de îngrijire paliativă, de
îngrijire pe termen lung o atenție deosebită trebuie acordată în egală măsură
dezvoltării competențelor personalului și furnizării serviciilor, cu accent pe
anumite categorii dezavantajate socio-economic/ vulnerabile din punct de vedere
medical.
Serviciile de reabilitare/ recuperare/ Serviciile de îngrijire paliativă/
Serviciile de îngrijire pe termen lung





Text nou introdus:

Serviciile de reabilitare / recuperare pentru persoanele cu dizabilităși sunt
insuficiente și distribuite inegal teritorial, oferite în cea mai mare parte de
furnizori privați non-profit, cu o reprezentare arpoape inexistență pentru
adulți.

Din punct de vedere al serviciilor sociale, serviciile de îngrijire la
domiciliu si serviciile paliative sunt supuse unui proces de licențiere.

(...)

39

Asociatia
Autism

Help

Din punct de vedere al serviciilor sociale, serviciile de îngrijire la domiciliu si
serviciile paliative sunt supuse unui proces de licențiere.

Acceptat: DA
Răspuns MFE: integrat

https://www.paliatia.eu/new/2019/07/eapc-atlas-of-palliative-care-in-europe-2019/
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Îngrijirea paliativă
Investițiile în îngrijirea paliativă sunt necesare pentru a putea crește ponderea
de paturi aparținând sectorului public din numărul total de paturi existent la
nivelul țării pentru îngrijirea paliativa, pentru a putea asigura accesul la
îngrijirea paliativa la nivelul tuturor județelor existente, ținând cont de faptul
că serviciile existente de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriu, echipe
mobile, spital reprezintă 2% din necesarul la nivel național.
Ținând cont de modul de organizare și funcționare al spitalelor in
Romania, care de cele mai multe ori este unul fragmentat, in sistem
pavilionar, cu structuri situate la mare distanță una de cealaltă, de
gradul ridicat de uzura atât al clădirii în sine, precum și al dotării cu
echipamente medicale, în multe dintre cazuri este imposibilă
adaptarea structurii existente la nevoile reale de servicii medicale ale
populației sau profilului stării de sănătate local sau la integrarea
optima a circuitelor intraspitalicești. La momentul actual, de exemplu,
au fost identificate peste 150 de spitale care sunt in categoria
clădirilor cu risc seismic.

Asociația "
PEOPLES IN
DIFFICULTY'

Îngrijirea paliativă
Investițiile în îngrijirea paliativă sunt necesare pentru a putea crește ponderea de
paturi aparținând sectorului public din numărul total de paturi existent la nivelul
țării pentru îngrijirea paliativa, pentru a putea asigura accesul la îngrijirea
paliativa la nivelul tuturor județelor existente, ținând cont de faptul că serviciile
existente de îngrijiri paliative la domiciliu, în ambulatoriu, echipe mobile, spital
reprezintă 2% din necesarul la nivel național.
Ținând cont de modul de organizare și funcționare al spitalelor in Romania, care
de cele mai multe ori este unul fragmentat, in sistem pavilionar, cu structuri
situate la mare distanță una de cealaltă, de gradul ridicat de uzura atât al clădirii
în sine, precum și al dotării cu echipamente medicale, în multe dintre cazuri este
imposibilă adaptarea structurii existente la nevoile reale de servicii medicale ale
populației sau profilului stării de sănătate local sau la integrarea optima a
circuitelor intraspitalicești. La momentul actual, de exemplu, au fost identificate
peste 150 de spitale care sunt in categoria clădirilor cu risc seismic.

Acceptat: DA
Răspuns MFE: propunerea a fost preluată, aceasta
regăsindu-se în modificările operate la prioritatea 3
FSE+- tipul de acțiuni eligibile, grupul țintă.

Consideram necesare intropucerea unor metode care sa vizeze colaborarea
interdisciplinara, aici referindu-ne la introducerea unor metode de lucru si de
ingrijire care sa se realizeze in colaborare cu psihologi terapeuti, psihologi
clinicieni, asistenti sociali si de ce nu chiar cu teologi.

Decese prin boli tratabile/măsuri de screening (populațional)/diagnosticare

Numărul de decese prin boli tratabile este de 54.083 (2018) din care:
30,4% se produc prin boala ischemică cardiacă, 21,7 prin boală
cerebrovasculară, 12,6% prin boală hipertensivă, 6,7% se produc prin
cancer colorectal, 4,2% prin cancer de sân.

Din totalul deceselor prevenibile, 25,4% se produc prin boală ischemică
cardiacă, 11,9% prin boli cauzate de consumul de alcool, 11,9% prin
cancer bronhopulmonar, 5,6% prin cancer colorectal și 3,5% prin
cancer de sân.

Principalele cauze de mortalitate sunt: bolile aparatului circulator,
cancerul, boli ale aparatului respirator și cele ale aparatului digestiv
(2018).

Cheltuielile pentru sănătate în România sunt cele mai scăzute din UE
atât pe cap de locuitor (1.029 EURO, media U7E fiind de 2.884 EURO),
cât și ca procent din PIB (5% față de 9,8% în UE). iar sistemul de Asociația " PEOPLES
IN DIFFICULTY'
sănătate este subfinanțat într-o măsură semnificativă.

Raportul OECD ”România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește
sănătatea” evidențiază: România cheltuiește foarte puțin pentru
prevenție, numai 18 euro pentru fiecare persoană în 2017 sau 1,7 % din
totalul cheltuielilor pentru sănătate, comparativ cu 3,1 % la nivelul UE.
Coordonarea măsurilor preventive și a finanțării nu progresează
suficient de repede. Rata mortalității evitabile prin prevenție s-a aflat
în 2016 pe locul al patrulea printre cele mai ridicate din Europa, aspect
din care reiese necesitatea unor intervenții eficace în materie de
sănătate publică și de prevenție.

Decese prin boli tratabile/măsuri de screening (populațional)/diagnosticare

Numărul de decese prin boli tratabile este de 54.083 (2018) din care: 30,4%
se produc prin boala ischemică cardiacă, 21,7 prin boală cerebrovasculară,
12,6% prin boală hipertensivă, 6,7% se produc prin cancer colorectal, 4,2%
prin cancer de sân.

Din totalul deceselor prevenibile, 25,4% se produc prin boală ischemică
cardiacă, 11,9% prin boli cauzate de consumul de alcool, 11,9% prin cancer
bronhopulmonar, 5,6% prin cancer colorectal și 3,5% prin cancer de sân.

Principalele cauze de mortalitate sunt: bolile aparatului circulator, cancerul,
boli ale aparatului respirator și cele ale aparatului digestiv (2018).

Cheltuielile pentru sănătate în România sunt cele mai scăzute din UE atât
pe cap de locuitor (1.029 EURO, media U7E fiind de 2.884 EURO), cât și ca
procent din PIB (5% față de 9,8% în UE). iar sistemul de sănătate este
subfinanțat într-o măsură semnificativă.

Raportul OECD ”România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește
sănătatea” evidențiază: România cheltuiește foarte puțin pentru prevenție,
numai 18 euro pentru fiecare persoană în 2017 sau 1,7 % din totalul
cheltuielilor pentru sănătate, comparativ cu 3,1 % la nivelul UE.
Coordonarea măsurilor preventive și a finanțării nu progresează suficient de
repede. Rata mortalității evitabile prin prevenție s-a aflat în 2016 pe locul
al patrulea printre cele mai ridicate din Europa, aspect din care reiese
necesitatea unor intervenții eficace în materie de sănătate publică și de
prevenție.

Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil
și neuniform din punct de vedere al calității serviciilor oferite.







Screeningul pentru cancerul de col uterin: doar 27% din femei au acces.
Acest procent scade la 13% în rândul femeilor cu venituri mici;

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: DA
Răspuns MFE: propunerea a fost preluată astfel:
o

o

în cadrul priorității 2 FSE+ – tipul de acțiuni eligibile
- introducerea de protocoale care să permită
medicilor de familie să recomande analize de
laborator în genetică medicală
în cadrul priorității 4 FSE+ – tipul de acțiuni eligibile
– se regăsesc și măsurile de screening genetic, iar
printre tipurile de măsuri eligibile sunt finanțate și
acțiunile de formare a personalului. Derularea unui
astfel de program se va realiza inclusiv prin
implicarea personalului medical din cele 4 regiuni
care a beneficiat de formare prin POCU.

Accesul la servicii preventive este în continuare limitat, deficitar, inechitabil și
neuniform din punct de vedere al calității serviciilor oferite.
Screeningul pentru cancerul de col uterin: doar 27% din femei au acces.
Acest procent scade la 13% în rândul femeilor cu venituri mici;
Screeningul pentru cancerul de sân: doar 7% din femeile de vârstă 50-69 ani
au acces la mamografie. Procentul scade la 2% în cazul femeilor cu venituri
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Screeningul pentru cancerul de sân: doar 7% din femeile de vârstă 50-69
scăzute;
ani au acces la mamografie. Procentul scade la 2% în cazul femeilor cu

Screeningul pentru cancerul colorectal: doar 6% din populația din grupa de
venituri scăzute;
vârstă 50-69 ani au acces la un examen de depistare a cancerului colorectal;

Screeningul pentru cancerul colorectal: doar 6% din populația din grupa

Consultație la medicul stomatolog: 15% în România, față de 59% media
de vârstă 50-69 ani au acces la un examen de depistare a cancerului
EU28
colorectal;

Vaccinare anti-gripală: 6% față de media UE28 de 37%.

Consultație la medicul stomatolog: 15% în România, față de 59% media

Vaccinarea nou-nascutilor si copiilor mici
EU28

Introducerea unor protocoale care sa permita medicilor de familie sa

Vaccinare anti-gripală: 6% față de media UE28 de 37%.
recomande analize de laborator in genetica medicala, investigatie
medicala extrem de importanta in desfasurarea corecta a actului medical.
România și-a asumat Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în domeniul sănătății,

Pregatirea personalului medical in interpretarea analizelor medicale in
și din această perspectivă trebuie depuse eforturi pentru atingerea acoperirii
genetica, mai ales in Genetica moleculara. In prezent exista in desfasurare
universale cu servicii medicale, inclusiv protecția financiară și acces la servicii
un proiect pilot care a pregatit un numar de 550 de cadre medicale in
esențiale de sănătate de calitate, sigure și eficace.
domeniul Geneticii medicale. Pregatirea a fost realizata cadrelor medicale
Din această perspectivă, eforturile depuse în perioada de programare 2014din 4 regiuni de dezvoltare N-E, V, Centru si BI.
2020 în ceea ce privește implementarea din fonduri externe nerambursabile a
unor programe de screening (populațional)/ diagnosticare trebuie continuate
România și-a asumat Obiectivele de Dezvoltare Durabilă în domeniul sănătății, și
cu accent al finanțării atât pe implementarea măsurilor de screening în
din această perspectivă trebuie depuse eforturi pentru atingerea acoperirii
regiunile care nu au beneficiat de finanțare, cât și în creșterea accesului
universale cu servicii medicale, inclusiv protecția financiară și acces la servicii
grupului țintă vizat la acestea. Mecanismul de furnizare al programelor de
esențiale de sănătate de calitate, sigure și eficace.
screening/ diagnosticare ce vor fi finanțate din POS FSE+ trebuie să
Din această perspectivă, eforturile depuse în perioada de programare 2014-2020
incorporeze lecțiile învățate din programarea 2014-2020 și să includă alături
în ceea ce privește implementarea din fonduri externe nerambursabile a unor
de măsurile de furnizare a serviciilor preventive (cu accent pe persoane din
programe de screening (populațional)/ diagnosticare trebuie continuate cu
zone rurală, din categorii dezavantajate socio - economic/ vulnerabile din
accent al finanțării atât pe implementarea măsurilor de screening în regiunile
punct de vedere medical etc.), măsuri de dezvoltare a competențelor
care nu au beneficiat de finanțare, cât și în creșterea accesului grupului țintă vizat
personalului implicat în screening/ diagnosticare, măsuri de informatizare în
la acestea. Mecanismul de furnizare al programelor de screening/ diagnosticare
vederea facilitării monitorizării măsurilor sprijinite și al elaborării unor
ce vor fi finanțate din POS FSE+ trebuie să incorporeze lecțiile învățate din
rapoarte/ analize care să permită adoptarea de decizii fundamentate, precum
programarea 2014-2020 și să includă alături de măsurile de furnizare a serviciilor
și finanțarea de campanii de conștientizare a grupului țintă. Nu în ultimul
preventive (cu accent pe persoane din zone rurală, din categorii dezavantajate
rând, accentul pe anumite categorii de grup țintă impune și alocarea de
socio - economic/ vulnerabile din punct de vedere medical etc.), măsuri de
resurse adecvate.
dezvoltare a competențelor personalului implicat în screening/ diagnosticare,
măsuri de informatizare în vederea facilitării monitorizării măsurilor sprijinite și al
elaborării unor rapoarte/ analize care să permită adoptarea de decizii
fundamentate, precum și finanțarea de campanii de conștientizare a grupului
țintă. Nu în ultimul rând, accentul pe anumite categorii de grup țintă impune și
alocarea de resurse adecvate.

Decese prin boli tratabile/măsuri de screening (populațional)/diagnosticare
(...)
Asistența medicală a mamei și copilului







Scorurile de acoperire universală cu servicii de sănătate, în special
pentru asistența medicală a mamei și copilului sunt încă scăzute prin
comparație cu SM central și est europene.
Există o proporție ridicată a nașterilor la vârste sub 19 ani, 1 din 10
nașteri este experimentată de femei de vârstă minoră.
Mortalitate infantilă continuă să scadă de la 10,1 la 1000 născuţi vii în
anul 2009 la 6,4‰ născuți vii în 2018, însă se menține peste valoarea
mediei europene UE28
Mortalitatea infantilă are valori diferite între regiunile de dezvoltare.

Decese prin boli tratabile/măsuri de screening (populațional)/diagnosticare
(...)
Asistența medicală a mamei și copilului
MINISTRUL
LUCRĂRILOR
PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI
MLPDA









Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: DA
Răspuns MFE: propunerea a fost preluată

Scorurile de acoperire universală cu servicii de sănătate, în special pentru
asistența medicală a mamei și copilului sunt încă scăzute prin comparație
cu SM central și est europene.
Există o proporție ridicată a nașterilor la vârste sub 19 ani, 1 din 10 nașteri
este experimentată de femei de vârstă minoră.
Mortalitate infantilă continuă să scadă de la 10,1 la 1000 născuţi vii în anul
2009 la 6,4‰ născuți vii în 2018, însă se menține peste valoarea mediei
europene UE28
Mortalitatea infantilă are valori diferite între regiunile de dezvoltare.
Din totalul de 185.006 nașteri înregistrate în România în anul 2016, 18%
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Din totalul de 185.006 nașteri înregistrate în România în anul 2016,
18% din mediul rural și 23% din mediul urban nu au beneficiat de
niciun consult prenatal pe parcursul sarcinii.
Rata mortalităţii materne (2018) este mult peste media EU 28..
Mortalitatea maternă în mediul rural este considerabil mai mare față
de cea din mediul urban.
Mortalitatea maternă este de aprox. 15 ori mai ridicată în categoria
femeilor aparținând minorităților etnice.
Screeningul nou-născuților, deși este prevăzut în HG pentru programele
de sănătate, nu beneficiază de resurse și management adecvate și, prin
urmare, nu poate efectua încă cea mai bună acoperire și calitate a
serviciilor: lipsa diagnosticului timpuriu a unor boli genetice ducând la
dizabilitate pe tot parcursul vieții.

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
din mediul rural și 23% din mediul urban nu au beneficiat de niciun
consult prenatal pe parcursul sarcinii.

Rata mortalităţii materne (2018) este mult peste media EU 28..
Mortalitatea maternă în mediul rural este considerabil mai mare față de
cea din mediul urban.

Mortalitatea maternă este de aprox. 15 ori mai ridicată în categoria
femeilor aparținând minorităților etnice.

Screeningul nou-născuților, deși este prevăzut în HG pentru programele de
sănătate, nu beneficiază de resurse și management adecvate și, prin
urmare, nu poate efectua încă cea mai bună acoperire și calitate a
serviciilor: lipsa diagnosticului timpuriu a unor boli genetice ducând la
dizabilitate pe tot parcursul vieții.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Prin urmare, POS va asigura finanțarea de programe de screening pentru boli cu
potenţial de depistare neonatală / diagnostic pre/ postnatal al bolilor genetice,
de consiliere genetică. Se va acorda o atenție deosebită mamelor din mediul
rural, celor din categorii dezavantajate socio- economic/ vulnerabile.
În ce privește asistența medicală a persoanelor vârstnice dependente din mediul
rural se va asigura finanțarea unui pachet minim de servicii pentru această
categorie

Prin urmare, POS va asigura finanțarea de programe de screening pentru boli
cu potenţial de depistare neonatală / diagnostic pre/ postnatal al bolilor
genetice, de consiliere genetică. Se va acorda o atenție deosebită mamelor
din mediul rural, celor din categorii dezavantajate socio- economic/
vulnerabile.
În ce privește asistența medicală a persoanelor vârstnice dependente din
mediul rural se va asigura finanțarea unui pachet minim de servicii pentru
această categorie.

Comentariu:
Nivelul teritorial regional nu e relevant in comparatie cu mediile de rezidenta sau
cu judetele.

Decese prin boli tratabile/măsuri de screening (populațional)/diagnosticare
(...)


Cheltuielile pentru sănătate în România sunt cele mai scăzute din UE
atât pe cap de locuitor (1.029 EURO, media U7E fiind de 2.884 EURO),
cât și ca procent din PIB (5% față de 9,8% în UE). iar sistemul de
sănătate este subfinanțat într-o măsură semnificativă.

Cap.1.
Povara din cauze de AVC
România în rândul țărilor UE cu cel mai deficitar tratament al AVC ischemic,
procente mai mici de pacienți cu AVC ischemic tratați prin tromboliză
intravenoasă și/ sau tehnici endovasculare fiind constatate numai în Albania,
Ucraina, Georgia și Kirgistan.

Cap.1
Tabel 1.1
Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(...)
O altă direcție strategică de cercetare este aceea care vizează tratamentul în
cazul bolilor cronice netransmisibile, în mod special, al cancerului.
Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar
fi:

Ministerul Fondurilor
Europene
Direcția
Generală
Asistență
Tehnică
Programe
Europene
Ministerul Fondurilor
Europene
Direcția
Generală
Asistență
Tehnică
Programe
Europene

Academia de Stiinte
Medicale

Decese prin boli tratabile/măsuri de screening (populațional)/diagnosticare
(...)

Acceptat: DA



Răspuns MFE: propunerea a fost preluată

Cheltuielile pentru sănătate în România sunt cele mai scăzute din UE atât
pe cap de locuitor (1.029 EURO, media UE27 fiind de 2.884 EURO), cât și ca
procent din PIB (5% față de 9,8% în UE), iar sistemul de sănătate este
subfinanțat într-o măsură semnificativă.

Acceptat: DA
Povara din cauze de AVC
România are în rândul țărilor UE, cel mai deficitar tratament al AVC ischemic,
procente mai mici de pacienți cu AVC ischemic tratați prin tromboliză
intravenoasă și/ sau tehnici endovasculare fiind constatate numai în Albania,
Ucraina, Georgia și Kirgistan.

O altă direcție strategică de cercetare este aceea care vizează tratamentul în
cazul bolilor cronice netransmisibile, în mod special, al cancerului.
Tematicile de cercetare în acord cu abordarea la nivel european, cu posibilitatea
utilizării ca instrument de finanțare a Planului Sectorial, sub coordonarea
științifică a Academia de Științe Medicale.
Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar fi:
 investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament
 operaționalizarea centrelor de cercetare noi, construite și dotate prin fonduri

Răspuns MFE: propunerea a fost preluată

Acceptat: NU
Răspuns MFE: propunerea nu a fost preluată din
următoarele considerente:



nu este formulată în mod coerent
Planul Sectorial poate fi complementar ca mod de
intervenție cu finanțarea cercetării medicale din
POS.
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investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament
activități de cercetare radiobiologică și medicală
 formarea profesională: cursuri, schimburi de experiență, stagii de
pregătire, organizate în parteneriat cu Universități, institute medicale și
de cercetare din România și străinătate.

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
europene
 activități de cercetare radiobiologică și medicală
 formarea profesională: cursuri, schimburi de experiență, stagii de pregătire,
organizate în parteneriat cu Universități, institute medicale și de cercetare
din România și străinătate.
Masuri pentru sprijinirea entitatilor din Romania pentru aderare la parteneriate
europene si la infrastructuri europene de cercetare.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Există deja referiri la infrastructura de cercetaredezvoltare care implică inclusiv operaționalizarea unor
centre de cercetare noi, dar măsuri care vizează atât
parteneriate, cât și integrarea în rețele de cercetare
europene (detaliere în alt sub-capitol).

Serviciile furnizate în comunitate
Actualmente în România, mare parte din serviciile de sănătate se acordă
direct în spital, acest segment fiind mult hipertrofiat, pe când serviciile
furnizate în comunitate sunt oferite într-un volum mult sub necesar (ex.
servicii de asigurarea sănătății mamei și copilului, servicii de îngrijiri la
domiciliu pentru pacienții dependenți, servicii de monitorizare a pacienților cu
diabet, etc.). Ambulatoriul trebuie să dețină o pondere mult mai importantă
în oferirea de servicii medicale de specialitate și să constituie un filtru eficace
în reducerea spitalizărilor evitabile. Pentru a putea răsturna aceasta piramidă
a serviciilor, investițiile în infrastructura trebuie realizate în toate unitățile
care furnizează asistența medicală ambulatorie, nu doar în ambulatoriile
spitalelor județene, orășenești, municipale pentru a putea asigura un acces la
acest tip de servicii si altor grupuri vulnerabile. Ex: dispensare TBC (cele mai
afectate grupuri populaționale sunt cei din mediu rural, din regiunile mai
sărace, bărbații și etnicii romi), centrele de sănătate mintală (frecvența
deceselor prin suicid în România este de circa 5 ori mai mare la bărbați decât
la femei, indiferent de grupa de vârstă, riscul pe sexe relativ constant indică
faptul că această diferența este un fenomen destul de stabil în timp. În anul
2018 au fost depistate peste 228.000 de pacienți noi care suferă de tulburări
mentale si de comportament conform INS.

Serviciile furnizate în comunitate

Acceptat: NU

Actualmente în România, mare parte din serviciile de sănătate se acordă direct în
spital, acest segment fiind mult hipertrofiat, pe când serviciile furnizate în
comunitate sunt oferite într-un volum mult sub necesar (ex. servicii de asigurarea
sănătății mamei și copilului, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru pacienții
dependenți, servicii de monitorizare a pacienților cu diabet, etc.). Ambulatoriul
trebuie să dețină o pondere mult mai importantă în oferirea de servicii medicale
de specialitate și să constituie un filtru eficace în reducerea spitalizărilor evitabile.
Pentru a putea răsturna aceasta piramidă a serviciilor, investițiile în infrastructura
trebuie realizate în toate unitățile care furnizează asistența medicală ambulatorie,
nu doar în ambulatoriile spitalelor județene, orășenești, municipale pentru a
putea asigura un acces la acest tip de servicii si altor grupuri vulnerabile. Ex:
dispensare TBC (cele mai afectate grupuri populaționale sunt cei din mediu rural,
din regiunile mai sărace, bărbații și etnicii romi), centrele de sănătate mintală
(frecvența deceselor prin suicid în România este de circa 5 ori mai mare la bărbați
decât la femei, indiferent de grupa de vârstă, riscul pe sexe relativ constant indică
faptul că această diferența este un fenomen destul de stabil în timp. În anul 2018
au fost depistate peste 228.000 de pacienți noi care suferă de tulburări mentale si
de comportament conform INS.

Răspuns MFE: Intervențiile propuse cu privire la
sprijinul acordat victimelor violenței domestice nu sunt
specifice măsurilor vizate de POS. Cu toate acestea, PO
Incluziune și Demnitate Socială include în prioritatea 7
măsurile destinate acestui grup vulnerabil. Mai multe
detalii puteți găsi la următorul link:
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/















Proporția cheltuielilor pentru sănătate dedicate asistenței medicale UNICEF Romania
primare și ambulatorii rămâne pe locul doi între cele mai scăzute din UE.
Serviciile de medicină de familie suferă de un deficit de personal și
infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu
precădere între mediul rural și cel urban. Nevoile de investiții adresate
medicilor de familie necesită acordarea unui sprijin mai mare pe MdF
din mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din
mediul rural; din zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale
pentru pacienți din aceste zone; din zone cu populație dezavantajată.
Asistența medicală primară, asistența medicală ambulatorie de
specialitate, spitalele, sectorul sănătății publice și cel al asistenței
sociale funcționează fragmentat și neintegrat îngreunând accesul
populației la servicii medicale integrate.
Capacitatea de îngrijire în asistența medicală primară, în ambulatoriile
de specialitate este distribuită neuniform și insuficient utilizată, astfel că
în continuare majoritatea serviciilor medicale continuă să fie furnizate în
spitale.
Transferul îngrijirilor medicale de la nivelul spitalelor în regim
ambulatoriu este încă într-un stadiu incipient, majoritatea eforturilor
concentrându-se pe serviciile medicale spitaliceşti.
Cadrul de furnizare a serviciilor și infrastructura de sănătate a României
nu au fost adaptate la tehnologiile moderne și nu satisfac nevoile







Proporția cheltuielilor pentru sănătate dedicate asistenței medicale primare
și ambulatorii rămâne pe locul doi între cele mai scăzute din UE.
Serviciile de medicină de familie suferă de un deficit de personal și
infrastructură, dar și de o distribuție neuniformă în județe, regiuni, cu
precădere între mediul rural și cel urban. Nevoile de investiții adresate
medicilor de familie necesită acordarea unui sprijin mai mare pe MdF din
mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din mediul
rural; din zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale pentru
pacienți din aceste zone; din zone cu populație dezavantajată. Gradul de
utilizare al tehnologiilor digitale pentru furnizarea de servicii si
managementul pacientului este forate redus, neuniform si fragmentat
medicală primară, asistența medicală ambulatorie de specialitate,
spitalele, sectorul sănătății publice și cel al asistenței sociale funcționează
fragmentat și neintegrat îngreunând accesul populației la servicii medicale
integrate.
Capacitatea de îngrijire în asistența medicală primară, în ambulatoriile de
specialitate este distribuită neuniform și insuficient utilizată, astfel că în
continuare majoritatea serviciilor medicale continuă să fie furnizate în
spitale.
Transferul îngrijirilor medicale de la nivelul spitalelor în regim ambulatoriu
este încă într-un stadiu incipient, majoritatea eforturilor concentrându-se
pe serviciile medicale spitaliceşti.

În ceea ce privește comentariul cu privire la
imposibilitatea efectuării de analize medicale în zonele
rurale, menționăm că în cadrul POS se prevede în cadrul
priorității 2 finanțarea de măsuri de tip FEDR (inclusiv
dotări) care vor fi direcționate către medicii de familie
cu accent pe cei care acordă servicii către persoane din
zona rurală, zone greu accesibile, zone dezavantajate
socio-economic. Acestea vor putea face obiectul unor
scheme de minimis. În vederea materializării propunerii
dvs. sunt necesare schimbări ale cadrului legislativ
(contractului cu CNAS) prin care să se permită
recoltarea de probe biologice inclusiv în aceste
cabinete. Acest tip de măsuri se regăsesc la măsurile de
tip FSE+ prioritatea 2.
Concluzie: măsurile pe care le propuneți sunt specifice
PO Incluziune și Demnitate Socială.
Concluzie: măsurile pe care le propuneți sunt specifice
PO Incluziune și Demnitate Socială.
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medicale ale populației.
Integrarea serviciilor medicale pentru asigurarea accesului egal și
echitabil și pentru asigurarea continuumului de îngrijiri este deficitară.
Resursele de asistență medicală primară și de sănătate publică
dezvoltate în ultimii 10 ani, asistența medicală comunitară (AMC) sunt
insuficient dezvoltate și integrate în sistemul de sănătate, cu rol
insuficient clarificat și personal insuficient și insuficient pregătit.
Serviciile medicale de asistență primară oferite în afara programului
normal de lucru sunt reduse sau chiar inexistente în majoritatea zonelor
urbane și rurale. Aceasta rezultă într-un exces de consultații furnizate în
serviciile medicale de urgență, camerele de gardă ale spitalelor și o
utilizare crescută a paturilor de spital și menține sistemul de sănătate
centrat pe servicii medicale acordate în spitale. Distribuția acestora în
plan teritorial este însă foarte neuniformă.
Mecanismele de asigurare a continuității îngrijirilor medicale sunt
insuficiente și ineficiente.

Prin urmare, în vederea îmbunătățirii accesibilității și eficacității asistenței
medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală
comunitară se impune ca, dincolo de măsurile de furnizare a serviciilor
medicale (cu accent pe persoane din mediul rural, persoane din zone greu
accesibile, din zone cu populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă)
finanțarea din FSE să acorde o importanță deosebită finanțării de instrumente
suport / măsuri sistemice care să genereze schimbarea piramidei furnizării
serviciilor de sănătate, anume: creșterea graduală a serviciilor de asistență
medicală primară, a serviciilor medicale la nivelul comunității și a serviciilor
furnizate în ambulatoriu concomitent cu reducerea treptată a consultațiilor
furnizate în serviciile medicale de urgență, la camerele de gardă ale spitalelor
și cu reducerea utilizării paturilor de spital. Aceste măsuri sistemice ar implica:
actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, redefinirea
mecanismelor de plată bazată pe criterii de performanță; dezvoltarea de
metodologii/ standarde/ procedurilor de „parcurs terapeutic” pentru cele mai
frecvente patologii cu care se confruntă medicii de familie, dezvoltarea de
standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale de lucru în sistem
integrat pentru AMC cu medicina de familie, actualizarea/ elaborarea
costurilor reale ale serviciilor / procedurilor etc. medicale și chirurgicale oferite
în regim ambulatoriu, dezvoltarea de pachete de servicii medicale oferite în
ambulatoriu, etc. Desigur, în vederea creșterii calității serviciilor medicale
aceste măsuri sistemice trebuie însoțite de măsuri și instrumente care să
faciliteze dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea
servicii și de sisteme clare de referire a pacienților
Bolile transmisibile



România rămâne, în ciuda progreselor, cu unele dintre cele mai mari
procente de tuberculoză din ţările europene.
Planul Național Strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea
cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2019 – 2021, pornește de la
existența unui număr încă mare de cazuri (14-18.000), fiind printre
primele locuri în UE.

Asistența medicală a mamei și copilului

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Cadrul de furnizare a serviciilor și infrastructura de sănătate a României nu
au fost adaptate la tehnologiile moderne și nu satisfac nevoile medicale ale
populației.

Integrarea serviciilor medicale pentru asigurarea accesului egal și echitabil
și pentru asigurarea continuumului de îngrijiri este deficitară.

Resursele de asistență medicală primară și de sănătate publică dezvoltate în
ultimii 10 ani, asistența medicală comunitară (AMC) sunt insuficient
dezvoltate și integrate în sistemul de sănătate, cu rol insuficient clarificat și
personal insuficient și insuficient pregătit.

Serviciile medicale de asistență primară oferite în afara programului normal
de lucru sunt reduse sau chiar inexistente în majoritatea zonelor urbane și
rurale. Aceasta rezultă într-un exces de consultații furnizate în serviciile
medicale de urgență, camerele de gardă ale spitalelor și o utilizare crescută
a paturilor de spital și menține sistemul de sănătate centrat pe servicii
medicale acordate în spitale. Distribuția acestora în plan teritorial este însă
foarte neuniformă.

Mecanismele de asigurare a continuității îngrijirilor medicale sunt
insuficiente și ineficiente.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Prin urmare, în vederea îmbunătățirii accesibilității și eficacității asistenței
medicale primare şi integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
se impune ca, dincolo de măsurile de furnizare a serviciilor medicale (cu accent
pe persoane din mediul rural, persoane din zone greu accesibile, din zone cu
populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă) finanțarea din FSE să
acorde o importanță deosebită finanțării de instrumente suport / măsuri
sistemice care să genereze schimbarea piramidei furnizării serviciilor de sănătate,
anume: creșterea graduală a serviciilor de asistență medicală primară, a
serviciilor medicale la nivelul comunității și a serviciilor furnizate în ambulatoriu
concomitent cu reducerea treptată a consultațiilor furnizate în serviciile medicale
de urgență, la camerele de gardă ale spitalelor și cu reducerea utilizării paturilor
de spital. Toate acestea in paralel cu introducere pe scara larga a foosirii
tehnologiilor digitale pentru furnizarea de servicii medicale de tip teleconsultatii
si telemedicina si a celor de management al pacientului si al promovarii sanatatii
Aceste măsuri sistemice ar implica: actualizarea pachetului de servicii de
asistență medicală primară, redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii
de performanță; dezvoltarea de metodologii/ standarde/ procedurilor de „parcurs
terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă medicii de
familie, dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale de
lucru în sistem integrat pentru AMC cu medicina de familie, actualizarea/
elaborarea costurilor reale ale serviciilor / procedurilor etc. medicale și
chirurgicale oferite în regim ambulatoriu, dezvoltarea de pachete de servicii
medicale oferite în ambulatoriu, etc. Desigur, în vederea creșterii calității
serviciilor medicale aceste măsuri sistemice trebuie însoțite de măsuri și
instrumente care să faciliteze dezvoltarea competențelor personalului implicat în
furnizarea servicii și de sisteme clare de referire a pacienților
Bolile transmisibile

Ratele de imunizare a copiilor sunt printre cele mai scăzute din UE , fapt
dovedit de mai multe epidemii de rujeolă înregistrate în ultimii ani în
România.

Rata de vaccinare împotriva gripei în rândul persoanelor în vârstă este
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Scorurile de acoperire universală cu servicii de sănătate, în special
pentru asistența medicală a mamei și copilului sunt încă scăzute prin
comparație cu SM central și est europene.
Există o proporție ridicată a nașterilor la vârste sub 19 ani, 1 din 10
nașteri este experimentată de femei de vârstă minoră.
Mortalitate infantilă continuă să scadă de la 10,1 la 1000 născuţi vii în
anul 2009 la 6,4‰ născuți vii în 2018, însă se menține peste valoarea
mediei europene UE28
Mortalitatea infantilă are valori diferite între regiunile de dezvoltare.
Din totalul de 185.006 nașteri înregistrate în România în anul 2016,
18% din mediul rural și 23% din mediul urban nu au beneficiat de
niciun consult prenatal pe parcursul sarcinii.
Rata mortalităţii materne (2018) este mult peste media EU 28..
Mortalitatea maternă în mediul rural este considerabil mai mare față
de cea din mediul urban.
Mortalitatea maternă este de aprox. 15 ori mai ridicată în categoria
femeilor aparținând minorităților etnice.
Screeningul nou-născuților, deși este prevăzut în HG pentru programele
de sănătate, nu beneficiază de resurse și management adecvate și, prin
urmare, nu poate efectua încă cea mai bună acoperire și calitate a
serviciilor: lipsa diagnosticului timpuriu a unor boli genetice ducând la
dizabilitate pe tot parcursul vieții.

Povara din cauze de AVC
Infrastructura din domeniul sănătății trebuie privită în ansamblul ei, ținând
cont si de infrastructura care asigură servicii medicale pe orizontală cum ar fi:
laboratoarele de analiză atât din cadrul unitarilor medicale, precum si din
structurile subordonate Ministerului Sănătății, responsabile cu asigurarea
sănătății populației, prevenirea și controlul diverselor boli transmisibile,
utilizate în contextul unor pandemii, sistemul național de transfuzii și
laboratoarelor de referință, laboratoarelor direcțiilor de Sănătate Publică,
rețeaua de genetică medicală.

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
scăzută și a scăzut semnificativ de la 54 % în 2007 la 8 % în 2017.

România rămâne, în ciuda progreselor, cu unele dintre cele mai mari
procente de tuberculoză din ţările europene.

Planul Național Strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea
cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2019 – 2021, pornește de la
existența unui număr încă mare de cazuri (14-18.000), fiind printre primele
locuri în UE.
Asistența medicală a mamei și copilului















La nivel general, în vederea maximizării eficacității investițiilor, intervențiilor
de tip FSE+ vor necesita o abordare coordonată & integrată cu intervenții de
tip FEDR (investiții în infrastructura fizică a unităților sanitare, aparatură, etc.
Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical
Folosirea TIC în domeniul medical este din ce în ce mai răspândită astăzi și
joacă un rol strategic în livrarea unor servicii de sănătate mai bune și mai
eficiente, contribuind la creșterea calității și siguranței îngrijirii pacientului.
Deși au existat diverse investiții dedicate în domeniu, potențialul maxim al TIC
este departe de a fi atins în sectorul de sănătate.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Scorurile de acoperire universală cu servicii de sănătate, în special pentru
asistența medicală a mamei și copilului sunt încă scăzute prin comparație
cu SM central și est europene.
Există o proporție ridicată a nașterilor la vârste sub 19 ani, 1 din 10 nașteri
este experimentată de femei de vârstă minoră.
Mortalitate infantilă continuă să scadă de la 10,1 la 1000 născuţi vii în anul
2009 la 6,4‰ născuți vii în 2018, însă se menține peste valoarea mediei
europene UE28
Mortalitatea infantilă are valori diferite între regiunile de dezvoltare.
Din totalul de 185.006 nașteri înregistrate în România în anul 2016, 18%
din mediul rural și 23% din mediul urban nu au beneficiat de niciun
consult prenatal pe parcursul sarcinii.
Rata mortalităţii materne (2018) este mult peste media EU 28..
Mortalitatea maternă în mediul rural este considerabil mai mare față de
cea din mediul urban.
Mortalitatea maternă este de aprox. 15 ori mai ridicată în categoria
femeilor aparținând minorităților etnice.
Screeningul nou-născuților, deși este prevăzut în HG pentru programele de
sănătate, nu beneficiază de resurse și management adecvate și, prin
urmare, nu poate efectua încă cea mai bună acoperire și calitate a
serviciilor: lipsa diagnosticului timpuriu a unor boli genetice ducând la
dizabilitate pe tot parcursul vieții.
Procentul de mame care alapteaza este considerabil mai mic de 60% , fata
recomandarile internationale.

Povara din cauze de AVC
Infrastructura din domeniul sănătății trebuie privită în ansamblul ei, ținând cont si
de infrastructura care asigură servicii medicale pe orizontală cum ar fi:
laboratoarele de analiză atât din cadrul unitarilor medicale, precum si din
structurile subordonate Ministerului Sănătății, responsabile cu asigurarea
sănătății populației, prevenirea și controlul diverselor boli transmisibile, utilizate
în contextul unor pandemii, sistemul național de transfuzii și laboratoarelor de
referință, laboratoarelor direcțiilor de Sănătate Publică, rețeaua de genetică
medicală. Un loc special va trebui sa fie ocupat de investitiile in infrastrucura si
tehnologii pentru extinderea serviciilor digitale atat intre medic si pacient cat si
intre diversele niveluri ale asistentei medicale
La nivel general, în vederea maximizării eficacității investițiilor, intervențiilor de
tip FSE+ vor necesita o abordare coordonată & integrată cu intervenții de tip
FEDR (investiții în infrastructura fizică a unităților sanitare, aparatură, etc.
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical
Nu exista la nivel national o viziune integrata privind folosirea tehnologiilor
digitale in sanatate. Lipsesc institutii responsabile desemnate, mecanisme de
coordonare, legislatie favorabila utilizarii tehnologiilor si nivelul de pregatire al
furnizorilor de servicii si al beneficiarilor de servicii sunt incipiente. Criza creata de
Covid 19 a accelerat introducerea unor elemente de digitalizare, mai ales la
nivelul serviciilor primare dar continuarea sustenabila a acestor reforme depinde
de articularea si punerea in practica a unei strategii nationale multisectoriale
coerente si investitii majore corelate cu o reforma a intregului sistem de
sanatate. Eforturile trebuie concentrate in egala masura pentru modernizarea
informatizarii sistemului de sanatate si crearea cadrului pentru utilizarea efectiva
a tehnologiilor digitale in furnizarea de servicii medicale.
Folosirea TIC în domeniul medical este din ce în ce mai răspândită astăzi și joacă
un rol strategic în livrarea unor servicii de sănătate mai bune și mai eficiente,
contribuind la creșterea calității și siguranței îngrijirii pacientului.
Deși au existat diverse investiții dedicate în domeniu, potențialul maxim al TIC
este departe de a fi atins în sectorul de sănătate.
Asistența medicală a mamei și copilului

Scorurile de acoperire universală cu servicii de sănătate, în special
pentru asistența medicală a mamei și copilului sunt încă scăzute prin
comparație cu SM central și est europene.

Există o proporție ridicată a nașterilor la vârste sub 19 ani, 1 din 10
nașteri este experimentată de femei de vârstă minoră.

Mortalitate infantilă continuă să scadă de la 10,1 la 1000 născuţi vii în
anul 2009 la 6,4‰ născuți vii în 2018, însă se menține peste valoarea
mediei europene UE28

Mortalitatea infantilă are valori diferite între regiunile de dezvoltare.

Din totalul de 185.006 nașteri înregistrate în România în anul 2016,
18% din mediul rural și 23% din mediul urban nu au beneficiat de
niciun consult prenatal pe parcursul sarcinii.

Rata mortalităţii materne (2018) este mult peste media EU 28..
Mortalitatea maternă în mediul rural este considerabil mai mare față
de cea din mediul urban.

Mortalitatea maternă este de aprox. 15 ori mai ridicată în categoria
femeilor aparținând minorităților etnice.

Screeningul nou-născuților, deși este prevăzut în HG pentru programele
de sănătate, nu beneficiază de resurse și management adecvate și, prin
urmare, nu poate efectua încă cea mai bună acoperire și calitate a
serviciilor: lipsa diagnosticului timpuriu a unor boli genetice ducând la
dizabilitate pe tot parcursul vieții.

Asistența medicală a mamei și copilului

Acceptat: Parțial



Răspuns MFE: propunerile au fost preluate parțial după
cum urmează:




Institutului National
pentru Sanatatea
Mamei si Copilului
"AlessandrescuRusescu"

Screeningul nou-născuților, deși este prevăzut în HG pentru programele de
sănătate, nu beneficiază de resurse și management adecvate și, prin
urmare, nu poate efectua încă cea mai bună acoperire și calitate a
serviciilor: lipsa diagnosticului timpuriu a unor boli genetice ducând la
dizabilitate pe tot parcursul vieții.
Screening prenatal (urmarirea gravidei) conf consultatie prenatale
Screening antenatal/fetal, urmarirea fetala in vederea reducerii sarcinilor
cu risc, a incurajarii cercetarii in domeniu si pana la interventia
intrauterina (terapie fetala), etc. conform OMS 40.

Prin urmare, POS va asigura finanțarea infrastructurii necesare cu adresabilitate
națională care să lărgească aplicabilitatea serviciilor medicale specifice în
domeniul materno-fetal și a programelor de screening pentru boli cu potenţial
de depistare neonatală / diagnostic pre/ postnatal al bolilor genetice, de
consiliere genetică. Se va acorda o atenție deosebită mamelor din mediul rural,
celor din categorii dezavantajate socio- economic/ vulnerabile.
În ce privește asistența medicală a persoanelor vârstnice dependente din mediul
rural se va asigura finanțarea unui pachet minim de servicii pentru această
categorie







Prioritatea 4 – a fost adăugat screening-ul
antenatal/fetal alături de măsurile care vizează
programele de urmărire a gravidei și copilului
Prioritatea 7 – au fost adăugate la tipurile de
acțiuni eligibile procedurile de intervenție
intrauterină (terapie fetală)
În ceea ce privește propunerea de a include ca și
măsuri finanțabile ”infrastructura necesară cu
adresabilitate națională care să lărgească
aplicabilitatea serviciilor medicale specifice în
domeniul materno-fetal” sunt necesare mai multe
detalii vis a vis de nevoile concrete de finanțare.

Prin urmare, POS va asigura finanțarea de programe de screening pentru boli
cu potenţial de depistare neonatală / diagnostic pre/ postnatal al bolilor
genetice, de consiliere genetică. Se va acorda o atenție deosebită mamelor
din mediul rural, celor din categorii dezavantajate socio- economic/
40

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

vulnerabile.
În ce privește asistența medicală a persoanelor vârstnice dependente din
mediul rural se va asigura finanțarea unui pachet minim de servicii pentru
această categorie
Prioritatea 1: Investiții pentru construirea spitalelor regionale și
infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major
Obiectiv specific
OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate,
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție
socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a
serviciilor de îngrijire pe termen lung

Acceptat: NU

ARAS – Asociatia
Romana Anti-SIDA

Comentriu:
La ce prețuri se referă acest text? Accesibile pentru cine? Se vorbește aici despre
”spitale de urgență”, unde serviciile sunt acoperite de stat, nu de persoanele care
primesc serviciile.



Prioritatea 1: Investiții pentru construirea spitalelor regionale și
infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major


ARPIM

Pentru regiunile NE, NV, SV, sunt aprobate contracte de finanțare, în două
faze, pentru construirea Spitalelor Regionale de Urgență Iași, Cluj, Craiova. În
faza I-a (până la sfârșitul anului 2023) se derulează licitațiile pentru proiectare
și verificare a proiectării, pregătirea și derularea licitațiilor pentru construirea
spitalelor si a celor pentru supervizare. În faza a II-a (2021-2027) se vor realiza
construirea, dotarea, supervizarea, operaționalizarea celor trei spitale. În
dezvoltarea lor, aceste spitale de urgență vor fi dotate cu sisteme digitale
interconectabile care să corespundă nevoilor actuale de management și
tratament. În paralel în cele doua faze se derulează activități pregătitoare de
asistență tehnică, reformă, reorganizare, reglementare a fluxurilor de
pacienți, a rețelei de spitale din regiune, a optimizării managementului și
finanțării noilor spitale, etc.

Prioritatea 1: Investiții pentru construirea spitalelor regionale și
infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major

Spitale regionale de urgență



Noua inflastructura spitaliceasca cu impact teritorial major:
Construirea unui Centru de excelenta pentru Mari Arsi tinandu-se cont ca din
studiile de fezabilitate existente, sugereaza ca numarul de paturi pentru mari arsi
ar fi de 65 necesari. In acest moment, conform Institutului National de Statistica,
in necesarul existent in Romania sunt 20 de paturi care nu se afla in conditii
corespunzatoare de functionare. In acest sens este absolut necesara construirea
unui Centru modern de Arsi de minim 20 de paturi impreuna cu un Centru de
recuperare a arsurii. De asemenea este necesara si construirea unui Centru de
excelenta in arsuri, care sa gestioneze cercetarea /investigatia si tratamentul
pentru Marii Arsi.

Completare cu:

ASOCIATIA PartNET



Prioritatea 2: Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii
oferite în regim ambulatoriu
OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate,
sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de protecție
socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de sănătate și a
serviciilor de îngrijire pe termen lung

ARAS – Asociatia
Romana Anti-SIDA

Răspuns MFE: conform propunerii de regulamente
specifice (în cazul menționat este propunerea de
Regulament FSE+), obiectivele specifice sunt formulate
specific, urmând a fi selectate ca atare în programe
operaționale, nefiind posibilă modificarea acestora. Prin
urmare. Obiectivul specific menționat nu poate fi
reformulat.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: din cauza limitării numărului de
caractere a acestei secțiuni propunerea nu a fost
integrată. Din perspectiva dotărilor, cele 3 spitale
regionale vor include dotări de ultimă generație pe
diverse paliere, sistemele digitale fiind unele dintre
acestea.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: pentru a putea fi finanțată este necesară
oferirea justificării pentru finanțarea măsurilor propuse.
Având în vedere resursele financiare limitate de tip
FEDR OP4 alocate POS, sugerăm analizarea oportunității
finanțării acestor investiții din Planul Național de
Relansare și Reziliență (vezi OUG nr. 155/ 2020).

Masuri necesare a fi finantate: Infiintarea unei BP “Banca de piele

Comentariu:
„protecția socială” apare în mai multe locuri, dar nu este nici explicate și nici
urmată de măsuri specifice pentru promovarea accesului

Acceptat: NU
Răspuns MFE: terminologia menționată apare explicit
urmare a selectării Obiectivului specific ix la măsurile
finanțate din FSE+. Conform propunerii de regulamente
specifice (în cazul menționat este propunerea de
Regulament FSE+) obiectivele specifice sunt menționate
în acest document, urmând a fi selectate ca atare în
machetele de programe operaționale, funcție de
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măsurile propuse care trebuie să răspundă
recomandărilor specifice de țară. Obiectivul specific
selectat include aspecte care intră în sfara socială, cu o
secțiune care se adresează componentei medicale. Cu
toate acestea POS finanțează în principal măsuri cu
caracter medical, componenta socială regăsindu-se în
PO Incluziune și Demnitate Socială

Prioritatea 2: Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii
oferite în regim ambulatoriu

Aceste măsuri sistemice ar implica: actualizarea pachetului de servicii de
asistență medicală primară, redefinirea mecanismelor de plată bazată pe
criterii de performanță; dezvoltarea de metodologii/ standarde/ procedurilor
de „parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se
confruntă medicii de familie, dezvoltarea de standarde de calitate și cost,
proceduri și protocoale de lucru în sistem integrat pentru AMC cu medicina de
familie, actualizarea/ elaborarea costurilor reale ale serviciilor / procedurilor
etc. medicale și chirurgicale oferite în regim ambulatoriu, dezvoltarea de
pachete de servicii medicale oferite în ambulatoriu, etc.

Prioritatea 2: Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii
oferite în regim ambulatoriu

Acceptat: Parțial

Serviciile furnizate în comunitate
În anul 2018 au fost depistate peste 228.000 de pacienți noi care suferă de
tulburări mentale si de comportament conform INS.
Aceste afecțiuni generează un cost foarte mare pentru societate, tocmai de aceea
este necesara o crestere a investițiilor în dezvoltarea serviciilor comunitare
dedicate sănătății mintale și o reformare a acestui sistem care să deservească
pacienții care suferă de aceste afecțiuni în mod sustenabil.



ARPIM

Proporția cheltuielilor pentru sănătate dedicate asistenței medicale primare
și ambulatorii rămâne pe locul doi între cele mai scăzute din UE.
..........

Aceste măsuri sistemice ar implica: actualizarea pachetului de servicii de
asistență medicală primară, redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii
de performanță; dezvoltarea metodologiilor/ standardelor/ procedurilor de
„parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă
medicii de familie, dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și
protocoale de lucru în sistem integrat pentru AMC cu medicina de familie,
actualizarea/ elaborarea costurilor reale ale serviciilor / procedurilor etc. medicale
și chirurgicale oferite în regim ambulatoriu, dezvoltarea de pachete de servicii
medicale oferite în ambulatoriu, etc.
Un aspect deosebit de important îl reprezintă identificarea și implementarea
soluțiilor referitoare la modalitățile de acces la servicii medicale care nu necesita
accesarea UPU în afara orelor de program ale medicilor de familie (seara în zilele
lucrătoare și in timpul week-end-ului).

Serviciile furnizate în comunitate
Completare cu:
Dat fiind deficitul de personal ca urmare a migraţiei externe, investiţia în resursa
umană este esenţială pentru creşterea accesului, calităţii şi eficacităţii serviciilor.
Se va acorda prioritate formării cadrelor medicale implicate în furnizarea de
servicii de prevenire și diagnosticare precoce, cei implicați în tratamentul
patologiilor prioritare cu care se confruntă persoanele sărace, responsabile
pentru majoritatea cazurilor de morbiditate și mortalitate la adulți (ex., cancer,
tuberculoză, boli cardiovasculare, diabet, disfuncții tiroidiene etc.), precum și

Răspuns MFE: măsurile medicale dedicate pacienților
noi care suferă de tulburări mentale și de
comportament pot fi finanțate din POS în cadrul mai
multor secțiuni:
Prioritatea 2:
 Susținerea financiară acordată investițiilor în
cabinetele medicilor de familie și în centrele de
permanență
 actualizarea
pachetului de servicii de asistență
medicală primară, redefinirea mecanismelor de
plată bazată pe criterii de performanță; dezvoltarea
metodologiilor/standardelor/procedurilor
de
„parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente
patologii cu care se confruntă medicii de familie
 investițiile în serviciile oferite în ambulatoriu
Prioritatea 3:
 serviciile de îngrijire pe termen lung
Prioritatea 4:
 măsurile destinate persoanelor cu tulburări de
spectru autist.

Trebuie precizat că măsurile dedicate numitor categorii
de persoane, ex persoanele cu dizabilități, persoane
fără/ cu capacitate de exercițiu restrânsă etc sunt
finanțate din PO Incluziune și Demnitate Socială în care
vor fi finanțate măsuri integrate – sociale și medicale.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: măsurile propuse se regăsesc în cadrul
mai multor priorități finanțate din FSE+ ex. măsurile de
screening și diagnosticare precoce se regăsesc la
prioritatea 4 în care alături de serviciile medicale se vor
finanța și măsuri care să asigure eficacitatea și
sustenabilitatea acestor măsuri (măsuri de capacity
building).
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personalul din cadrul structurilor de sănătate publică, reţelelor de screening si
serviciilor de urgență, serviciilor de supraveghere şi control al bolilor
transmisibile. Calitatea serviciilor este suboptimală, impunându-se îmbunătăţirea
cadrului tehnic şi metodologic, a cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi
alte iniţiative vizând îmbunătăţirea calităţii şi/sau a accesului la serviciile de
sănătate, inclusiv prin soluţii TIC, schimb de bune practici şi abordări inovative.
Astfel de intervenţii trebuie corelate cu investiţiile vizând capacitatea
administrativă, competitivitatea (E-sănătatea, telemedicină, cercetare) şi/sau
investiţiile în infrastructura fizică.
Pe termen mediu creşterea duratei de viaţă sănătoasă şi a calităţii vieţii impune
dezvoltarea capacităţii de a oferi servicii medicale de calitate menite să reducă
mortalitatea şi morbiditatea evitabilă la copil şi adult, precum şi promovarea unui
comportament pro -sănătate în rândul populaţiei încă de la vârste mici. Pe
măsura îmbătrânirii populaţiei, sectorul de sănătate trebuie să înceapă să se
pregătească pentru amplificarea poverii bolilor cronice, ajustându-şi progresiv
capacitatea, inclusiv să se pregătească să răspundă nevoilor.
Prin urmare prin POS se va asigura finantarea programelor de programe de
formare continua pentru personalul implicat in domeniul sanatatii, inclusiv prin
sisteme TIC, schimburi de experienta/schimburi de bune practici, inclusiv in
contextul actiunilor de cooperare transnationale.”

Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii

Îngrijirea paliativă
Completare cu:
Îngrijirea medicală la domiciliu
Experiența din timpul stării de urgență și a stării de alertă a demonstrat că o parte
din pacienții cu boli cronice nu au putut accesa servicii medicale nici în spital, nici
în alte unități. Este necesară regândirea ariei serviciilor medicale la domiciliu, în
același timp cu revizuirea mecanismelor de finanțare a acestora și restructurarea
modalităților de monitorizare a efectuării serviciilor.

ARPIM

Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii
 Raportul OECD ”România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește
sănătatea” evidențiază: România cheltuiește foarte puțin pentru
prevenție, numai 18 euro pentru fiecare persoană în 2017 sau 1,7 % ARAS – Asociatia
din totalul cheltuielilor pentru sănătate, comparativ cu 3,1 % la nivelul Romana Anti-SIDA
UE. Coordonarea măsurilor preventive și a finanțării nu progresează
suficient de repede. Rata mortalității evitabile prin prevenție s-a
aflat în 2016 pe locul al patrulea printre cele mai ridicate din Europa,
aspect din care reiese necesitatea unor intervenții eficace în materie
de sănătate publică și de prevenție.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Măsurile sistemice ex. revizuirea
mecanismelor de finanțare, restructurarea modalităților
de monitorizare a efectuării serviciilor, utilizarea
soluțiilor de tip telemedicina etc. sunt prevăzute în
cadrul mai multor priorități de tip FSE+ ex. prioritatea 2,
prioritatea 3.
Acceptat: NU

Comentariu:
Acest document nu este aprobat încă de Ministerul Sănătății, prin urmare nu
poate fi invocate ca politică publică existentă.

Răspuns MFE: documente precum: Raport de țară,
Recomandările specifice de țară, anumite documente
de analiză specifice anumitor domenii precum Raportul
OECD ”România - Profilul de țară din 2019
în ceea ce privește sănătatea” nu necesită aprobarea de
către autoritățile naționale. Cu toate acestea,
documentele menționate sunt considerate ca reper în
procesul de negociere a PO cu serviciile CE.
Acceptat: NU

Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii
Povara din cauze de AVC
România în rândul țărilor UE cu cel mai deficitar tratament al AVC ischemic,
procente mai mici de pacienți cu AVC ischemic tratați prin tromboliză
intravenoasă și/ sau tehnici endovasculare fiind constatate numai în Albania,
Ucraina, Georgia și Kirgistan.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Povara bolii datorită AVC
ARPIM

România se află în rândul țărilor UE cu cel mai deficitar tratament al AVC
ischemic, procente mai mici de pacienți cu AVC ischemic tratați prin tromboliză
intravenoasă și/ sau tehnici endovasculare fiind constatate numai în Albania,
Ucraina, Georgia și Kirgistan.

Răspuns MFE: având în vedere impactul negativ al AVC,
se impune utilizarea ”din cauza” și nu ”datorită”.
În ceea ce privește sugestia de a include povara bolii
trebuie specificat că impactul AVC-ului nu este numai
pe componenta medicală, dar și din alte perspective.
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Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii
Din această perspectivă, eforturile depuse în perioada de programare 20142020 în ceea ce privește implementarea din fonduri externe nerambursabile a
unor programe de screening (populațional)/ diagnosticare trebuie continuate
cu accent al finanțării atât pe implementarea măsurilor de screening în
regiunile care nu au beneficiat de finanțare, cât și în creșterea accesului
grupului țintă vizat la acestea. Mecanismul de furnizare al programelor de
screening/ diagnosticare ce vor fi finanțate din POS FSE+ trebuie să
incorporeze lecțiile învățate din programarea 2014-2020 și să includă alături
de măsurile de furnizare a serviciilor preventive (cu accent pe persoane din Asociatia PartNET
zone rurală, din categorii dezavantajate socio - economic/ vulnerabile din
punct de vedere medical etc.), măsuri de dezvoltare a competențelor
personalului implicat în screening/ diagnosticare, măsuri de informatizare în
vederea facilitării monitorizării măsurilor sprijinite și al elaborării unor
rapoarte/ analize care să permită adoptarea de decizii fundamentate, precum
și finanțarea de campanii de conștientizare a grupului țintă. Nu în ultimul
rând, accentul pe anumite categorii de grup țintă impune și alocarea de
resurse adecvate

Decese prin boli tratabile/măsuri de screening (populațional)/diagnosticare
Din această perspectivă, eforturile depuse în perioada de programare 2014-2020
în ceea ce privește implementarea din fonduri externe nerambursabile a unor
programe de screening (populațional)/ diagnosticare trebuie continuate cu
accent al finanțării atât pe implementarea măsurilor de screening în regiunile
care nu au beneficiat de finanțare, cât și în creșterea accesului grupului țintă vizat
la acestea. Mecanismul de furnizare al programelor de screening/ diagnosticare
ce vor fi finanțate din POS FSE+ trebuie să incorporeze lecțiile învățate din
programarea 2014-2020 și să includă alături de măsurile de furnizare a serviciilor
preventive (cu accent pe persoane din zone rurală, din categorii dezavantajate
socio - economic/ vulnerabile din punct de vedere medical/ copii (7-18 ani +
studenți)/ adulți (18- 65 ani), adulți (peste 40 ani) etc.), măsuri de dezvoltare a
competențelor personalului implicat în screening/ diagnosticare, măsuri de
informatizare în vederea facilitării monitorizării măsurilor sprijinite și al elaborării
unor rapoarte/ analize care să permită adoptarea de decizii fundamentate,
precum și finanțarea de campanii de conștientizare a grupului țintă, in vederea
cresterii gradului de informare a persoanelor cu privire la oportunitatile oferite si
modalitatea de a beneficia de acestea.”. Nu în ultimul rând, accentul pe anumite
categorii de grup țintă impune și alocarea de resurse adecvate.

Acceptat: NU

Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii
Factorii de risc comportamentali

Factorii de risc comportamentali

Speranța de viață sănătoasă s-a menținut în ultimii ani la 59 ani, cu
aproximativ 5 ani mai mică față media EU 28.

Raportul OECD ”România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește
sănătatea” evidențiază: peste jumătate din totalul deceselor din România
pot fi atribuite unei serii de factori de risc comportamentali, care includ
dieta neadecvată, consumul de tutun, consumul de alcool și activitatea
fizică scăzută.

42% dintre femeile care au fost abuzat fizic și / sau sexual de către un
partener au experimentat răni ca urmare a violenței respective; femeile
care au suferit violență domestica au rate mai mari de risc de sănătate și
comportamente de risc; comparat cu femei care nu au experimentat
violență, au șanse de 16% mai mari de a avea un copil cu greutate mică la
naștere; au de două ori mai multe șanse să aibă avort indus; au o
probabilitate mai mare de două ori de depresie; în unele regiuni, acestea
sunt de 1,5 ori mai mari să dobândească HIV și de 1,6 ori mai mult să aibă
sifilis, în comparație cu femeile care nu suferă de violența partenerului

Acceptat: Parțial




Speranța de viață sănătoasă s-a menținut în ultimii ani la 59 ani, cu
aproximativ 5 ani mai mică față media EU 28.
Raportul OECD ”România - Profilul de țară din 2019 în ceea ce privește
sănătatea” evidențiază: peste jumătate din totalul deceselor din
România pot fi atribuite unei serii de factori de risc comportamentali,
care includ dieta neadecvată, consumul de tutun, consumul de alcool și
activitatea fizică scăzută.

Din această perspectivă, POS va asigura finanțarea de programe de schimbare
a stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase,
inclusiv implementarea de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în
zone defavorizate sau greu accesibile și mintală).

Asociatia Romanian
Women s Lobby

Din această perspectivă, POS va asigura finanțarea de programe de schimbare a
stilului de viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase,
inclusiv implementarea de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone
defavorizate sau greu accesibile și mintală).
....
Asistența medicală a mamei și copilului
...
Prin urmare, POS va asigura finanțarea de programe de screening pentru boli cu
potenţial de depistare neonatală / diagnostic pre/ postnatal al bolilor genetice,
de consiliere genetică. Programe de consiliere sanatatea reproducerii. (Ca sa
răspundă și nevoilor de informare pentru fete în vederea evitarii sarcinilor la o
vârsta minora).

Răspuns MFE: Măsurile propuse nu sunt justificate
corespunzător. Trebuie precizat că în cadrul POS se vor
finanța anumite programe de screening populațional și
programe de diagnosticare precoce în care accentul va
fi pus pe anumite grupe de vârstă prin raportare inclusiv
la ghidurile europene ex screening populațional cancer
de col uterin – screening-ul va fi furnizat femeilor cu
vârsta peste 24 ani, pentru screening populațional
cancer mamar măsurile vor viza femei cu vârsta peste
50 ani etc.

Răspuns MFE:


Intervențiile sugerate de exemplu cele dedicate
femeilor care au fost abuzate fizic și / sau sexual
de către un partener, femeile care au suferit
violență domestică nu sunt specifice măsurilor
vizate de POS. Cu toate acestea, PO Incluziune și
Demnitate Socială include în prioritatea 7 măsurile
destinate acestui grup vulnerabil. Mai multe detalii
puteți găsi la următorul link:

http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/
Concluzie: măsurile pe care le propuneți sunt specifice
PO Incluziune si Demnitate Socială.


Intervențiile destinate programelor de consiliere
sănătatea reproducerii au fost incluse la măsurile
de tip FSE+ la prioritatea 2 – servicii oferite în
ambulatoriu
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Se va acorda o atenție deosebită mamelor din mediul rural, celor din categorii
dezavantajate socio- economic/ vulnerabile.
În ce privește asistența medicală a persoanelor vârstnice dependente din mediul
rural se va asigura finanțarea unui pachet minim de servicii pentru această
categorie

Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii
Bolile transmisibile


România rămâne, în ciuda progreselor, cu unele dintre cele mai mari
Uniunea Națională a
procente de tuberculoză din ţările europene.
Organizațiilor
Persoanelor Afectate
de HIV/SIDA
(UNOPA)

Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii

Comentariu:
Cu toate ca TBC si HIV sunt precizate de mai multe ori la partea de
introducere/justificare - ulterior ele nu mai apar in masurile propuse (eventual
se incadreaza la etc. - fiind prioritati ar trebui mentionate). Nu am regasit masuri
de imbunatatire a achizitiilor de medicamente, de monitorizare a pacientilor etc.
La obiectivul de investitii in infrastructura nu sunt mentioante si centrele
comunitare pe specialitati sau pe categorii de populatie: de ex. un centru pentru
consumatorii de droguri care au diferite comorbiditati ex. HIV, HVB si HVC, Sifilis,
Policonsum de droguri si nevoie de metadona, sunt persoane fara adapost, au
tulburari mentale. Se identifica ca nevoie oferirea de servicii integrate. In acest fel
- ar trebui precicate si investiile in centre specializate plecand de la nevoile
comunitatii.

“România rămâne, în ciuda progreselor, cu unele dintre cele mai mari procente
de tuberculoză din ţările europene, iar numărul anual de noi infecții cu HIV/SIDA
înregistrează o creștere anuală ușoară, cu creștere mai accentuată în rândul
grupurilor vulnerabile (bărbați care fac sex cu bărbați, consumatori de drogur
injectabile etc.). Această situația se înregistrează în condițiile unui nivel
neadecvat al investițiilor în măsuri de prevenire primară, secundară și terțiară a
transmiterii celor două boli (nivelul este de maxim 1% din bugetul anual alocat
pentru supravegherea, prevenirea și controlul tuberculozei, respectiv al
HIV/SIDA).”

Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii
Planul Național Strategic pentru supravegherea, controlul și prevenirea
cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2019 – 2021, pornește de la
existența unui număr încă mare de cazuri (14-18.000), fiind printre
primele locuri în UE.

În ceea ce priveste investițiile în infrastructură & dotări
în cadrul prioritatea 2 - Investiții (dotare/extindere/
modernizare/ reabilitare) în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri
publice care
desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu

Răspuns MFE: prioritatea 4 - include printre tipurile de
acțiuni eligibile măsurile de screening populațional
pentru TBC si HIV.
În ceea ce privește investițiile în infrastructura & dotări
în cadrul prioritatea 2 - Investiții (dotare/ extindere/
modernizare/ reabilitare) în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri
publice care
desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu

Acceptat: NU
Uniunea Națională a
Organizațiilor
Persoanelor Afectate
de HIV/SIDA
(UNOPA)

Comentariu:
Asta e un document draft, neasumat de Guvern. Se pot pune cifrele exacte de pe
www.cnlas.ro

Răspuns MFE: documentul
document de politica publică.

Acceptat: NU

Fundația RAA
(partener UNOPA)

Propunere:
Eliminare referire la Planul Național Strategic pentru supravegherea, controlul și
prevenirea cazurilor de infecție cu HIV/SIDA în perioada 2019 – 2021. Acesta nu a
fost adoptat până în luna August 2020.
Într-adevăr, conform estimărilor UNAIDS pentru anul 2019, numărul de persoane
care trăiesc cu HIV/SIDA în România este de cuprins în intervalul 14000-18000.
O altă direcție strategică de cercetare este aceea care vizează tratamentul în
cazul bolilor cronice netransmisibile, în mod special, al cancerului.
Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar fi:

Acceptat: NU

ARPIM

Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
O altă direcție strategică de cercetare este aceea care vizează tratamentul în

Răspuns MFE: prioritatea 4 - include printre tipurile de
acțiuni eligibile măsurile de screening populațional
pentru TBC si HIV.

Propunem înlocuirea frazei cu următorul paragraf:

Fundația RAA
(partener UNOPA)



Acceptat: NU

Acceptat: NU

Bolile transmisibile

România rămâne, în ciuda progreselor, cu unele dintre cele mai mari
procente de tuberculoză din ţările europene.

Bolile transmisibile

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Răspuns MFE: documentul
document de politica publică.

menționat

este

un

menționat

este

un

Răspuns MFE Colaborarea public-privat în domeniul
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cazul bolilor cronice netransmisibile, în mod special, al cancerului.
Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar
fi:




investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament
activități de cercetare radiobiologică și medicală
 formarea profesională: cursuri, schimburi de experiență, stagii de pregătire,
organizate în parteneriat cu Universități, institute medicale și de cercetare
din România și străinătate.




investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament
activități de cercetare radiobiologică și medicală
 formarea profesională: cursuri, schimburi de experiență, stagii de
pregătire, organizate în parteneriat cu Universități, institute medicale și
de cercetare din România și străinătate.




investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament
activități de cercetare radiobiologică și medicală
formarea profesională: cursuri, schimburi de experiență, stagii de
pregătire, organizate în parteneriat cu Universități, institute medicale și
de cercetare din România și străinătate.

Acceptat: NU

Asociatia PartNET

Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar fi:
 investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament
 activități de cercetare radiobiologică și medicală
 formarea profesională: cursuri, schimburi de experiență, stagii de pregătire,
organizate în parteneriat cu Universități, institute medicale și de cercetare
din România și străinătate, organizatii relevante (ONG-uri relevante).

Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
O altă direcție strategică de cercetare este aceea care vizează tratamentul în
cazul bolilor cronice netransmisibile, în mod special, al cancerului.
Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar
fi:


investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament
activități de cercetare radiobiologică și medicală

cercetării medicale există deja și este permisă de
legislația în vigoare.

Considerăm de asemenea că este necesar evaluarea cadrului legislativ existent
pentru a permite colaborarea public-privat (incluzând și companiile farmaceutice)
în domeniul cercetării medicale

Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar
fi:


Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Răspuns MFE În ceea ce privește beneficiarii eligibili –
conform propunerii de Regulament general, macheta
de program operațional nu mai prevede posibilitatea
includerii beneficiarilor în cadrul PO. Cu toate acestea,
în ghidurile specifice vor fi prevăzute inclusiv cerințe
referitoare la solicitanți eligibili/ parteneriate. De
asemenea, dorim să precizăm faptul că specificul POS
este acela de a concentra intervențiile către entități
publice, cu mici excepții pentru anumite intervenții care
vor necesita inclusiv parteneriate cu ONG-uri cu
activitate relevantă în domeniul vizat. În plus, subliniem
faptul că entitățile private nu pot fi parteneri în proiecte
în situația în care prin parteneriat se eludează legislația
în domeniul achizițiilor publice.
Acceptat: Parțial

Universitatea de
Medicină și Farmacie
”Iuliu Hațieganu”
Cluj-Napoca

O altă direcție strategică de cercetare este aceea care vizează tratamentul în
cazul bolilor cronice netransmisibile, în mod special, al cancerului și a bolilor Răspuns MFE:
asociate îmbătrânirii (boli cardiovasculare, boli neurodegenerative, boli  Propunerea „activități de cercetare a unor noi
metabolice, etc.
strategii de tratament și produse farmaceutice” a
Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar fi:
fost inclusă în tabelul 1.1 la prioritatea 5
 Măsurile asociate îmbolnăvirii se regăsesc cu
 investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament
prioritatea la AP 4.
 activități de cercetare radiobiologică și medicală
activități de cercetare a unor noi strategii de tratament și produse farmaceutice

Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
Cercetarea și inovarea, coroborate cu programe de formare specializate, joacă
un rol crucial în sprijinirea coeziunii sociale, creșterii economice și
competitivității.
Cheltuielile în domeniul cercetării și inovării sunt sub media UE, performanța
României în materie de cercetare și inovare având de suferit, inclusiv în
domeniul medical.
Nevoile de investiții se referă, în mod special, la consolidarea actualelor
infrastructuri, capacități și competențe în materie de cercetare și inovare în
domeniul medical, astfel încât să se asigure un impact semnificativ în ceea ce
privește îmbunătățirea serviciilor de sănătate pe toate palierele, accesul larg
la tratamente personalizate, vaccinuri, precum și participarea la rețelele

Institutului National
pentru Sanatatea
Mamei si Copilului
"AlessandrescuRusescu"

Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
Cercetarea și inovarea, coroborate cu programe de formare specializate, joacă un
rol crucial în sprijinirea coeziunii sociale, creșterii economice și competitivității.
Cheltuielile în domeniul cercetării și inovării sunt sub media UE, performanța
României în materie de cercetare și inovare având de suferit, inclusiv în domeniul
medical.
Nevoile de investiții se referă, în mod special, la consolidarea actualelor
infrastructuri, capacități și competențe în materie de cercetare și inovare în
domeniul medical, astfel încât să se asigure un impact semnificativ în ceea ce
privește îmbunătățirea serviciilor de sănătate pe toate palierele, accesul larg la
tratamente personalizate, vaccinuri, precum și participarea la rețelele
internaționale, transfrontaliere și la programe comune de cercetare și educație.

Acceptat: Parțial
Răspuns MFE:
A fost introdusă în tabelul 1.1 propunerea cu privire la
”consolidarea cercetării științifice în domeniul medicinei
genomice, crearea capacităților tehnologice și
încurajarea inovațiilor în acest domeniu cu valoare
adăugată mare”
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internaționale, transfrontaliere și la programe comune de cercetare și
educație.
Creșterea acoperirii vaccinale la nivel național și regional până la nivelul
minim recomandat de OMS pentru fiecare vaccin poate fi realizată prin
dezvoltarea unei platforme comune de colaborare între autorități, medici și
cercetători în domeniu, organizații internaționale cu experiență în acest
domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori
interesați și construirea unei infrastructuri care să aibă drept scop producția
de vaccinuri necesară la nivel național și internațional, având în vedere
posibilitatea apariției în orice moment a unei pandemii.
Noile tehnologii permit o utilizare mai amplă a genomicii și a altor informații
(cum ar fi profilarea moleculară, diagnosticul imagistic, date despre mediu și
despre stilul de viață) pentru a ajuta medicii și cercetătorii științifici să
înțeleagă mai bine boala și modalitățile de a o anticipa, preveni, diagnostica și
trata mai bine.
Principalele nevoi de finanțare în acest domeniu se referă la crearea și
dezvoltarea infrastructurii naționale de genomică centrată pe progres
tehnologic şi inovare, cu adresabilitate la nivel național, competitivă la nivel
internațional, orientată către nevoile societății, integrarea acesteia în sistemul
public de sănătate și realizarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare
în scopul transferării rezultatelor în mediul privat.
Astfel, investițiile în acest domeniu ar contribui la :


Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
Creșterea acoperirii vaccinale la nivel național și regional până la nivelul minim
recomandat de OMS pentru fiecare vaccin poate fi realizată prin dezvoltarea unei
platforme comune de colaborare între autorități, medici și cercetători în
domeniu, organizații internaționale cu experiență în acest domeniu,
reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori interesați și
construirea unei infrastructuri care să aibă drept scop producția de vaccinuri
necesară la nivel național și internațional, având în vedere posibilitatea apariției
în orice moment a unei pandemii.
Noile tehnologii permit o utilizare mai amplă a genomicii și a altor informații (cum
ar fi profilarea moleculară, diagnosticul imagistic, date despre mediu și despre
stilul de viață) pentru a ajuta medicii și cercetătorii științifici să înțeleagă mai bine
boala și modalitățile de a o anticipa, preveni, diagnostica și trata mai eficient
Principalele nevoi de finanțare în acest domeniu se referă la crearea și
dezvoltarea unei infrastructuri naționale de genomică, centrată pe progres
tehnologic şi inovare care va fi rezilientă, accesibilă și eficace, cu adresabilitate la
nivel național, competitivă la nivel internaţional, orientată către nevoile societății,
integrată în sistemul public de sănătate și în sistemul educațional medical, care va
realiza oportunități și obiective științifice de cercetare-dezvoltare și inovare în
scopul transferării rezultatelor în mediul public și privat, care va conecta inițiativa
națională la rețelele europene de expertiză științifică și clinică și care va dezvolta
cadrul strategic și instituțional în România.
Astfel, investițiile în acest domeniu ar contribui la :

scăderea indicatorilor de morbiditate prin elaborarea și execuția de
protocoale și analize genomice de prevenție/screening, diagnostic și
tratament, precum și servicii medicale de înaltă performanță în
domeniile: oncologie, medicină materno-fetală, cardiologie, pediatrie,
geriatrie, boli neurodegenerative
 crearea unei baze de date genomice și clinice pentru România
 participarea la Rețelele europene de referință (RER).



O altă direcție strategică de cercetare este aceea care vizează tratamentul în
cazul bolilor cronice netransmisibile, în mod special, al cancerului.
Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar
fi:








investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament
activități de cercetare radiobiologică și medicală
 formarea profesională: cursuri, schimburi de experiență, stagii de
pregătire, organizate în parteneriat cu Universități, institute medicale și
de cercetare din România și străinătate.





Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

asigurarea funcției de referință în domeniile genomică, proteomică,
transcriptomică, metabolomică și bioinformatică clinică (laboratoare
naționale de referință), acordarea de asistență tehnică și metodologică
unităților sanitare;
consolidarea cercetării științifice în domeniul medicinei genomice, crearea
capacităților tehnologice și încurajarea inovațiilor în acest domeniu cu
valoare adăugată mare;
reducerea indicatorilor de morbiditate și mortalitate, precum și creșterea
calității vieții, prin elaborarea și execuția de protocoale și analize genomice
de prevenție/screening, diagnostic și tratament, precum și servicii medicale
de înaltă performanță în domenii, precum: oncologie, medicină maternofetală, cardiologie, pediatrie, geriatrie, boli neurodegenerative, inclusiv
optimizarea cheltuielilor per pacient pentru sistemul public de sănătate, prin
realizarea de diagnostice și tratamente mai rapide și mai precise, cu un cost
comparativ mai mic pentru anumite DRG;
crearea și menținerea bazei de date genomice la nivel național;participarea la
Rețelele europene de referință (RER) și alte consorții europene sau
internaționale în domeniul genomicii;
formarea profesională și pregătirea postuniversitară, doctorală și
postdoctorală de specialitate a cadrelor medicale și a cercetătorilor științifici
în domeniile genomică, proteomică, transcriptomică, metabolomică și
bioinformatică, prin organizarea de cursuri teoretice și practice, manifestări
științifice, burse, stagii de practică și twinning.

O altă direcție strategică de cercetare este aceea care vizează tratamentul în
cazul bolilor cronice netransmisibile, în mod special, al cancerului.
Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar fi:
 investițiile în infrastructura de cercetare-dezvoltare și tratament
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
 activități de cercetare radiobiologică și medicală
 formarea profesională: cursuri, schimburi de experiență, stagii de pregătire,
organizate în parteneriat cu Universități, institute medicale și de cercetare
din România și străinătate.

OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea
infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară

OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea
infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară si accelerarea digitalizarii
serviciilor medicale primare

OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea
infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară
UNICEF Romania

Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical

ARPIM

OS (iv) Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea
infrastructurii, inclusiv a celei digitale, inclusiv la asistență medicală primară

Accesibilitatea și serviciile pot fi mult îmbunătățite cu ajutorul TIC. La fel și
competențele și capacitățile personalului din sănătate, prin sisteme specializate
de suport decizional bazate pe cunoaștere.
Completarea cu:
Considerăm că această etapă crucială trebuie să se bazeze pe o strategie a
digitalizării în domeniul sănătății, cu obiective operaționale și monitorizabile.
Considerăm de asemenea că este important să se evite fragmentarea datelor și
diluarea responsabilităților administrative, iar datele obținute să poată fi
transparentizate cu respectarea prevederilor regulamentului european de
protecție a datelor. În afara inter-operabilității interne a sistemelor, este
important ca acestea să potă fi conectate și la sistemele de date ale UE sau ale
instituțiilor cu rol de coorodonare a datelor pe anumite domenii la nivel
European.
Datele din lumea reală, determinate de progresele tehnologice, pot ajuta la
înțelegerea noilor valori, sprijinind factorii de decizie din domeniul sănătății care
se confruntă cu provocarea de a evalua diferite tehnologii și tratamente în
contextul bugetelor limitate pentru asistență medicală. Părțile interesate și
factorii de decizie ar trebui să adopte o abordare holistică a alfabetizării - creând
astfel o cultură a datelor care să cuprindă practicieni din domeniul sănătății,
pacienți și cetățeni în general. Registrele electronice, împreună cu diversificarea
schemelor de access facilitat pentru terapii inovatoare, sunt soluții sustenabile
deja utilizate și validate în alte țări europene. Utilizarea registrelor de
monitorizare aduce multiple beneficii pentru sistemul de sănătate. În prezent,
registrele electronice sunt instrumente-cheie care pot contribui la cresterea
calitatii ingrijirii pacientilor, îmbunătățind în același timp eficiența financiară și
sprijinind luarea unor decizii fundamentate în materie de politici de sanatate.
Implementarea registrelor de monitorizare asigură, printre altele, evaluarea
eficacității tratamentului bazată pe practica clinică reală. Soluțiile de telemedicină
sunt utilizate pentru a spori colaborarea dintre specialiștii din domeniul sănătății,
pacienții și familiile lor, pentru a oferi asistență medicală de înaltă calitate
centrată pe pacient în locul potrivit, la momentul potrivit. De asemenea,
telemedicina oferă medicilor acces sporit la resursele interprofesionale, pentru ai ajuta să ia decizii mai informate. Dezvoltarea soluțiilor de e-Sănătate /

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: NU
Răspuns MFE:
Conform propunerii de Regulament general aplicabil
pentru perioada 2021-2027, fiecărui obiectiv de politică
îi corespunde un fond, iar în regulamentele specifice
fondurilor sunt specificate obiectivele specifice
aplicabile. Prin urmare, conform regulamentelor
europene în machetele de PO nu se vor formula
obiective specifice noi, ci acestea sunt selectate din
meniul fiecărui fond. Prin urmare, nu este posibilă
reformularea obiectivelor specifice menționate.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: Există deja referiri la registrele de boală,
soluțiile de e-sănătate și telemedicină cu o justificare
suficientă referitoare la necesitatea unor intervenții în
aceste direcții.
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
telemedicină în România poate avea un impact pozitiv asupra sistemului de
sănătate in sensul accelerarii reformelor în domeniul sănătății , aducand beneficii
substantiale în special pentru populația care locuiește în zone îndepărtate. Mai
mult, un sistem public de telemedicină / e-sănătate eficient va reduce povara
privind deficitul de fonduri și deficitul de personal medical.

Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical

Acceptat: NU
Asociatia PartNET

Prioritatea 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și
utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament
Obiectiv de politica 4
O Europă mai socială, prin implementarea Pilonului european al drepturilor
sociale

Completare cu:
Principalele componente ce ar putea fi vizate de un sprijin financiar dedicat ar fi:


servicii de tipul eHealth, mHealth, telemedicină, teleîngrijiri, imagistică,
inteligenţă artificială, dosarele electronice de sănătate

Răspuns MFE: POS alocă o atenție deosebită finanțării
anumitor măsuri, printre care un accent deosebit este
acordat măsurilor pentru depistarea, diagnosticarea,
Prioritate 8: Creșterea ratei de supraviețuire a copilului bolnav de cancer
Cancerul este a doua cauză de deces la nivel mondial după bolile cardiovasculare. tratarea pacienților oncologici, atât adulți, cât și copii. În
În 2019, 20 de milioane de oameni au fost diagnosticați cu cancer, iar acest acest sens, măsurile de diagnosticare precoce sunt
număr se preconizează că va crește până în 2030 pentru a ajunge la aproximativ incluse la prioritatea 4 (atât ca măsuri de tip FSE+, cât i
investiți), în timp ce măsurile de excelență se regăsesc
25 de milioane pe an.
 În România incidența, mortalitatea și dinamica afecțiunilor maligne este la prioritatea 7 - centrul de excelență în protonoterapie.
superioară celei mondiale, europene, înregistrându-se un număr de În plus, una dintre operațiunile de importanță strategică
-prioritatea 5 - vizează măsurile de cercetare pentru
90.000 de pacienți oncologici noi pe an41.
 În România, rata de supraviețuire a copilului bolnav de cancer este aprox. tratamentul cancerului.
Prin urmare, soluțiile de diagnosticare, cercetare și
50%, în timp ce, în Europa Vestică, poate ajunge la 80-90%.
tratament propuse în POS vor viza în egală măsură atât
Date INSP (https://insp.gov.ro/sites/cnepss/date-statistice-cancer
copilul, cât și adultul bolnav de cancer.

2. Priorități
Tabel 1: Structura programului
Prioritatea 5 - Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical/
obiectiv specific selecționat

Acceptat: NU

SO (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
SO (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
Universitatea
de
tehnologiilor avansate
Medicină și Farmacie
”Iuliu
Hațieganu” Comentariu: Nu există.In programul Roadmap din cele doua proiecte pe sanatate
la nivel national, nici unul nu este finantat, excluzand sanatatea din Roadmapul
Cluj-Napoca
national si respectiv din reteaua infrastructurilor de cercetare europeana

41

Răspuns MFE: Există deja referiri la registrele de boală,
soluțiile de e-sănătate și telemedicină cu o justificare
suficientă referitoare la necesitatea unor intervenții în
aceste direcții.
Acceptat: NU

Propunem adaugarea unei prioritati speciale privind investițiile în infrastructura și
programele medicale cu scopul specific de a crește rata de supraviețuire a
copilului bolnav de cancer

Asociatia Daruieste
Viata

Cap. 2. Priorități

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Academia de Stiinte Tabelul 1: Structura programului *

Răspuns MFE: Conform propunerii de Regulament
general aplicabil pentru perioada 2021-2027, fiecărui
obiectiv de politică îi corespunde un fond, iar in
regulamentele specifice sunt incluse obiectivele
specifice aplicabile.
Prin urmare, în cadrul obiectivului de politică 1 pentru
intervențiile de tip FEDR am selectat obiectivul specific
aplicabil măsurilor de cercetare. Astfel, conform
regulamentelor europene în macheta de PO nu se vor
formula obiective specifice noi, ci acestea sunt selectate
din meniul fiecărui fond. Prin urmare, nu este posibilă
reformularea obiectivului specific menționat, acesta
fiind selectat ca atare.
Acceptat: NU

Date INSP (https://insp.gov.ro/sites/cnepss/date-statistice-cancer)
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Reference: Article 17(2) and 17(3)(c) CPR
Tabelul 1: Structura programului *
(...)
Prioritatea 5 - Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
Medicale
(...)
Prioritatea 5 - Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
SO (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
(ii) operaționalizarea centrelor de cercetare noi, construite și dotate prin fonduri
europene

SO (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Răspuns MFE: Intervențiile propuse în cadrul priorității
5 prevăd deja operaționalizarea centrelor de cercetare
noi, prin sprijinul unor investiții în infrastructura de
cercetare-dezvoltare (vezi măsurile incluse în cele 3
operațiuni de importanță strategică din domeniul
cercetării).
Acceptat: NU
Răspuns MFE: POS prin tipurile de acțiuni eligibile
susține în cadrul mai multor priorități implementarea
medicinei personalizate. Redăm în continuare câteva
dintre acestea:



Propunere:
Pe lista prioritatilor de investitii ar trebui sa fie :
a. Promovarea metodelor moderne de preventie care sa faciliteze
specialistilor (medici, nutritionisti, dieteticieni) implementarea
implementarea medicinei si nutritiei personalizate.
b. Cresterea accesului populatiei la informatiile necesare pentru a
incuraja obieciuri alimentare sanatoase prin intermediul
aplicatiilor digitale

Nutricare Life




În ceea ce privește măsurile pentru un stil de viață
sănătos, acestea sunt vizate atât prin măsurile de
screening metabolic/ screening-ul factorilor de risc
comuni ai bolilor cronice, cât și prin finanțarea de
programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de
politici de încurajare a unei vieți sănătoase – prioritatea
4.
Acceptat: NU

Prioritatea 6 - Digitalizarea sistemului medical
OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor

OS (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al guvernelor
și al companiilor

ARPIM

Prioritatea 3 - Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii



Finanțarea genomicii - prioritatea 5 (cercetarea
în domeniul medical)
Finanțarea măsurilor de prevenție și screeningului genetic (prioritatea 4)
Finanțarea diverselor tipuri de laboratoare, dar
și a dotărilor în imagistică care să contribuie la
realizarea unui diagnostic de precizie
(prioritatea 4)
Susținerea financiară a rețelei de genetică
medicală
Finanțarea
terapiilor
inovative
–
eg
terapii inovative în hematologie și
transplant medular (prioritatea 7)

ASOCIATIA
AUTISM

HELP

Prioritatea 3 - Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilitații şi
profilului epidemiologic al morbidităţii

Răspuns MFE: nu este posibilă modificarea denumirii
obiectivelor specifice, acestea fiind preluate ca atare din
regulamentul european aplicabil, respectiv propunerea
de Regulament FEDR – OP 1 măsurile de digitalizare.
Acceptat: Da

2.1. Prioritatea 1: Investiții pentru construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major
Fundația Ana Aslan
Medicina celor 3P - Predictivă, preventivă și personalizată
Internațional
Descriere Persoane care oferă servicii de medicină școlară, inclusiv servicii

Acceptat: NU
Răspuns MFE: POS susține prin măsurile incluse în cele
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
stomatologice (ex. medici de familie, asistente medicale, asistenți medicali
comunitari/ mediatori sanitari, personal care asigură asistența medicală primară
acordată copiilor și tinerilor, medici stomatologi, asistente medicale din
cabinetele medicale stomatologice etc.)
- este o abordare multidisciplinară care își propune să promoveze schimbarea
paradigmei de la serviciile medicale actuale de tip reactiv, întârziat la Medicina
Predictivă, Preventivă și Personalizată bazată pe dovezi, ca o practică științifică și
de asistență medicală integrată
Argumente
- România deține centre de excelență, resurse umane și infrastructuri care să
susțină această specializare (Centrul pentru Inovație în Medicină, EPMA Romania, Oncogen, etc.) dar acestea trebuiesc conectate / integrate mai eficient;
- de asemenea este necesară facilitarea dezvoltării unui număr mai mare de
specialiști în acest domeniu

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
7 priorități cele evidențiate în propunere, anume: o
medicină predictivă, preventivă și personalizată.
 Măsuri preventive se regăsesc în principal la
prioritatea 4 – măsuri de screening populațional
și de diagnosticare precoce
 Medicina personalizată – prin investițiile în
soluții de cercetare – genomică (prioritatea 5),
dar și prin măsurile în rețeaua de genetică
 Medicina personalizată prin investiții în soluții
de imagistică, laboratoare, dar și prin investiții
în rețeaua de centre de excelență în diverse
domenii.
La toate aceste paliere sunt prevăzute măsuri care să
asigure dezvoltarea capacității personalului prin
formare și networking, inclusiv în context internațional.

Activități FEDR
Acceptat: NU

Asociația
Viață

Dăruiește

Comentariu:
Nu am inclus aici ONG-urile ca beneficiari eligibili deoarece este evident ca etapa
în care se afla statul roman în implementarea celor 3 spitale regionale nu mai
permite acest lucru. Subliniem însă faptul ca nicăieri în cuprinsul prezentului
program nu au fost incluse investitii care sa permita construirea unor spitale sau
centre medicale sau socio medicale locale – și nu consideram ca POR este
singurul loc în care sa fi putut fi incluse acest tip de investitii.

Răspuns MFE: În ceea ce privește beneficiarii eligibili –
conform propunerii de Regulament general, macheta
de program operațional nu mai prevede posibilitatea
includerii beneficiarilor în cadrul PO. Cu toate acestea,
în ghidurile specifice vor fi prevăzute inclusiv cerințe
referitoare la solicitanți eligibili/ parteneriate. De
asemenea, dorim să precizăm faptul că specificul POS
este acela de a concentra intervențiile către entități
publice, cu mici excepții pentru anumite intervenții care
vor necesita inclusiv parteneriate cu ONG-uri cu
activitate relevantă în domeniul vizat. În plus, subliniem
faptul că entitățile private nu pot fi parteneri în proiecte
în situația în care prin parteneriat se eludează legislația
în domeniul achizițiilor publice.
În ceea ce privește investițiile dedicate creării de spitale
locale, având în vedere resursele financiare limitate de
tip FEDR OP4 alocate POS, sugerăm analizarea inclusiv a
oportunităților de finanțare a acestor investiții din
Planul Național de Relansare și Reziliență (vezi OUG nr.
155/ 2020).

A. Spitalele regionale de urgență Iași, Cluj, Craiova (faza II)
Exemple de acțiuni eligibile:

A. Spitalele regionale de urgență Iași, Cluj, Craiova (faza II)
Exemple de acțiuni eligibile:





Construcția și dotarea (inclusiv contractarea de servicii de supervizare,
asistență tehnică, servicii auxiliare (financiar, audit, etc.)

B. Alte spitale, alte infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major
Exemple de acțiuni eligibile

UNICEF Romania

Construcția și dotarea (inclusiv contractarea de servicii de supervizare,
asistență tehnică, servicii auxiliare (financiar, audit, etc.)

Acceptat: Nu
Răspuns MFE: propunerea NU a fost preluată deoarece
asistența medicală primară/ comunitară se regăsește
deja în cadrul măsurilor cuprinse în cadrul priorității 2.

B. Alte spitale, alte infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial major
Exemple de acțiuni eligibile
 Construcție/ dotare
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Construcție/ dotare

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
G. Centre comunitare medicale

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Exemple de acțiuni eligibile


Construcție/ dotare cu echipamente medicale
telemedicina si teleconsultatii

si

echipamente de

Acceptat: NU
Propunere parafraf nou introdus:

Societatea
Academică
România (SAR)

Cap.2.1.1.
Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
Populația regiunilor: Nord Est, Nord Vest, Sud Vest
 Populatia României
Activități FSE






Acțiuni de operaționalizare
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o inventarul echipamentelor noi, tehnologiei și echipamentelor
transferate din spitalele vechi
o planul de transfer
o planul de gestionare a spitalelor regionale
o planul de gestionare a facilităților, implementarea planului IT
și a procedurilor interne la nivelul spitalelor regionale, etc.)

Asociația " PEOPLES
IN DIFFICULTY'

elaborarea planului de formare
dezvoltare curriculum
furnizarea programelor de formare

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):



Populația regiunilor: Nord Est, Nord Vest, Sud Vest, Sud-Muntenia
Populatia României

Acțiuni de operaționalizare
PartNET
(completare)

-

Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o
o
o

din

În ceea ce privește Prioritatea 1, sumele alocate spitalelor regionale nu au o
fundamentare economică, în opinia noastră fiind exagerat de mari în condițiile în
care sunt necesare în paralel investiții masive în spitale deja existente. Din
informațiile noastre reiese că aproximativ 150 din cele 430 de spitale nu
îndeplinesc criteriile minime de acreditare.
Aceste investiții au fost amânate de zeci de ani prin urmare avem puține motive
să credem că ele se vor face din bugetul național într-un viitor apropiat.
Propunem formularea explicită în cadrul POS 2021-2027 a posibilității accesării de
fonduri pentru investiții în special de către unitățile sanitare existente aflate în
imposibilitatea de a se acredita din cauza structurii actuale (ex. circuite care nu
pot fi adaptate cu resursele existente etc.). În acest fel se va demara un proces de
creștere a numărului de unități sanitare care îndeplinesc standardele de
acreditare în vederea asigurării unor servicii de sănătate de calitate unei părți cât
mai mari a populației.

PartNET
(completare)

Institutul
Endocrinologie
Parhon
–

Răspuns MFE: propunerea NU a fost preluată. Având în
vedere finanțarea din 2 perioade de programare a celor
3 spitale regionale, este necesară menționarea explicită
a celor 3 spitale regionale din POS.
În ceea ce privește finanțarea din fonduri europene a
unităților sanitare în vederea acreditării, dorim să
aducem în atenție posibilitățile de finanțare oferite prin
Planul de Relansare și Reziliență. În acest sens, în
vederea familiarizării cu posibilitățile de finanțare
pentru acest Plan vă rugăm să aveți în vedere
Ordonanța de urgența nr. 155/2020 din 3 septembrie
2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului
național de relansare şi reziliență necesar României
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi
reziliență.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: Spitalul regional Craiova este plasat in
regiunea Sud-Vest, nu în regiunea Sud-Muntenia.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: măsurile pe care le propuneți pot fi
subsumate acțiunilor eligibile deja prevăzute în POS.

includerea in organigrama spitalelor a personalului dedicat educatiei
medicale si preventiei;
includerea si formarea consilierilor in alaptare;

Reformularea actiunii „Elaborarea și implementarea planului de formare a
personalului” cu „Elaborarea și implementarea unei organigrame care să
formeze personalul medical și non-medical pentru a asigura accesul egal și în
timp util la servicii medicale prin crearea standardelor profesionale pentru
activitățile de suport (manager de caz, secretară medicală, consilier în alăptare,
educator sanitar/medical etc)
de Alte măsuri necesare
Centrele Regionale dotate cu :
dr. Call center/ centru de informare medicală – personal specializat în oferirea

Acceptat: NU
Răspuns MFE: măsurile pe care le propuneți pot fi
subsumate acțiunilor eligibile deja prevăzute în POS.
De asemenea, trebuie să evidențiem lipsa de coerență a
propunerii ex. Elaborarea și implementarea unei
organigrame care să formeze personalul medical.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: Măsurile necesare vor fi definite de
către beneficiar în cadrul proiectelor. Acestea vor
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
Anamaria Nițulescu
informațiilor referitoare la tipurile de categorii de asigurați, la tipurile de servicii
medicale, la drepturile și obligațiile pacienților, la programarea pacienților de
către pacienți/ familia pacienților / medicul curant al pacienților
Centrul de imagistică medicală cu posibilitatea de remote-control – cooperarea
inter – centre regionale – sistemul de urgență, transmitere imagini la distanță
Centru de telemedicină pt:

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
rezulta din cadrul
realizată.

documentației tehnico-economică

1. Consulturile de la camerele de gardă ale spitalelor județene arondate cu
cei din camerele de gardă ale spitalelor regionale
2. Consulturile din secțiile spitalului regional cu medicii curanți din teritoriu
– MF, medici de specialitate care monitorizează pacienții în special cei
incluși în PNS – onco, diabet, HIV/SIDA, Boli rare, etc
3. Monitorizarea pacienților cu sisteme specifice ( ECG, saturatie de oxigen,
etc ) sau post intervenție în centrul regional
4. Consulturile pacienților evaluați în Centrele de permanență arondate
Completarea echipelor medicale cu personal care să sprijine echipa medicală
conform standardelor europene (ESCO) – evaluarea nevoilor de noi ocupații
medicale, dezvoltarea de standarde ocupaționale, normarea cu acest nou
personal, formarea noului personal




Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o elaborarea planului de formare
o dezvoltare curriculum
o furnizarea programelor de formare

Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o elaborarea planului de formare
o dezvoltare curriculum
o furnizarea programelor de formare
o simulari clinice / cursuri inovative pentru dezvoltarea
competentelor personalului medical si pentru utilizarea
echipamentelor achizitionate / existente in unitatile sanitare
o schimburi de bune practici/schimburi de experienta

Asociatia PartNET




Implementarea planului de tranziție
Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și gestiune
financiară a spitalelor regionale, în concordanță cu modelul operațional și
managerial, tarifele noi pentru serviciile spitalicești de zi și ambulatorii,
simularea/ pilotarea modelului, dezvoltarea unui sistem de monitorizare a
costurilor
 Acțiuni de instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o elaborarea cadrului legislativ pentru: funcționarea spitalelor
regionale (e. Buget, resurse, transfer de personal), pentru
implementarea planului de restructurare, pentru transferul
de personal și pentru angajarea de personal suplimentar,
pentru înființarea comitetului de coordonare a spitalelor
regionale
o actualizarea cadrului legislativ (ex. schimbări organizaționale,
protocoale de internare etc.)
 Acțiuni de operaționalizare

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Măsurile pe care le propuneți pot fi
subsumate acțiunilor eligibile deja prevăzute. PO
include măsurile generale, aspectele particulare vor fi
incluse in ghidurile specifice. De asemenea, măsurile
care vor fi finanțate pentru SRU rezultă din cadrul
documentației tehnico-economică realizate.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: propunerile de modificare nu sunt clare
și nici nu sunt justificate.



Implementarea planului de tranziție
Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și gestiune
financiară a spitalelor regionale, în concordanță cu modelul operațional și
managerial, tarifele noi pentru serviciile spitalicești de zi și ambulatorii,
American Chamber
simularea/ pilotarea modelului, dezvoltarea unui sistem de monitorizare a
of Commerce in
costurilor
Romania
 Întărirea capacității administrative a Direcțiilor de Sănătate Publică în
domeniul coordonării unităților medicale
 Acțiuni de instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale




Acțiuni de operaționalizare
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o inventarul echipamentelor noi, tehnologiei și echipamentelor

American Chamber  Acțiuni de operaționalizare
of Commerce in
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
Romania
o inventarul echipamentelor noi, tehnologiei și echipamentelor

Acceptat: NU
Răspuns MFE: planul de aprovizionare cu medicamente
și materiale sanitare este deja inclus în planul de
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o
o
o

transferate din spitalele vechi
planul de transfer
planul de gestionare a spitalelor regionale
planul de gestionare a facilităților, implementarea planului IT
și a procedurilor interne la nivelul spitalelor regionale, etc.)



o
o
o

Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
elaborarea planului de formare
dezvoltare curriculum
furnizarea programelor de formare



Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
transferate din spitalele vechi
o planul de transfer
o planul de gestionare a spitalelor regionale
o planul de gestionare a facilităților, implementarea planului IT și a
procedurilor interne la nivelul spitalelor regionale, etc.)
o planul de aprovizionare cu medicamente și materiale sanitare


American Chamber
of Commerce in
Romania

Principalele grupuri țintă
Personal din spitalele regionale/ infrastructura nouă sprijinită care furnizează
servicii medicale (cu pregătire superioară medie și inferioară) (ex. medici,
farmaciști, biologi, fizicieni, chimiști, asistente medicale, moașe, infirmiere,
etc.); personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical (ex:
tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică, logopezi, fizio-kineto-terapeuti,
psihologi, profesori de cultură fizică medicala, etc.)/ personal administrativ
(ex. manageri, personal administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Cap.2.1.2.
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+









Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o
o
o
o

elaborarea planului de formare
dezvoltare curriculum
furnizarea programelor de formare
dezvoltarea unor planuri de instruire continuă pentru managerii
spitalelor și alte categorii de personal cu rol-cheie în coordonarea
activității spitalelor regionale

Principalele grupuri țintă

Asociatia PartNET

Personal din spitalele regionale/ infrastructura nouă sprijinită care furnizează
servicii medicale (cu pregătire superioară medie și inferioară) (ex. medici,
farmaciști, biologi, fizicieni, chimiști, asistente medicale, moașe, infirmiere, etc.);
personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical (ex: tehnicieni de
laborator, tehnicieni imagistică, logopezi, fizio-kineto-terapeuti, psihologi,
dieteticieni, profesori de cultură fizică medicala, asistenţi farmacişti, asistenţii
medicilor de familie etc.)/ personal administrativ (ex. manageri, personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.)
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+

Implementarea planului de tranziție
 Implementarea planului de tranziție
Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și gestiune financiară a spitalelor regionale,
în
 Elaborarea
și implementarea unui nou model de finanțare și gestiune
concordanță cu modelul operațional și managerial, tarifele noi pentru serviciile spitalicești de zifinanciară
și
a spitalelor regionale, în concordanță cu modelul operațional și
ambulatorii, simularea/ pilotarea modelului, dezvoltarea unui sistem de monitorizare a costurilor
managerial, tarifele noi pentru serviciile spitalicești de zi și ambulatorii,
Acțiuni de instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale
simularea/ pilotarea modelului, dezvoltarea unui sistem de monitorizare a
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
costurilor
o elaborarea cadrului legislativ pentru: funcționarea spitalelor regionale (e. Buget, resurse,
 Acțiuni de instituționalizare/ bugetare a spitalelor regionale
transfer de personal), pentru implementarea planului de restructurare, pentru transferul de exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
personal și pentru angajarea de personal suplimentar, pentru înființarea comitetului de
o elaborarea cadrului legislativ pentru: funcționarea spitalelor
coordonare a spitalelor regionale
Asociația " PEOPLES
regionale (e. Buget, resurse, transfer de personal), pentru
o actualizarea cadrului legislativ (ex. schimbări organizaționale, protocoale
de internare etc.)
IN DIFFICULTY'
implementarea planului de restructurare, pentru transferul de
Acțiuni de operaționalizare
personal și pentru angajarea de personal suplimentar, pentru
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
înființarea comitetului de coordonare a spitalelor regionale
o inventarul echipamentelor noi, tehnologiei și echipamentelor transferate din spitalele vechi
o actualizarea cadrului legislativ (ex. schimbări organizaționale,
o planul de transfer
protocoale de internare etc.)
o planul de gestionare a spitalelor regionale
 Acțiuni de operaționalizare
o planul de gestionare a facilităților, implementarea planului IT și a procedurilor interne la exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
nivelul spitalelor regionale, etc.)
o inventarul echipamentelor noi, tehnologiei și echipamentelor
Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului
transferate din spitalele vechi
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o planul de transfer
o planul de gestionare a spitalelor regionale
o elaborarea planului de formare
o planul de gestionare a facilităților, implementarea planului IT și a
o dezvoltare curriculum

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
gestionare a spitalelor regionale .

Acceptat: NU
Răspuns MFE: planurile de ”instruire continuă” sunt
deja incluse în măsurile prevăzute. În ceea ce privește
tipologia grupului țintă propus, categoriile menționate
sunt deja menționate la secțiunea aferentă.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: categoriile menționate sunt suficient de
largi pentru a include alte categorii de personal. Medicii
de familie și asistenții medicilor de familie nu sunt
parte a grupului țintă specific spitalelor regionale.
Cu toate acestea, formarea medicilor de familie este
deja prevăzută la prioritatea 2.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Măsurile pe care le propuneți NU sunt
specifice măsurilor finanțate în cadrul priorității 1, ci se
regăsesc la prioritatea 4 unde sunt vizate programele
destinate
gravidei
și
copilului/screening
antenatal/prenatal/postnatal. Sunt prevăzute în POS ca
si acțiuni eligibile în operațiunile de importanță
strategică atât măsuri de screening, dar și pentru
pacientul critic copii, elementele menționate de dvs.
fiind sub-acțiuni care pot fi incluse în viitoarele ghiduri
specifice.
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o furnizarea programelor de formare
 Alte activități necesare

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
procedurilor interne la nivelul spitalelor regionale, etc.)
 Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o
o
o

elaborarea planului de formare
dezvoltare curriculum
furnizarea programelor de formare Ex ( pregatire si calificarea
personalului medical in ingrijirea mamie si copilului pana la
momentul nasterii, servicii specializate privind importanta
alaptarii, acordarea de prim- prim ajutor din partea mamei
copilului in situatii de innec cu alimente lichide sau solide,
accidente casnice- arsuri, accidente cu obiecte contondente,
administrarea de solutii medicamentoase precum insulina –
persoanelor diabetice,)
Alte activități necesare
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+
 Implementarea planului de tranziție
 Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și gestiune
financiară a spitalelor regionale, în concordanță cu modelul operațional și
managerial, tarifele noi pentru serviciile spitalicești de zi și ambulatorii,
simularea/ pilotarea modelului, dezvoltarea unui sistem de monitorizare a
costurilor

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+
 Implementarea planului de tranziție


Schuman Associates

Elaborarea și implementarea unor noi modele de finanțare și gestiune
financiară a spitalelor regionale, inclusiv prin formule de tip parteneriat
public-privat, în concordanță cu modelul operațional și managerial, tarifele
noi pentru serviciile spitalicești de zi și ambulatorii, simularea/ pilotarea
modelului, dezvoltarea unui sistem de monitorizare a costurilor

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Măsurile pe care le propuneți pot fi
subsumate acțiunilor eligibile deja prevăzute. PO
include măsurile generale, aspectele particulare vor fi
incluse în ghidurile specifice.

Indicatori de realizare
RCO 69
Capacity of supported health care infrastructure, din care:

RCO 69
Capacity of supported health care infrastructure

UNICEF Romania

-

Spitale orasenesti
Centre medicale comunitare
Cabinete medici de familie

Acceptat: NU
Răspuns MFE: indicatorul Capacity of supported health

care infrastructure este un indicator comun, prin
urmare nu sunt permise reformulări.

Indicatori de rezultat
Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare urmare a
sprijinului primit, din care:
▶ medici
▶ farmaciști
▶ personal superior din structuri paraclinice
▶ asistente medicale/ moase/ infirmiere
▶ personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical
▶ personal administrativ și de suport
▶ personal
din administrația publică centrală (inclusiv servicii
deconcentrate) a sistemului public de sănătate
▶ personal din administrația publică locală a sistemului public de sănătate
Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare ca urmare a
sprijinului primit, din care:
...

Acceptat: NU

Acesti indicatori nu sunt corelati cu prioritatea si obiectivul specific. Indicatorii ar
trebui sa reflecte modul in care personalul (medici, asistente medicale) a fost
Fundația
RAA sustinut sa ocupe posturi in localitati din zone greu accesibile sau in unitati
(partener UNOPA)
medicale deficitare dpdv al personalului. Nivelul de calificare/certificare
(educatia medicala continua) ar trebui sa ocupe un OS specific separat.

Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor
și
Asistenților Medicali

Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare /și-au actualizat
cunoștințele și abilitățile profesionale / au obținut un certificat ca urmare a
participării la o formă de educație medicală continuă ca urmare a sprijinului
primit, din care:

Răspuns MFE:
Indicatorii sunt identificați prin
raportare la obiective și tipuri de acțiuni eligibile. Nu
sunt oferite detalii de reformulare sau mențiuni pentru
care dintre acțiunile eligibile se consideră că nu există
această corelare.

Acceptat: DA
Răspuns MFE: comentariu preluat
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Principalele grupuri țintă


Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii
deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate
 Personal din spitalele regionale/ infrastructura nouă sprijinită care
furnizează servicii medicale (cu pregătire superioară medie și inferioară)
(ex. medici, farmaciști, biologi, fizicieni, chimiști, asistente medicale,
moașe, infirmiere, etc.); personal implicat în furnizarea de servicii conexe
actului medical (ex: tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică,
logopezi, fizio-kineto-terapeuti, psihologi, profesori de cultură fizică
medicala, etc.)/ personal administrativ (ex. manageri, personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.)



Fundația
Comunitate

Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și
locală a sistemului public de sănătate
 Personal din spitalele regionale/ infrastructura nouă sprijinită care furnizează
servicii medicale (cu pregătire superioară medie și inferioară) (ex. medici,
farmaciști, biologi, fizicieni, chimiști, asistente medicale, moașe, infirmiere,
pentru
etc.); personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical (ex:
tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică, logopezi, fizio-kineto-terapeuti,
psihologi, profesori de cultură fizică medicala, etc.)/ personal administrativ
(ex. manageri, personal administrativ, IT, registratori medicali, manageri de
caz pentru pacienții cu boli rare, responsabili de caz pentru pacientii cu boli
rare etc.)

2.2. Prioritatea 2: Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim ambulatoriu
2.2. Prioritatea 2:
AUTORITATEA
Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim NAȚIONALĂ
DE Reformulare pe documentul Sinteza POS, de pe site:
ambulatoriu
MANAGEMENT AL Servicii de calitate de asistență medicală primară, comunitară și servicii de
CALITĂȚII
ÎN calitate oferite în regim ambulatorii
SĂNĂTATE
Activități FEDR
Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/
reabilitare) în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri
publice care desfășoară activități
medicale de tip ambulatoriu



centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal,
cancer col uterin etc)
unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din
unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi,
concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor
medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/
reabilitare) în infrastructura publică a:
....
Dotarea și modernizarea infrastructurii
Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii
de familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele în care
infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone
marginalizate, zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu
sunt prezenți sau în care infrastructura existentă este precară sau lipsește
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de
asistență medicală comunitară

Fundația
Comunitate

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare)
în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități medicale
de tip ambulatoriu
 cabinete medicale individuale de specialitate (cardiologie, neurologie ect.)
ambulator clinic
pentru
 centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal,
cancer col uterin etc)
 unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din
unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi, concomitent
cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale
de tip ambulatoriu

Universitatea
de Sectiunea “Categorii de proiecte semnificative care se vor finanta” – solicitam
Medicină, Farmacie, completarea cu categoria
Știință și Tehnologie
 Spitale universitare
Tîrgu-Mureș

Institutul
de
Endocrinologie
Parhon
–
dr.
Anamaria Nițulescu

cabinetelor medicilor de familie și ale medicilor specialiști, ambulatoriile
de specialitate independente / integrate spitalelor , cabinetele din
ambulatoriul de specialitate ( indiferent de forma juridică de organizare)dotarea acestora se poate realiza în baza unei strategii cu evaluarea
necesarului și obligația de a intra într-o formă de rețea, puncte de
telemedicină – TOATE cabinetele sunt dotate conform cerințelor minime
de autorizare, eventuala dotare suplimentară trebuie prioritizată,
stabilite care anume dotări sunt necesare și unde anume ( conform
strategiei și a unei planificări naționale).

Acceptat: NU
Răspuns MFE: comentariul nu a fost preluat. POS
prevede categoriile mari de grup țintă, nu putem
include întreaga paletă de personal medical pentru
toate tipurile de boli.

Acceptat: DA
Răspuns MFE: comentariul preluat. Denumirea
priorității 2 a fost modificată în ”Creșterea calității
serviciilor de asistență medicală primară, comunitară
și serviciilor oferite în regim ambulatoriu”

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Aceste tipuri de investiții vizează
infrastructura publică din domeniul asistenței medicale
furnizate în regim ambulatoriu. Tipul de investiții
propuse de dumneavoastră pot fi finanțate prin
intermediul Programelor Operaționale Regionale.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: nu este oferită justificare pentru această
propunere.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: Finanțarea ambulatoriilor, respectiv a
cabinetelor din cadrul structurii acestora, reprezintă o
activitate distinctă prevăzută anterior în cadrul acestei
priorități.
Ținând cont de recomandările specifice de țară, de cele
menționate în cadrul raportului de țară, precum și de
Planurile generale regionale de servicii sanitare,
finanțarea asistenței medicale primare va fi concentrată
către medicii de familie.
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publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară,
inclusiv servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale,
inclusiv cabinete medicale stomatologice organizate în unități de
învățământ sau în centre comunitare integrate, dotarea cu unități mobile
sau construire cabinete în zonele în care infrastructura lipsește pentru
asigurarea accesului copiilor, tinerilor și persoanelor neasigurate/ la
servicii de calitate )

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
 Sprijinirea dezvoltării serviciilor de îngrijiri la domiciliu nu numai pentru
paliație ci și pt alte specialități / afecțiuni ( ex administrarea unor
medicamente IV/inj pacienților cu scleroză multiplă / alți pacienți cu boil
cronice din cadrul programelor naționale de sănătate, hemofilici,
obezitate, în situații de epidemii/ pandemii ) + monitorizare ulterioară
prin mijloace de telemedicină ( ECG, saturație de oxigen, glicemie etc)






Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:

Asociația
Viață

Dăruiește

centrelor unde se desfășoară activitate de asistență medicală comunitară,
inclusiv centre de permanență – dotarea acestora cu rețele și softuri care
să integreze serviciile medicale cu cele sociale – ex. realizarea dosarului
integrat al pacientului cu nevoi medico-sociale - integrarea serviciilor
medico-sociale – conform principiului banii din sistem și din mai multe
surse bugetare trebuie să urmeze pacientul ( actualmente există o
disjuncție între cele 2 sisteme – medical și social care activează
independent și în paralel , fără posibilitatea de urmărire a fondurilor
necesare unui pacient care accesează ambele surse) – pacientul aplică 1
singură cerere și obține avizele și aprobările din partea sistemului de
asigurări sociale de sănătate ( pt îngrijiri la domiciliu sau pt
medicație/servicii aprobate prin comisiile de specialitate ) + de la Comisia
de evaluarea a capacitatii de muncă – MMPS - + de la persoanele cu
dizabilități + de la autoritățile locale – asistența social
pentru medicina școlară (inclusiv asistența stomatologică școlară) Infrastructură de calitate pentru asigurarea accesului copiilor și tinerilor
la servicii de sănătate în unitățile de învățământ - realizarea unei rețele
unice de comunicarea și raportare - cu Aurotiățile Locale – componenta
socială (asistentă socială ) + MF / medicul stomatolog curant al copilului
cu afecțiuni stomatologice / alte specialități ( ex aparate dentare, boli
genetice – actualmente medicii de medicină școlară nu cunosc istoricul
de la MF medicii curanți din alte specialități care urmăresc copilul cu o
afecțiune congenitală / dobândită și nici invers, cele 2 sisteme lucrând
independent și necorelat)
dezvoltarea unei infrastructuri de calitate în școli, cu prioritate pentru
mediul rural și pentru școlile cu infrastructură precară - puncte de
telemedicină pt zonele izolate în care medicii nu ajung dar acele puncte
pot fi accesate de către asistenta comunitară / asistenta medicală / alt
personal

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Serviciile de paliație reprezintă o activitate distinctă
prevăzută în cadrul priorității nr. 3 a POS.
Restul mențiunilor pot fi considerate tipuri de activități
eligibile ce pot fi descrise la nivelul ghidurilor specifice
elaborate cu ocazia lansării apelurilor de proiecte. PO
include măsurile generale, aspectele particulare vor fi
incluse în ghidurile specifice.

De
completat
Investiții
(exemple
acțiuni:
dotare/ Acceptat: NU
Răspuns MFE: măsurile de tip FEDR OP 4:
extindere/modernizare/reabilitare) în infrastructura:
• ONG-urilor licentiate in servicii socio-medicale (inclusiv puncte de lucru  Referitor la menționarea explicită a ONG ca
pentru medicii de familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele
beneficiari eligibili – conform propunerii de
în care infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone
Regulament general, macheta de program
marginalizate, zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt
operațional nu mai prevede posibilitatea includerii
prezenți sau în care infrastructura existentă este precară sau lipsește
beneficiarilor în cadrul PO. Cu toate acestea, în
• ONG-uri licentiate in servicii socio-medicale care au in componenta si se
ghidurile specifice vor fi prevăzute inclusiv cerințe
furnizează servicii de asistență medicală comunitară,
referitoare la solicitanți eligibili/parteneriate. De
• ONG-uri pentru dotarea unitatilor mobile de servicii de prevenire și consiliere
asemenea, dorim să precizăm faptul că specificul
dedicate imbunatatirii accesibilității și eficacității serviciilor de asistenta integrata
POS este acela de a concentra intervențiile către
de sănătatea reproducerii, prevenire si informare de control al infecțiilor cu
entități publice, cu mici excepții pentru anumite
transmitere sexuală, inclusiv HIV și asistenta medicala și terapie pentru persoane
intervenții care vor necesita inclusiv parteneriate cu
vulnerabile (femei și copii) victime ale violentei domestice
ONG-uri cu activitate relevantă în domeniul vizat.
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• ONG-urilor în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv
servicii de asistență stomatologică (ex: în centre comunitare integrate) prin
dotarea cu unități mobile sau construire centre integrate de servicii în zonele în
care infrastructura lipsește pentru asigurarea accesului copiilor, tinerilor și
persoanelor neasigurate/ la servicii de calitate )

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie





Consiliul
Harghita

Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de
asistență medicală comunitară

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/
reabilitare) în infrastructura publică a:


a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal,
cancer col uterin etc)

Județean

1. Crearea unui plan de reconstrucție județean pentru
reabilitarea și extinderea infrastructurii imobiliare medicale
învechite, degradate care să includă infrastructura de spital,
ambulatoriul de specialitate, cabinete medicale și
stomatologice școlare, respectiv cabinetele medicale de
familie din mediul rural. Asigurarea fondurilor pentru
reconstrucția acestor imobile în urma unei prioritizări în
funcție de rolul lor strategic din fiecare județ.
2. Sprijinirea APL în vederea construirii unor spații locative
pentru medici în zonele cu deficit de medici și asigurarea unor
facilități medicilor, menite să reducă exodul lor (terenuri de
construcție, materiale de construcție, sprijin pentru
achiziționarea unor dotări medicale etc.)



publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență
medicală comunitară (inclusiv a centrelor de sănătate mentală)



a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal,
cancer col uterin, cancere de sânge și de prostată, cancere pulmonare,
renale, de piele si din sfera ORL, etc)

ARPIM

În plus, subliniem faptul că entitățile private nu pot
fi parteneri în proiecte în situații în care prin
parteneriat se eludează legislația în domeniul
achizițiilor publice.
Măsuri de tip socio-medical sunt revăzute pentru
anumite categorii în PO Incluziune și Demnitate
Socială.
Finanțarea infrastructurii ONG-urilor trebuie să se
supună regulilor de ajutor de stat.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: nu este clar dacă prin
propunerea transmisă se sugerează
modificări în cadrul PO sau se solicită
informații pentru a investiga posibilitățile
de finanțare pentru măsurile enumerate.
Concret:
 Finanțarea infrastructurii publice a
unităților sanitare/ altor structuri
publice care desfășoară activități
medicale de tip ambulatoriu este
prevăzută în POS la prioritatea 4
 Finanțarea infrastructurii cabinetelor
medicale și stomatologice școlare,
respectiv cabinetelor medicale de
familie din mediul rural - este
prevăzută în POS la prioritatea 2
 infrastructura de spital – vezi Planul
de Redresare și Reziliență – OUG nr.
155/ 2020
Acceptat: NU
Răspuns MFE: În conformitate cu prevederile Legii
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul V,
centrele de sănătate mintală sunt prevăzute a fi
finanțate în cadrul activității menționate mai sus,
respectiv ”Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/
extindere/ modernizare/reabilitare) în infrastructura
publică a unităților sanitare/altor structuri publice care
desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu”.
Referitor la tipurile de screening, acestea au fost
furnizate doar cu titlu de exemplificare în cadrul acestei
activități. Acestea sunt descrise în cadrul activităților de
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
tip FSE+.

Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de
asistență medicală comunitară

Asociatia PartNET

Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare)
în infrastructura:
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru
medicii de familie și centre de permanență, construire cabinete în
zonele în care infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul
rural, zone marginalizate, zone greu accesibile, inclusiv în zonele în
care aceștia nu sunt prezenți sau în care infrastructura existentă
este precară sau lipsește
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii
de asistență medicală comunitară,
 publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară,
inclusiv servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale,
inclusiv cabinete medicale stomatologice organizate în unități de
învățământ sau în centre comunitare integrate, dotarea cu unități
mobile sau construire cabinete în zonele în care infrastructura
lipsește pentru asigurarea accesului copiilor, tinerilor și persoanelor
neasigurate/ la servicii de calitate )

Asociatia Romanian
Women s Lobby

Acceptat: NU
Răspuns MFE: În principal, sunt vizate investițiile în
centrele comunitare integrate (continuarea proiectului
comun MM, MS și MEN), precum și investițiile în
Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în centrele de permanență.
La momentul elaborării ghidurilor specifice, tipurile de
infrastructura:
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență centre vor fi selectate conform celor precizate în cadrul
legislației naționale aplicabile în domeniu (OUG
medicală comunitară
 publică a centrelor de planificare familială/ centre de promovare, prevenţie 18/2017 și HG 324/2019 privind asistența medicală
comunitară), precum și măsurilor descrise în cadrul
şi dezvoltare a sănătăţii
Strategiei Naționale de Sănătate 2021-2027 și a
planurilor generale regionale de servicii sanitare
elaborate de către Ministerul Sănătății.
Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii de
familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele în care
infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone marginalizate,
zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt prezenți sau în
care infrastructura existentă este precară sau lipsește
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență
medicală comunitară,
 Investitii pentru dotarea unitatilor mobile de servicii de prevenire și consiliere
violența domestica/violenta sexuală
 publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv
servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale, inclusiv cabinete
medicale stomatologice organizate în unități de învățământ sau în centre
comunitare integrate, dotarea cu unități mobile sau construire cabinete în
zonele în care infrastructura lipsește pentru asigurarea accesului copiilor,
tinerilor și persoanelor neasigurate/ la servicii de calitate )

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Intervențiile propuse nu sunt specifice
măsurilor vizate de POS. Cu toate acestea, PO
Incluziune și Demnitate Socială include în prioritatea 7
măsurile destinate acestui grup vulnerabil. Mai multe
detalii puteți găsi la următorul link:
http://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/
Concluzie: măsurile pe care le propuneți sunt specifice
PO Incluziune și Demnitate Socială.

Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în Acceptat: NU
infrastructura:
infrastructura:
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii de Răspuns MFE:
de familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele în care
familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele în care  Intervențiile propuse în infrastructura centrelor de
infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone
infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone marginalizate,
permanență se regăsesc deja în POS. Acestea vor
marginalizate, zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu
zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt prezenți sau în
face obiectul cel mai probabil al unor scheme de
sunt prezenți sau în care infrastructura existentă este precară sau lipsește American Chamber
care infrastructura existentă este precară sau lipsește
minimis.
Operaționalizarea
sistemului
de
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de of
Commerce in  publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență
telemedicină nu se limitează doar la investiții în
asistență medicală comunitară
Romania
medicală comunitară, inclusiv centre de permanență dotate cu soluții de
infrastructură,
fiind
necesare
măsuri
de
 publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară,
telemedicină în vederea obținerii unor opinii specializate atunci când accesul
reglementare a modului de funcționare, a modului
inclusiv servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale,
la astfel de cadre medicale este limitat
de plată, a dezvoltării întregii rețele și nu în ultimul
inclusiv cabinete medicale stomatologice organizate în unități de
 publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv
rând formarea personalului implicat.
învățământ sau în centre comunitare integrate, dotarea cu unități mobile
servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale, inclusiv cabinete  La momentul elaborării ghidurilor specifice, tipurile
sau construire cabinete în zonele în care infrastructura lipsește pentru
medicale stomatologice organizate în unități de învățământ sau în centre
de centre vor fi selectate conform celor precizate în
asigurarea accesului copiilor, tinerilor și persoanelor neasigurate/ la
comunitare integrate, dotarea cu unități mobile sau construire cabinete în
cadrul legislației naționale aplicabile în domeniu
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servicii de calitate )

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
zonele în care infrastructura lipsește pentru asigurarea accesului copiilor,
(OUG 18/2017 și HG 324/2019 privind asistența
tinerilor și persoanelor neasigurate/ la servicii de calitate )
medicală comunitară), precum și măsurilor descrise
 unităților medicale mobile pentru facilitarea accesului la actul medical (ex:
în cadrul Strategiei Naționale de Sănătate 2021medicină primară, imunizare, servicii stomatologice etc.)
2027 și a planurilor generale regionale de servicii
 unități
mobile de testare pentru boli grave contagioase (ex:
sanitare elaborate de către Ministerul Sănătății.
HIV/Hepatită/TBC etc.) și/sau întărirea capacității de testare a categoriilor  Achiziția de unități mobile poate fi o activitate
vulnerabile și expuse
eligibilă care va fi descrisă la momentul elaborării
 centrelor de sănătate mintală
ghidurilor specifice. Aceasta a fost o activitate
eligibilă și în cadrul perioadei actuale de
programare.
 PO include măsurile generale, aspectele particulare
vor fi incluse in ghidurile specifice.
 Referitor la centrele de sănătate mintală, vă rugăm
consultați răspunsul anterior.

Cap. 2.2.1.
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru
medicii de familie și centre de permanență, construire cabinete în
zonele în care infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul
rural, zone marginalizate, zone greu accesibile, inclusiv în zonele în
care aceștia nu sunt prezenți sau în care infrastructura existentă este
precară sau lipsește
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de
asistență medicală comunitară
 publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară,
inclusiv servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale,
inclusiv cabinete medicale stomatologice organizate în unități de
învățământ sau în centre comunitare integrate, dotarea cu unități
mobile sau construire cabinete în zonele în care infrastructura lipsește
pentru asigurarea accesului copiilor, tinerilor și persoanelor
neasigurate/ la servicii de calitate )

Acceptat: NU

Asociația " PEOPLES
IN DIFFICULTY'

a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer
colorectal, cancer col uterin etc)

unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din
unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi,
concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor
medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu
Cap. 2.2.1.


Tipuri de acțiuni vizate

Răspuns MFE: Finanțarea laboratoarelor de analize
medicale reprezintă o activitate distinctă prevăzută în
cadrul POS la Prioritatea 4.
De asemenea, poate fi o activitate eligibilă ce va fi
descrisă la nivelul ghidurilor specifice pentru anumite
intervenții (de ex pentru apelurilor de proiecte aferent
unităților sanitare/ altor structuri
publice care
desfășoară activități medicale de tip ambulatoriu sau
centrelor regionale de screening sau unităților sanitare
în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din
unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de
spitalizare de zi, concomitent cu măsuri de întărire a
capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale
de tip ambulatoriu )

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare)
în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități medicale
de tip ambulatoriu

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/
reabilitare) în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități
medicale de tip ambulatoriu


Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii de
familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele în care
infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone marginalizate,
zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt prezenți sau în
care infrastructura existentă este precară sau lipsește
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de
asistență medicală comunitară
 publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv
servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale, inclusiv cabinete
medicale stomatologice organizate în unități de învățământ sau în centre
comunitare integrate, dotarea cu unități mobile sau construire cabinete în
zonele în care infrastructura lipsește pentru asigurarea accesului copiilor,
tinerilor și persoanelor neasigurate/ la servicii de calitate ) constructia si
dotarea laboratoarelor de analize medicale mai ales in zonele in care accesul
la un astefel de servicu este anevoios.

Direcția generală de
asistență socială și
proțectia copilului



a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal,
cancer col uterin etc)



unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din
unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi,
concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale
și chirurgicale de tip ambulatoriu

Comentariu E-mail:
Angajarea de asistenți medicali comunitari în fiecare comunitate;
Respectarea drepturilor copilului la identitate si servicii medicale primare;

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Măsurile sunt specifice mai degrabă PO
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Cap.2.2.1.
Tipuri de acțiuni vizate
Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii de
familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele în care
infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone marginalizate,
zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt prezenți sau în
care infrastructura existentă este precară sau lipsește

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
Suceava
Este necesar un cadru legal care sa nu permită încălcarea drepturilor copilului,
respectiv întocmirea certificatului de naștere al copilului și înscrierea la medicul de
familie sa devina obligatorii pentru părinți.
Tipuri de acțiuni vizate
MINISTRUL
LUCRĂRILOR
PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI
MLPDA

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii
de familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele în care
infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone
marginalizate, zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu
sunt prezenți sau în care infrastructura existentă este precară sau lipsește
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de
asistență medicală comunitară
 publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară,
inclusiv servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale,
inclusiv cabinete medicale stomatologice organizate în unități de
învățământ sau în centre comunitare integrate, dotarea cu unități mobile
sau construire cabinete în zonele în care infrastructura lipsește pentru
asigurarea accesului copiilor, tinerilor și persoanelor neasigurate/ la
servicii de calitate )
Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/
reabilitare) în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri
publice care desfășoară activități
medicale de tip ambulatoriu


a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal,
cancer col uterin etc)



unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din
unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi,
concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor
medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu

Schuman Associates

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Incluziune și Demnitate Socială.

Acceptat: NU

Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
Răspuns MFE: Prioritizarea investițiilor, precum și
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii de definirea termenilor va fi realizată în cadrul ghidurilor
familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele în care specifice.
infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone marginalizate,
zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt prezenți sau în
care infrastructura existentă este precară sau lipsește
Comment
Necesită definire
Acceptat: NU
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii de
familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele în care
infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone marginalizate,
zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt prezenți sau în
care infrastructura existentă este precară sau lipsește
 Considerăm oportună introducerea ca acțiune de sine stătătoare a unui
Program Național de Dotare a Cabinetelor Medicale de Medicină de Familie
cu Echipamente de Ultrasonografie, dată fiind importanța informațiilor
suplimentare pe care ecografia le oferă clinicienilor care gestionează
supravegherea pacienților. Această acțiune poate fi coroborată cu o
intervenție sistemică de pregătire a medicilor de familie în vederea obţinerii
atestatelor de studii complementare în Ultrasonografie generală (acțiune
descrisă mai jos). Împreună, aceste intervenții pot contribui direct la
degrevarea sistemului ambulator, prin creșterea capacității de diagnostic și
tratament la nivelul cabinetelor medicilor de familie
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență
medicală comunitară
 publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv
servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale, inclusiv cabinete
medicale stomatologice organizate în unități de învățământ sau în centre
comunitare integrate, dotarea cu unități mobile sau construire cabinete în
zonele în care infrastructura lipsește pentru asigurarea accesului copiilor,
tinerilor și persoanelor neasigurate/ la servicii de calitate )

Răspuns MFE: Prioritizarea finanțării cabinetelor
medicilor de familie,, precum și direcția de finanțare va
fi realizată în concordanță cu Strategia Națională de
Sănătate 2021-2027si cu Planurile Regionale de servicii
sanitare. Selecția echipamentelor achiziționate este în
sarcina beneficiarului.
Referitor la investițiile pentru furnizarea serviciilor
chirurgicale și procedurilor minim invazive, finanțarea
serviciilor medicale reprezintă o activitate tip FSE+.
Măsurile
de
tip
FEDR
(infrastructură
si
dotare/echipamente) sunt deja prevăzute în prioritatea
2.

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare)
în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități medicale
de tip ambulatoriu


a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal,
cancer col uterin etc)



unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din
unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi, concomitent
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale
de tip ambulatoriu, inclusiv investiții pentru furnizarea serviciilor chirugicale
și procedurilor minim invazive.

Acceptat: NU

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/
reabilitare) în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri
publice care desfășoară activități
medicale de tip ambulatoriu

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare)
în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități medicale
 a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal,
Institutului National
de tip ambulatoriu
cancer col uterin etc)
pentru
Sanatatea
 a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal,
unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din
Mamei si Copilului
cancer col uterin, prenatal, etc)
unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi, concomitent
"Alessandrescucu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale
unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din unitățile
Rusescu"
de tip ambulatoriu
sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi, concomitent cu măsuri de
întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale de tip
ambulatoriu

Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura:
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru
medicii de familie și centre de permanență, construire cabinete în
zonele în care infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul
rural, zone marginalizate, zone greu accesibile, inclusiv în zonele în
care aceștia nu sunt prezenți sau în care infrastructura existentă este
precară sau lipsește
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de
asistență medicală comunitară
 publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară,
inclusiv servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale,
inclusiv cabinete medicale stomatologice organizate în unități de
învățământ sau în centre comunitare integrate, dotarea cu unități
mobile sau construire cabinete în zonele în care infrastructura lipsește
pentru asigurarea accesului copiilor, tinerilor și persoanelor
neasigurate/ la servicii de calitate )
Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/
reabilitare) în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri publice care desfășoară activități
medicale de tip ambulatoriu
 a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer
colorectal, cancer col uterin etc)
unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din
unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi,
concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor
medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu
Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):


Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

UNICEF Romania

Investiții (exemple acțiuni: dotare/ extindere/modernizare/reabilitare) în
infrastructura, inclusiv infrastructura digitala:
 Centre medicale comunitare
 cabinetelor medicilor de familie (inclusiv puncte de lucru pentru medicii de
familie și centre de permanență, construire cabinete în zonele în care
infrastructura lipsește) cu prioritate cele din mediul rural, zone
marginalizate, zone greu accesibile, inclusiv în zonele în care aceștia nu sunt
prezenți sau în care infrastructura existentă este precară sau lipsește
 publică a centrelor/compartimentelor unde se furnizează servicii de
asistență medicală comunitară
 publică în care se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv
servicii de asistență stomatologică (ex: cabinete medicale, inclusiv cabinete
medicale stomatologice organizate în unități de învățământ sau în centre
comunitare integrate, dotarea cu unități mobile sau construire cabinete în
zonele în care infrastructura lipsește pentru asigurarea accesului copiilor,
tinerilor și persoanelor neasigurate/ la servicii de calitate )

Răspuns MFE: Prioritizarea finanțării cabinetelor
medicilor de familie,, precum și direcția de finanțare va
fi realizată în concordanță cu Strategia Națională de
Sănătate 2021-2027si cu Planurile Regionale de servicii
sanitare. Selecția echipamentelor achiziționate este în
sarcina beneficiarului.
Referitor la investițiile pentru furnizarea serviciilor
chirurgicale și procedurilor minim invazive, finanțarea
serviciilor medicale reprezintă o activitate tip FSE+.
Măsurile
de
tip
FEDR
(infrastructură
si
dotare/echipamente) sunt deja prevăzute în prioritatea
2.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: Acestea sunt deja prevăzute în cadrul
unei activități în această prioritate. Nominalizarea
acestora individuală nu se justifică. Grupurile țintă au
fost modificate.

Investiții (exemple acțiuni eligibile: dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare)
în infrastructura publică a:
 unităților sanitare/ altor structuri
publice care desfășoară activități
medicale de tip ambulatoriu
a centrelor regionale de screening (ex. cancer mamar, cancer colorectal,
cancer col uterin etc)
 unităților sanitare în scopul reorganizării/ reconversiei unor secții din
unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi,
concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale
și chirurgicale de tip ambulatoriu
Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Medicii de familie
Persoane neasigurate
Școlarii/Preșcolarii din mediul rural, zone marginalizate, zone greu
accesibile, dezavantajați socio-economic/vulnerabili, inclusiv cei care
nu beneficiază deloc de servicii medicale
Membrii comunităților cu precădere persoanele vulnerabile din punct
de vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural
și grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă sau membrii care
nu beneficiază de servicii medicale
Populația României









asistente medicale comunitare
medicina scolara
Medicii de familie
Persoane neasigurate
Școlarii/Preșcolarii din mediul rural, zone marginalizate, zone greu accesibile,
dezavantajați socio-economic/vulnerabili, inclusiv cei care nu beneficiază
deloc de servicii medicale
Membrii comunităților cu precădere persoanele vulnerabile din punct de
vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și
grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă sau membrii care nu
beneficiază de servicii medicale
Populația României











Societatea
Academică
România (SAR)

din

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Propunere/recomandare:
Recomandăm în acest sens formularea explicită a posibilității acestor cabinete
medicale de specialitate individuale de a accesa fonduri în vederea dotării cu
aparatura necesară îmbunătățirii serviciilor medicale prestate (ex. analizoare,
medicina de laborator, aparate de radiologie si imagistica medicală etc).
Posibilitățile reale ale cabinetelor medicale de medicină de familie de a accesa
fonduri pentru dotare cu aparatură este limitată de specificul specialității.

Acceptat: NU
Răspuns MFE:
Acestea sunt deja prevăzute in cadrul unei activități în
această prioritate. Nominalizarea acestora individuală
nu se justifică. Grupurile tintă au fost modificate .

Medicii de familie
Medicii din cabinetele medicale scolare si medici stomatologi/dentisti
Persoane neasigurate
Școlarii/Preșcolarii din mediul rural, zone marginalizate, zone greu accesibile,
dezavantajați socio-economic/vulnerabili, inclusiv cei care nu beneficiază
deloc de servicii medicale
Membrii comunităților cu precădere persoanele vulnerabile din punct de
vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile
vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă sau membrii care nu beneficiază de
servicii medicale

Răspuns MFE: Grupurile tintă au fost modificate . În
acest sens, vă rugăm să consultați ultima variantă
postată pe site-ul instituției noastre (1 octombrie 2020).

Principalele grupuri țintă






Medicii de familie
Persoane neasigurate
Școlarii/Preșcolarii din mediul rural, zone marginalizate, zone greu
accesibile, dezavantajați socio-economic/vulnerabili, inclusiv cei care nu
beneficiază deloc de servicii medicale
Membrii comunităților cu precădere persoanele vulnerabile din punct de
vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și
grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă sau membrii care nu
beneficiază de servicii medicale






Fundația
Comunitate

pentru


Populația României

Populația României








Medicii de familie
Persoane neasigurate
Școlarii/Preșcolarii din mediul rural, zone marginalizate, zone greu
accesibile, dezavantajați socio-economic/vulnerabili, inclusiv cei care nu
beneficiază deloc de servicii medicale
Membrii comunităților cu precădere persoanele vulnerabile din punct de
vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și
grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă sau membrii care nu
beneficiază de servicii medicale
Populația României





Asociatia Romanian
Women s Lobby






Medicii de familie
Persoane neasigurate
Școlarii/Preșcolarii din mediul rural, zone marginalizate, zone greu accesibile,
dezavantajați socio-economic/vulnerabili, inclusiv cei care nu beneficiază
deloc de servicii medicale
Membrii comunităților cu precădere persoanele vulnerabile din punct de
vedere medical sau social, cu accent pe populația din mediul rural și grupurile
vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă sau membrii care nu beneficiază de
servicii medicale
Victimele violentei domestice și violentei sexuale
Populația României

Acceptat: NU
Răspuns MFE: POS nu vizează acest grup țintă.

Activități FSE
-

dezvoltarea de instrumente de suport

Asociația Prader Willi
Romania (APWR)

-

dezvoltarea de instrumente de suport, inclusiv instrumente digitale de
suport pentru asigurarea continuitatii ingrijirii;

Acceptat: NU
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-

Consiliul
Județean
Harghita

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

1. Dezvoltarea și organizarea rețelei de medicină comunitară
la nivelul tuturor comunităților (extindere prin angajări,
formarea personalului și asigurarea dotărilor medicale și IT) în
cele trei domenii cheie:
o
asistența medicală comunitară
o
asistența medicală școlară și
o
mediatorii sanitari rromi
2. Educația pentru sănătate obligatorie și continuată la toate
nivelele de educație existente de la grădiniță până la seniori
(Long Life Learning), prin:
o
crearea de programe întocmite de specialiști în
domeniul medical accesibile și în limbile minorităților, inclusiv
romani
o
crearea infrastructurii necesare și personalului de suport
o
asigurarea sustenabilității prin asigurarea cheltuielilor
de funcționare

Acceptat: NU

Asigurarea continuității îngrijirilor din asistența medicală primară şi integrarea cu
serviciile de asistență medicală comunitară.

Acceptat: NU

-

-

Institutul
de
Endocrinologie – dr.
Anamaria Nițulescu
-

-

-

Răspuns MFE: Propunerea formulată nu
este în acord cu specificitatea unui PO,
care trebuie să includă măsuri mai
generale,
urmând
ca
aspectele
operaționale să fie incluse în ghidurile
specifice.

Răspuns MFE:
remodelarea pachetului de servicii de asistență medicală primară DAR ȘI
corespunzător.
PT MEDICII DIN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE, cu creșterea ponderii
serviciilor de prevenție primară, secundară şi terțiară pentru adulți si
copii – inclusiv pentru cei din comunități/grupuri vulnerabile diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul precoce al pacientului cronic
(ex. HTA, diabet pacienții incluși în PNS) în comunitate
redefinirea pachetului de asistență medicală primară ȘI MEDICINĂ DE
SPECIALITATE DIN AMBULATORIU ( până în prezent marea majoritate a
proiectelor au vizat doar componenta medicină de familie fără a face
corelația cu medicii specialiști din ambulatorii care monitorizează
pacienții) şi introducerea mecanismelor de plată bazată pe criterii de
performanță. Stabilirea modului de validare a comunicării între MF –
Medicii specialiști – comunicarea rezultatelor, urmărirea continuității și
aplicării tratamentelor indicate de specialiști
dezvoltarea de metodologii/standarde și a procedurile de „parcurs
terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă MF +
pt. toate Programele Naționale de Sănătate la nivelul MF + medici
specialiști din ambulatoriul de specialitate
dezvoltarea serviciilor de asistență medicală comunitară, concomitent cu
dezvoltarea competențelor și a paletei de servicii oferite, prin
introducerea specializării de asistent medical comunitar
dezvoltarea de noi ocupații precum și a standardelor ocupaționale (
conform ESCO) pentru sprijinirea echipei medicale în monitorizarea
pacienților cu boli transmisibile ( epidemii, hepatite, HIV/SIDA etc ), cu
boli cronice ( primele 5 patologii cu cauze de mortalitate majoră) , a

propunerile

nu

sunt

justificate
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pacienților din cadrul PNS
- sprijinirea instruirii în noile ocupații identificate și dezvoltate, sprijinirea
normării și încadrării personalului cu noile ocupații
- dezvoltarea serviciilor de informare și programarea a pacienților, de
monitorizare a cazurilor – mangementul de caz prin susținerea dezvoltării
de noi ocupații de suport pentru echipa medicală , dezvoltarea de call
centere medicale de corelare a diverșilor furnizori de servicii medicale și
cu instituțiile DSP, Autorită Locale - social pt integrarea cazurilor dpdv
medico-social
- dezvoltarea de facilități , servicii și platfome integrate pentru servicii
medicale la distanță pt MF + ambulatoriul de specialitate de la nivelul
spitalelor dar și al cabinetelor medicilor specialiști
Infrastructură de calitate pentru asigurarea accesului copiilor și tinerilor la servicii
de sănătate în unitățile de învățământ
o inventarierea situației actuale în școlile cu și fără personalitate
juridică din urban și din rural
o asigurarea accesului la servicii de sănătate preventive (inclusiv de
stomatologie) pentru copii și tineri în centrele comunitare –
pentru mediul rural – localități în care școlile au număr redus de
elevi
-

dezvoltarea unei rețele de comunicare cu tipizate și protocoale de
monitorizare și integrarea a informațiilor pt. copiii școlarizați –
conectarea școlilor cu Autoritățile Locale -pt domeniul SOCIAL /protecția
copilului – direcțiile de alocare fonduri susținere cabinete școlare+ MF +
DSP – realizarea dosarului medical al școlarului/elevului care să
evidențieze traseul și evoluția elevului – consulturile, vaccinările,
tratamentele realizate în perioada școlară

Asigurarea de personal suficient din punct de vedere numeric și al pregătirii,
pentru furnizarea echitabilă a serviciilor de sănătate în unități de învățământ, cu
accent pe grupuri vulnerabile și pe mediul rural.
o definirea categoriilor profesionale implicate în furnizarea
asistenței medicale în unitățile de învățământ, definirea
responsabilității și a complementarității cu pachetul de servicii de
bază pentru copii, furnizat de medicul de familie
o dezvoltarea de ocupații și standarde ocupaționale ( SO )
pt.sprijinirea echipei medicale și monitorizarea medico-socială a
elevilor
o normarea personalului cu ocupații nou dezvoltate
o definirea modalităților de furnizare și a modalităților de plată
o evaluarea necesarului de servicii medicale pentru unitățile de
învățământ
o pregătirea personalului și asigurarea graduală a nevoii de servicii
Dezvoltarea continuă a competențelor și a cunoştinţelor şi abilităţilor furnizorilor
din asistenţa medicală primară, ambulatorie si asistenta medicala comunitară în
funcție de evoluția practicii medicale și a noilor tehnologii, în acord cu măsurile
de transformare de la nivelul serviciilor din sistemul de sănătate și în special pe
domeniul programelor naționale de sănătatea și a managementului de caz
conform protocoalelor naționale
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Asigurarea distribuției teritoriale echitabile a serviciilor de asistență primară, Acceptat: NU
inclusiv prin identificarea și implementarea de intervenții sustenabile de
atragere și reținere a medicilor, asistenților și moașelor în special din mediul Răspuns MFE:
rural, din zone greu accesibile, din zone cu populație dezavantajată socio- corespunzător.
economic/ vulnerabilă sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste
zone/ sau care au pe lista populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă cu
participarea financiară a autorităților locale

Asigurarea distribuției teritoriale echitabile a serviciilor de asistență
primară, inclusiv prin identificarea și implementarea de intervenții
sustenabile de atragere și reținere a medicilor în special din mediul rural, din
zone greu accesibile, din zone cu populație dezavantajată socio-economic/
vulnerabilă sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone/
sau care au pe lista populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă cu
participarea financiară a autorităților locale
Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim
ambulatoriu:
...
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și
a paletei de servicii oferite în regim ambulatoriu






asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la servicii de medicina școlară și/
sau stomatologică (ex. în unitățile de învățământ/ în centrele comunitare/
alt tip de facilități etc.)

nu

sunt

justificate

PartNET
(completare)

asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la servicii de medicina școlară și/ sau
stomatologică (ex. în unitățile de învățământ/ în centrele comunitare/ alt tip
de facilități etc.), care să includă componenta de promovare a sănătății
(nutriție, activitate fizică, etc.



dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei
stomatologice
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o definirea cadrului strategic și de reglementare pentru asigurarea
asistenței medicale în unitățile de învățământ
o



propunerile

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim
ambulatoriu:
...
 dezvoltarea de competențe noi personalului implicat în furnizarea serviciilor
și a paletei de servicii de oferite în regim ambulatoriu pentru medici și
asistente (tehnici de interviu motivațional, dotarea și utilizarea sistemelor de
telehealth, nutriție, promovarea sănătății etc);

asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la servicii de medicina școlară și/
sau stomatologică (ex. în unitățile de învățământ/ în centrele comunitare/
alt tip de facilități etc.):

dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei
stomatologice
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o definirea cadrului strategic și de reglementare pentru asigurarea
asistenței medicale în unitățile de învățământ
o dezvoltarea de instrumente de suport/ norme/ standarde etc. privind
condițiile de mediu din unitățile de învățământ

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

dezvoltarea de instrumente de suport/ norme/ standarde / dezvoltarea
de ghiduri de practică (educație și prevenție în sănătate etc.) privind
condițiile de mediu din unitățile de învățământ

Digitalizarea sistemului de înregistrare, monitorizare și control al serviciilor de
asitență medicală comunitară
Formarea AMC si dotarea cu kit-uri pentru serviciile preventive de educatie si
de asistenta medicala primara / crearea unui standard de serviciu


asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la servicii de medicina școlară și/ sau
stomatologică (ex. în unitățile de învățământ/ în centrele comunitare/ alt tip
de facilități etc.) care să includă componenta de promovare a sănătății
(nutriție, activitate fizică, etc.)

Combaterea fenomenului de BURNOUT in randul personalului medical implicat
in servicii medicale de urgenta/preventie si asistenta medicala
Universitatea
de Sectiunea “Prioritati de investitii care se vor finanta in cadrul programului
Medicină, Farmacie, operational (categorii de investitii cu explicitarea clara a acestora)” – solicitam

Acceptat: NU
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Știință și Tehnologie includerea urmatoarelor:
Tîrgu Mureș
 Serviciile de asistenta medicala spitaliceasca si ambulator oferite de
institutiile medicale aflate in coordonarea/subordonarea universitatilor
publice

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim
ambulatoriu:

Asociatia PartNET

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară,
inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței medicale primare
adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural
Asociatia PartNET

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară

Asociatia Romanian
Women s Lobby

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Răspuns MFE: Anexa V – POS include ca și secțiune
Principalele grupuri țintă și nu la beneficiarii eligibili.
În ceea ce privește beneficiarii eligibili, conform
propunerii de Regulament general, macheta de
program operațional nu mai prevede posibilitatea
includerii beneficiarilor în cadrul PO. Cu toate acestea,
în ghidurile specifice vor fi prevăzute inclusiv cerințe
referitoare la solicitanți eligibili/parteneriate. De
asemenea, dorim să precizăm faptul că specificul POS
este acela de a concentra intervențiile către entități
publice, cu mici excepții pentru anumite intervenții care
vor necesita inclusiv parteneriate cu entități cu
activitate relevantă în domeniul vizat. În plus, subliniem
faptul că entitățile private nu pot fi parteneri în proiecte
în situația în care prin parteneriat se eludează legislația
în domeniul achizițiilor publice.

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim Acceptat: NU
ambulatoriu:
Răspuns MFE: Propunerea nu este fundamentată.
Completare cu:
 o noua metoda inovativa de tratament a diabetului de tip I si II prin
administrare intravenoasa pulsatila a insulinei (o terapie inovatoare si unica
folosita in alte tari pentru a trata cauza principala a complicatiilor diabetice:
insuficienta metabolica. Aceasta metoda imbunatateste controlul
hiperglicemic, scade nivelul de HgbA1c, scade neuropatia diabetica, creste
energia pacientului, scade numarul medicamentelor care ii sunt administrate
si imbunatateste in general calitatea vietii
Acceptat: NU
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
completare cu:
o organizarea de campanii/evenimente de informare si educare a
elevilor/parintilor/comunitatilor privind importanta sanatatii, inclusiv a
celei orale

Răspuns MFE: Toate tipurile de acțiuni eligibile pentru
intervențiile care vizează Îmbunătățirea accesibilității și
eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei
stomatologice vor fi detaliate în cadrul ghidurilor
specifice. Momentan în cadrul POS sunt menționale
exemple de acțiuni eligibile.



Acceptat: NU

dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
Completare exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o Decontarea servcillor de medicina legala pentru victimele violentei
domestice și violentei sexuale, pachete complementare de terapie
post traumatica pentru victmele minore și adulte ale violentei
domestice


Răspuns MFE: POS nu vizează acest grup țintă, aceste
măsuri fiind mai degrabă specifice PO Incluziune și
Demnitate Socială.

furnizarea de servicii de asistență medicală primară, cu accent pe servicii
preventive acordate:

Completare exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
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Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim
ambulatoriu:
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim ambulatoriu
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:

o

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Persoane minori sau adulti victime ale violentei domestice sau violentei
sexuale

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim
ambulatoriu:
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim ambulatoriu
Completare exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o

Asociatia Romanian
Women s Lobby

Decontarea chetuielilor pentru serviciile de medicina legala aferente
victimelor violentei domestice și violentei sexuale sau de văzut la ce tip
de măsuri se refera -asistenta tehnica samd

De introdus subcapitol nou:
Acceptat: NU
 Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor de asistenta integrata
de sănătatea reproducerii și asistenta medicala și terapie pentru persoane Răspuns MFE: POS nu vizează acest grup țintă.
vulnerabile (femei și copii) victime ale violentei domestice, ca parte a
asistenței medicale primare adresate femeilor și copiilor victime ale
violentei domestice și violentei sexuale, atât din mediul urban, cât şi din
mediul rural
 asigurarea de personal suficient din punct de vedere numeric și dezvoltarea
competențelor personalului pentru furnizarea echitabilă a serviciilor de
sănătate în unități de învățământ, și centre socio-medicale în comunitate cu
accent pe: copii/ tineri/femei din mediul rural, zone greu accesibile, populație
dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați sau
beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate,
persoane fără adăpost , victime ale violentei domestice și violentei sexuale,
etc).
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o definirea categoriilor profesionale implicate în furnizarea asistenței
medicale în centrele socio medicale comunitare, definirea
responsabilității și a complementarității cu pachetul de servicii de
bază furnizat de medicul de familie
o definirea modalităților de furnizare și a modalităților de plată
o evaluarea necesarului de servicii medicale pentru unitățile de
învățământ
o evaluarea necesarului de servicii medicale pentru centrele sociomedicale comunitare
o pregătirea personalului, inclusiv dezvoltarea de noi competențe și
asigurarea graduală a nevoii de servicii,
o introducerea unor vouchere de servicii medicale pentru victimele
violentei domestice și violentei sexuale
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o furnizarea de servicii medicale de prevenție pe teme de sanatatea
reproducerii și raportarea cazurilor de abuz și violența domestica și
violența sexuala pentru fete și băieți cu accent pe copii/ tineri din
mediul rural (inclusiv localități în care școlile au număr redus de elevi),
din zone greu accesibile, populație dezavantajată socio-economic/
vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați sau beneficiari de VMG,
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persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără
adăpost, persoane victime ale violentei domestice și violentei sexuale
etc).
o Sustinerea de programe de Sănătatea reproducerii și sexualității
adolescenților. Adolescenții reprezintă un grup deosebit de vulnerabil
și cu nevoi speciale și specifice, mai ales în domeniul Sănătății
Reproducerii și Sexualității, cu impact semnificativ asupra sănătății și
dezvoltării personale;
o Controlul infecțiilor cu transmitere sexuală, inclusiv HIV - trebuie să
includă creșterea nivelului de informare a populației privind
BTS/HIV/SIDA și includerea informațiilor privind BTS/HIV/SIDA în
curricula școlară, programele de educație extra-școlare pentru
sănătate,inclusiv mass-media;
o Sănătatea sexuală a persoanelor în vârstă. Proporția persoanelor în
vârstă este în creștere în țările din Europa, inclusiv în România.
Serviciile medicale trebuie să răspundă nevoilor privind sănătatea
reproducerii și sexualității femeilor și bărbaților, inclusiv problemelor
legate de menopauză, andropauză, cancerelor tractului reproductiv și
infecțiilor cu transmitere sexuală (în creștere în ultimii ani);

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acțiuni de combaterea abuzului și violenței sexuale. Abuzul sexual și violența
împotriva femeii reprezintă o problemă serioasă, exacerbată de condițiile socioeconomice, de lipsa unei educații adecvate a populației privind egalitatea de gen
și valorile umane, de absența unui cadru instituțional coerent, de asistență și
suport pentru victime și de gestionare a programelor pentru agresori;
Tipuri de actiuni vizate
Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară,
cu creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară și asigurarea
continuității și la standarde de calitate a serviciilor de diagnostic,
monitorizare și tratament al stadiilor precoce de boală, secundară
pentru adulți si copii, inclusiv pentru cei din comunități/ grupuri
vulnerabile
o diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul acordat pacientului
cronic (ex. HTA, diabet etc) în comunitate
o redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii de
performanță; dezvoltarea de metodologii/ standarde/
procedurilor de „parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente
patologii cu care se confruntă medicii de familie
o dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și
protocoale de lucru în sistem integrat pentru asistența medicală
comunitară cu medicina de familie
o alte tipuri de măsuri necesare, etc.

Acceptat: NU
Tipuri de actiuni vizate
Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi
Răspuns MFE: POS nu prevede măsurile de înregistrare
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea prin acte de identitate.
accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, cu
creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară și asigurarea
continuității și la standarde de calitate a serviciilor de diagnostic,
monitorizare și tratament al stadiilor precoce de boală, secundară
pentru adulți si copii, inclusiv pentru cei din comunități/ grupuri
American Chamber
of Commerce in
vulnerabile
Romania
o diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul acordat pacientului cronic
(ex. HTA, diabet, oncologie etc) în comunitate
o redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii de performanță;
dezvoltarea de metodologii/ standarde/ procedurilor de „parcurs
terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă
medicii de familie
o dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale
de lucru în sistem integrat pentru asistența medicală comunitară cu
medicina de familie
o dezvoltarea de programe specifice de abordare a categoriilor
vulnerabile, în special înregistrarea (prin acte de identitate) și luarea
lor în evidența medicală)
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
o alte tipuri de măsuri necesare, etc.

Asigurarea distribuției teritoriale echitabile a serviciilor de asistență
primară, inclusiv prin identificarea și implementarea de intervenții
sustenabile de atragere și reținere a medicilor în special din mediul rural,
din zone greu accesibile, din zone cu populație dezavantajată socioeconomic/ vulnerabilă sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din
aceste zone/ sau care au pe lista populație dezavantajată socio-economic/
vulnerabilă cu participarea financiară a autorităților locale

Dezvoltarea de centre de excelență adresate bolilor rare, cu management
integrat al pacienților, spre exemplu prin organizarea ca servicii ambulatorii, care
să ofere accesul pacienților la toate specialitățile

asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la servicii de medicina școlară și/
sau stomatologică (ex. în unitățile de învățământ/ în centrele comunitare/
alt tip de facilități etc.):
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o inventarierea situației actuale a cabinetelor medicale şi
stomatologice din școli;
furnizarea de servicii medicale de prevenție (inclusiv de stomatologie) pentru
copii și tineri, cu accent pe copii/ tineri din mediul rural (inclusiv localități în
care școlile au număr redus de elevi), din zone greu accesibile, populație
dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați sau
beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate,
persoane fără adăpost etc).

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară,
cu creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară și asigurarea
continuității și la standarde de calitate a serviciilor de diagnostic,
monitorizare și tratament al stadiilor precoce de boală, secundară
pentru adulți si copii, inclusiv pentru cei din comunități/ grupuri
vulnerabile

Acceptat: NU
Răspuns MFE:


Dezvoltarea de sisteme de management integrat al pacienților în ambulator
pentru afecțiunile cronice care necesită abordare multidisciplinară.
Asigurarea de personal suficient din punct de vedere numeric și al pregătirii
pentru specilitățile conexe implicate în abordarea multidisciplinară a pacienților
cronici (ex: psihoterapia, logopedia, ergoterapia, terapia ocupațională,
kinetoterapia etc)



Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

În privinta propunerii de a finanța dezvoltarea de
centre de excelență adresate bolilor rare, cu
management integrat al pacienților, PO prevede în
cadrul priorității 4 FEDR dezvoltarea unor centre de
excelență în anumite domenii, inclusiv în domeniul
bolilor rare. Vezi operațiunea de importanță
strategică nr. 6, Mai multe detalii, puteți obține
analizând PO Sanatate, versiunea 1 octombrie 2020,
disponibil
la
adresa
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/,

Asigurarea distribuției teritoriale echitabile a serviciilor de asistență primară,
inclusiv prin identificarea și implementarea de intervenții sustenabile de
atragere și reținere a medicilor în special din mediul rural, din zone greu
accesibile, din zone cu populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă sau
 În privința propunerii de a finanța înființarea de
American Chamber care oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone/ sau care au pe lista
farmacii sau drogherii în mediul rural, prin POS nu
of Commerce in populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă, precum și susținerea
se vor finanța astfel de măsuri. Pentru finanțarea
Romania
înființării de farmacii sau drogherii în mediul rural, cu participarea financiară a
acestui gen de măsuri, vă rugăm să analizați inclusiv
autorităților locale
oportunitățile de finanțare din PO Regionale.


asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la servicii de medicina școlară și/ sau
 În privința propunerii de a menționa unitățile
stomatologică (ex. în unitățile de învățământ/ în centrele comunitare/ alt tip
medicale mobile în cadrul acțiunii de furnizare a
de facilități etc.):
serviciilor medicale, menționăm că aceste aspecte
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
operaționale țin de detaliile din ghidurile specifice.
o inventarierea situației actuale a cabinetelor medicale şi
stomatologice din școli;
furnizarea, inclusiv prin unități medicale mobile, de servicii medicale de prevenție
(inclusiv de stomatologie) pentru copii și tineri, cu accent pe copii/ tineri din
mediul rural (inclusiv localități în care școlile au număr redus de elevi), din zone
greu accesibile, populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu
părinți neasigurați sau beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).

UNICEF Romania

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, cu
creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară și asigurarea
continuității și la standarde de calitate a serviciilor de diagnostic,
monitorizare și tratament al stadiilor precoce de boală, secundară
pentru adulți si copii, inclusiv pentru cei din comunități/ grupuri
vulnerabile

Acceptat: Parțial
Răspuns MFE:
 În privința propunerii de a include susținerea
rambursării pentru acordarea de servicii la distanță
– telemedicină și teleconsultații, există deja un
proiect de lege pentru acordarea de servicii
medicale la distanță care va crea cadrul decontării
acestor servicii.
 În privința propunerii de a include la grup țintă
mame minore, menționăm că prin POS sunt
evidențiate explicit grupurile mari ex. persoanele
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
o diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul acordat pacientului
o diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul acordat pacientului cronic
dezavantajate
socio-economic/vulnerabile,
cronic (ex. HTA, diabet etc) în comunitate
(ex. HTA, diabet etc) în comunitate
subcategoriile specifice urmând a fi menționate în
o redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii de
o redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii de performanță;
cadrul anumitor ghiduri specifice, funcție de
performanță; dezvoltarea de metodologii/ standarde/
dezvoltarea de metodologii/ standarde/ procedurilor de „parcurs
specificitatea apelurilor de proiecte.
procedurilor de „parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente
terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă  În privința includerii anumitor programe de formare
patologii cu care se confruntă medicii de familie
medicii de familie si sustinerea rambursarii pentru acordarea de
specifice, considerăm că la acest moment în PO să
o dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și
servicii la distanta – telemedicina si teleconsultatii
fie menționate doar acțiunile de formare, urmând
protocoale de lucru în sistem integrat pentru asistența medicală
o dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale
ca tematica de genul celei sugerate ex.
comunitară cu medicina de familie
de lucru în sistem integrat pentru asistența medicală comunitară cu
supravegherea şi controlul riscurilor ocupaţionale
o alte tipuri de măsuri necesare, etc.
medicina de familie, ghiduri de practica inclusiv pentru serviciile la
biologice la personalul medical şi profilaxia
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și
distanta
postexpunere să fie vizată în ghidurile specifice.
a paletei de servicii de asistență medicală primară
o alte tipuri de măsuri necesare, etc.
 În
privința includerii asistenților medicali
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și a
comunitari, considerăm că aceștia sunt deja incluși
o dezvoltare curriculum
paletei de servicii de asistență medicală primară
în categoria Personal implicat în furnizarea de
o furnizare de programe de instruire
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
servicii
medicale/medico-sociale
la
nivelul
 furnizarea de servicii de asistență medicală primară, cu accent pe servicii
o dezvoltare curriculum
comunității.
preventive acordate:
o furnizare de programe de instruire
o persoanelor din mediul rural
o supravegherea şi controlul riscurilor ocupaţionale biologice la
o persoanelor din zone greu accesibile
personalul medical şi profilaxia postexpunere
o persoanelor dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. cu
 furnizarea de servicii de asistență medicală primară, cu accent pe servicii
părinți neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu
preventive acordate:
dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost,
o persoanelor din mediul rural
persoane vârstnice dependente, persoane fără venituri, persoane
o persoanelor din zone greu accesibile
în nevoie etc).
o persoanelor dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. cu părinți
Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, mame
minore, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost,
Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii
persoane vârstnice dependente, persoane fără venituri, persoane în
deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate
nevoie etc).
Personal implicat în furnizarea de servicii medicale la nivelul comunității
Persoane care beneficiază de servicii de asistență primară/ comunitară,
din care:
Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
 din mediul rural
Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și
 din zone greu accesibile
locală a sistemului public de sănătate
 populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă
(ex.
Personal implicat în furnizarea de servicii medicale la nivelul comunității –
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități,
asistenti medicali comunitari
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).
Persoane care beneficiază de servicii de asistență primară/ comunitară, din
Medici de familie, cu accent pe:
care:
 mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din
 din mediul rural
mediul rural
 din zone greu accesibile
 zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale pentru
 populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați
pacienți din aceste zone
sau beneficiari de
VMG persoane cu dizabilități, mame
 zone cu populație dezavantajată socio- economic/ vulnerabilă sau
minore,minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).
care oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone sau
Medici de familie, cu accent pe:
care au pe lista populație dezavantajată socio-economic/
 mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din mediul
vulnerabilă (ex. neasigurați, beneficiari de VMG, persoane cu
rural
dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost
etc.).
Personal implicat în furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu
(ex. medici, asistente medicale, moașe etc.)/ personal superior din
structuri paraclinice (ex. biologi, chimiști etc.)/ personal implicat în



zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din
aceste zone
 zone cu populație dezavantajată socio- economic/ vulnerabilă sau care
oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone sau care au pe
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furnizarea de servicii conexe actului medical în regim ambulatoriu (ex.
tehnicieni de laborator, kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc.)/
personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.)
Persoane care oferă servicii de medicină școlară, inclusiv servicii
stomatologice (ex. medici de familie, asistente medicale, asistenți medicali
comunitari/ mediatori sanitari, personal care asigură asistența medicală
primară acordată copiilor și tinerilor, medici stomatologi, asistente
medicale din cabinetele medicale stomatologice etc.)
Copii/ tineri care beneficiază de servicii de medicină școlară, cu accent
pe:


mediul rural
 zone greu accesibile
 populația dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu
părinți neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu
dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost
etc).
Copii/ tineri care beneficiază de servicii stomatologice, cu accent pe:
 din mediul rural
 din zone greu accesibile
 populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu
părinți neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu
dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost
etc).

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară,
inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței medicale primare
adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei
stomatologice
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o definirea cadrului strategic și de reglementare pentru asigurarea
asistenței medicale în unitățile de învățământ
o dezvoltarea de instrumente de suport/ norme/ standarde etc. privind
condițiile de mediu din unitățile de învățământ
o dezvoltarea unui pachet minimal de servicii pentru unitățile de
învățământ în funcție de numărul de copii
o elaborarea costului pachetului de servicii;
o dezvoltarea instrumentelor de practică pentru a asigura sănătatea
copiilor și tinerilor în unitățile de învățământ
o alte măsuri necesare etc

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
lista populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex.
neasigurați, beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc.).

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Personal implicat în furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu (ex.
medici, asistente medicale, moașe etc.)/ personal superior din structuri
paraclinice (ex. biologi, chimiști etc.)/ personal implicat în furnizarea de servicii
conexe actului medical în regim ambulatoriu (ex. tehnicieni de laborator,
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc.)/ personal suport (ex. personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.)
Persoane care oferă servicii de medicină școlară, inclusiv servicii
stomatologice (ex. medici de familie, asistente medicale, asistenți medicali
comunitari/ mediatori sanitari, personal care asigură asistența medicală
primară acordată copiilor și tinerilor, medici stomatologi, asistente medicale din
cabinetele medicale stomatologice etc.)
Copii/ tineri care beneficiază de servicii de medicină școlară, cu accent pe:
 mediul rural
 zone greu accesibile
 populația dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, mame
minore, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).
Copii/ tineri care beneficiază de servicii stomatologice, cu accent pe:



din mediul rural
din zone greu accesibile
 populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).
Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a
celei stomatologice, ca parte a asistenței medicale primare adresate copiilor şi
tinerilor, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară, inclusiv a celei
stomatologice
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
Institutului National
o definirea cadrului strategic și de reglementare pentru asigurarea
pentru
Sanatatea
asistenței medicale în unitățile de învățământ
Mamei si Copilului
o dezvoltarea de instrumente de suport/ norme/ standarde etc. privind
"Alessandrescucondițiile de mediu din unitățile de învățământ
Rusescu"
o dezvoltarea unui pachet minimal de servicii pentru unitățile de
învățământ în funcție de numărul de copii
o elaborarea costului pachetului de servicii;
o dezvoltarea instrumentelor de practică pentru a asigura sănătatea
copiilor și tinerilor în unitățile de învățământ
o Screening stomatologic pentru copii si tineri din Romania
o alte măsuri necesare etc

Acceptat: NU
Răspuns MFE: furnizarea de servicii de medicină școlară
și/ sau stomatologică se regăsește deja în lista acțiunilor
eligibile (vezi POS, varianta 1 octombrie 2020, măsuri
FSE+, prioritatea 2)

Medici de familie, cu accent pe:
Institutului National Medici de familie, cu accent pe:
Acceptat: NU
 mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din pentru
Sanatatea
 mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din mediul
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zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale pentru pacienți
din aceste zone
 zone cu populație dezavantajată socio- economic/ vulnerabilă sau
care oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone sau care
au pe lista populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex.
neasigurați, beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc.).

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
Mamei si Copilului
rural
"Alessandrescu zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din
Rusescu"
aceste zone
 zone cu populație dezavantajată socio- economic/ vulnerabilă sau care
oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone sau care au pe lista
populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați,
beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc.).

Personal implicat în furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu (ex.
medici, asistente medicale, moașe etc.)/ personal superior din structuri
paraclinice (ex. biologi, chimiști etc.)/ personal implicat în furnizarea de
servicii conexe actului medical în regim ambulatoriu (ex. tehnicieni de
laborator, kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc.)/ personal suport (ex.
personal administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Personal implicat în furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu (ex.
medici, asistente medicale, moașe etc.)/ personal superior din structuri
paraclinice (ex. biologi, chimiști etc.)/ personal implicat în furnizarea de servicii
conexe actului medical în regim ambulatoriu (ex. tehnicieni de laborator,
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc.)/ personal suport (ex. personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Persoane care oferă servicii de medicină școlară, inclusiv servicii
stomatologice (ex. medici de familie, asistente medicale, asistenți medicali
comunitari/ mediatori sanitari, personal care asigură asistența medicală
primară acordată copiilor și tinerilor, medici stomatologi, asistente medicale
din cabinetele medicale stomatologice etc.)
Copii/ tineri care beneficiază de servicii de medicină școlară, cu accent pe:

Persoane care oferă servicii de medicină școlară, inclusiv servicii stomatologice
(ex. medici de familie, asistente medicale, asistenți medicali comunitari/
mediatori sanitari, personal care asigură asistența medicală primară acordată
copiilor și tinerilor, medici stomatologi, asistente medicale din cabinetele
medicale stomatologice etc.)
Copii/ tineri care beneficiază de servicii de medicină școlară, cu accent pe:

mediul rural





Răspuns MFE: prin POS vor fi eligibile servicii medicale
(stomatologice) cu accent pe: din mediul rural, din zone
greu accesibile, populație dezavantajată socioeconomic/ vulnerabilă. Populația dezavantajată poate
proveni inclusiv din mediul urban. Prin urmare,
considerăm că formularea este suficient de
acoperitoare.




mediul rural
zone greu accesibile
 populația dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu dizabilități,
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).

mediul rural
zone greu accesibile
 populația dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).

Copii/ tineri care beneficiază de servicii stomatologice, cu accent pe:
 din mediul rural
 din zone greu accesibile

Copii/ tineri care beneficiază de servicii stomatologice, cu accent pe:
 din mediul rural + urban
 din zone greu accesibile
 populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc).

populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc).
Cap.2.2.2
Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară,
cu creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară și asigurarea
continuității și la standarde de calitate a serviciilor de diagnostic,
monitorizare și tratament al stadiilor precoce de boală, secundară
pentru adulți si copii, inclusiv pentru cei din comunități/ grupuri
vulnerabile
o diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul acordat pacientului
cronic (ex. HTA, diabet etc) în comunitate
o redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii de

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

MINISTRUL
LUCRĂRILOR
PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI
MLPDA

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, cu
creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară și asigurarea
continuității și la standarde de calitate a serviciilor de diagnostic,
monitorizare și tratament al stadiilor precoce de boală, secundară
pentru adulți si copii, inclusiv pentru cei din comunități/ grupuri
vulnerabile
o diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul acordat pacientului cronic
(ex. HTA, diabet etc) în comunitate
o redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii de performanță;
dezvoltarea de metodologii/ standarde/ procedurilor de „parcurs

Acceptat: DA
Răspuns MFE: Pentru toate prioritățile unde erau
menționate servicii medicale cu accent pe persoanele
dezavantajate socio-economic/vulnerabile s-a făcut
această modificare, precum și referirea la cadrul
legislativ precizat.
De asemenea, terminologia persoane dezavantajate
socio-economic/ vulnerabile
a fost înlocuită cu
persoane vulnerabile, cadrul legislativ menționat
evidențiind faptul că aceasta include atât persoanele
vulnerabile din punct de vedere medical, cât și din
punct de vedere socio-economic.
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performanță; dezvoltarea de metodologii/ standarde/
procedurilor de „parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente
patologii cu care se confruntă medicii de familie
o dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și
protocoale de lucru în sistem integrat pentru asistența medicală
comunitară cu medicina de familie
o alte tipuri de măsuri necesare, etc.
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și
a paletei de servicii de asistență medicală primară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o dezvoltare curriculum
o furnizare de programe de instruire
 furnizarea de servicii de asistență medicală primară, cu accent pe servicii
preventive acordate:
o persoanelor din mediul rural
o persoanelor din zone greu accesibile
o persoanelor dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. cu
părinți neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu
dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost,
persoane vârstnice dependente, persoane fără venituri, persoane
în nevoie etc).

Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară,
cu creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară și asigurarea
continuității și la standarde de calitate a serviciilor de diagnostic,
monitorizare și tratament al stadiilor precoce de boală, secundară
pentru adulți si copii, inclusiv pentru cei din comunități/ grupuri
vulnerabile
o diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul acordat pacientului
cronic (ex. HTA, diabet etc) în comunitate
o redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii de
performanță; dezvoltarea de metodologii/ standarde/
procedurilor de „parcurs terapeutic” pentru cele mai frecvente
patologii cu care se confruntă medicii de familie
o dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și
protocoale de lucru în sistem integrat pentru asistența medicală
comunitară cu medicina de familie
o alte tipuri de măsuri necesare, etc.
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și
a paletei de servicii de asistență medicală primară

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă
medicii de familie
o dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale
de lucru în sistem integrat pentru asistența medicală comunitară cu
medicina de familie
o alte tipuri de măsuri necesare, etc.
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și a
paletei de servicii de asistență medicală primară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o dezvoltare curriculum
o furnizare de programe de instruire
 furnizarea de servicii de asistență medicală primară, cu accent pe servicii
preventive acordate:
o persoanelor din mediul rural
o persoanelor din zone greu accesibile
o persoanelor dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități,
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost, persoane
vârstnice dependente, persoane fără venituri, persoane în nevoie etc).
Comentariu:
Propunem preluarea definiției grupului vulnerabil din Legea nr. 292/2011, Legea
Asistenței Sociale, respectiv: „grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii
care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai
din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau
de alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială”.

Schuman Associates

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o actualizarea pachetului de servicii de asistență medicală primară, cu
creșterea ponderii serviciilor de prevenție primară și asigurarea
continuității și la standarde de calitate a serviciilor de diagnostic,
monitorizare și tratament al stadiilor precoce de boală, secundară
pentru adulți si copii, inclusiv pentru cei din comunități/ grupuri
vulnerabile
o diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul acordat pacientului cronic
(ex. HTA și alte boli cardiovasculare, diabet etc) în comunitate;
implementarea unor modele integrate și standardizate de diagnostic
pentru bolile cronice (ex. boli cardiovasculare, diabet, etc.).
o redefinirea mecanismelor de plată bazată pe criterii de performanță;
dezvoltarea de metodologii/ standarde/ procedurilor de „parcurs
terapeutic” pentru cele mai frecvente patologii cu care se confruntă
medicii de familie
o dezvoltarea de standarde de calitate și cost, proceduri și protocoale
de lucru în sistem integrat pentru asistența medicală comunitară cu
medicina de familie

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: NU
Răspuns MFE:


În privința propunerii de a include implementarea
unor modele integrate și standardizate de
diagnostic pentru bolile cronice (ex. boli
cardiovasculare, diabet, etc.), considerăm că
acestea pot fi dezvoltate ca parte a programului de
diagnosticare precoce a pacienților cu criterii de risc
în patologia neurovasculară sau în cel de screening
metabolic/screening-ul factorilor de risc comuni ai
bolilor cronice (ex. hipertensiune, diabet, obezitate,
sedentarism, alimentație nesănătoasă etc.)
 În privința comentariului de a include în POS
programe de pregătire în vederea obţinerii
atestatelor
de
studii
complementare
în
Ultrasonografie generală ..., considerăm că acestea
țin de specificitățile ghidurilor.
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exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o dezvoltare curriculum
o furnizare de programe de instruire
 furnizarea de servicii de asistență medicală primară, cu accent pe servicii
preventive acordate:
o persoanelor din mediul rural
o persoanelor din zone greu accesibile
o persoanelor dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. cu
părinți neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu
dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost,
persoane vârstnice dependente, persoane fără venituri, persoane
în nevoie etc).

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
o alte tipuri de măsuri necesare, etc.
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și a
paletei de servicii de asistență medicală primară
exemple de acțiuni care pot fi sprijinite:
o dezvoltare curriculum
o furnizare de programe de instruire
o programe de pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii
complementare în Ultrasonografie generală de către medicii de
medicină generală cu drept de liberă practica, în condiţiile prevăzute
de Ordinul MS nr. 418/2005
 furnizarea de servicii de asistență medicală primară, cu accent pe servicii
preventive acordate:
o persoanelor din mediul rural
o persoanelor din zone greu accesibile
o persoanelor dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. cu părinți
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități,
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost, persoane
vârstnice dependente, persoane fără venituri, persoane în nevoie etc).

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Principalele grupuri țintă
Acceptat: NU

Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și
locală a sistemului public de sănătate.
Uniunea Națională a
Organizațiilor
Persoanelor Afectate
de
HIV/SIDA
(UNOPA)

Persoane care oferă servicii de medicină școlară, inclusiv servicii
stomatologice (ex. medici de familie, asistente medicale, asistenți medicali
comunitari/ mediatori sanitari, personal care asigură asistența medicală
primară acordată copiilor și tinerilor, medici stomatologi, asistente medicale
din cabinetele medicale stomatologice etc.)

Fundația
Comunitate

Persoane care oferă servicii de medicină școlară, inclusiv servicii stomatologice
(ex. medici de familie, medici din asistența medicală școlară, asistente medicale,
pentru
asistenți medicali comunitari/ mediatori sanitari, personal care asigură asistența
medicală primară acordată copiilor și tinerilor, medici stomatologi, asistente
medicale din cabinetele medicale stomatologice etc.)

Persoane care beneficiază de servicii de asistență primară/ comunitară, din
care:




din mediul rural
din zone greu accesibile
populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați
sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc).

Medici de familie, cu accent pe:
 mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din
mediul rural


zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale pentru pacienți
din aceste zone

La insitutiile care pot beneficia de alocari sunt mentionati doar actorii publici si nu
se face referire la organizatiile non-guvernamentale - acestea pot juca un rol in
program ca parteneri ai actorilor publici sau ca implementatori ai unor proiecte
de: cercetare, formare a personalului, derularea de campanii de screening,
organizarea campaniilor de informare, educare si constientizare in legauta cu
bolile transmisibile sau care pot fi prevenite dar si in furnizarea de servicii
directe.

Persoane care beneficiază de servicii de asistență primară/ comunitară, din
care:




Asociatia Romanian
Women s Lobby

din mediul rural
din zone greu accesibile
populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați sau
beneficiari de
VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost , persoane victime ale violentei
domestice și violentei sexuale etc).

Răspuns MFE Pentru perioada 2021-2027 macheta de
PO nu mai prevede secțiunea de beneficiari, aceștia
urmând a fi specificați în ghidurile solicitantului, ghiduri
care vor fi elaborate și supuse consultării publice după
aprobarea PO.
O parte din intervențiile FSE+ se vor implementa ca
parteneriate între entități publice și ONG, ex.
programele de screening care vor viza grupuri
vulnerabile.
Acceptat: Da
Răspuns MFE:
Popunerea de a adăuga medici din asistența medicală
școlară la GT a fost preluată
Acceptat: Nu
Răspuns MFE: POS nu vizează acest GT, intervențiile
fiind mai degrabă specifice PO Incluziune și Demnitate
Socială.

Medici de familie, cu accent pe:
 mediul rural sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din mediul
rural
 zone greu accesibile sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din
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zone cu populație dezavantajată socio- economic/ vulnerabilă sau
care oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone sau care
au pe lista populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex.
neasigurați, beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități
etnice defavorizate, persoane fără adăpost etc.).

Persoane care oferă servicii de medicină școlară, inclusiv servicii
stomatologice (ex. medici de familie, asistente medicale, asistenți medicali
comunitari/ mediatori sanitari, personal care asigură asistența medicală
primară acordată copiilor și tinerilor, medici stomatologi, asistente medicale
din cabinetele medicale stomatologice etc.)
.....

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
aceste zone
 zone cu populație dezavantajată socio- economic/ vulnerabilă sau care
oferă servicii medicale pentru pacienți din aceste zone sau care au pe lista
populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. neasigurați,
beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost persoane victime ale violentei
domestice și violentei sexuale etc.).

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Persoane care oferă servicii de medicină școlară, inclusiv servicii stomatologice
(ex. medici de familie, asistente medicale, asistenți medicali comunitari/
mediatori sanitari, personal care asigură asistența medicală primară acordată
copiilor și tinerilor, medici stomatologi, asistente medicale din cabinetele
medicale stomatologice etc.)
...
Persoane victime ale violentei domestice și violentei sexuale, care beneficiaza de
servicii de sănătate adecvate cu accent pe:


din mediul rural
din zone greu accesibile
populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați
sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate,
persoane fără adăpost etc).


2.2.2. FSE+ - OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de
calitate, sustenabile și cu prețuri accesibile; modernizarea sistemelor de
protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială;
îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de
sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung
Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
(...)
Personal implicat în furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu (ex.
medici, asistente medicale, moașe etc.)/ personal superior din structuri
paraclinice (ex. biologi, chimiști etc.)/ personal implicat în furnizarea de
servicii conexe actului medical în regim ambulatoriu (ex. tehnicieni de
laborator, kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc.)/ personal suport (ex.
personal administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Acceptat: DA

Asociatia
Autism

Help

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
(...)
Personal implicat în furnizarea de servicii medicale în regim ambulatoriu (ex.
medici, asistente medicale, moașe etc.)/ personal superior din structuri
paraclinice (ex. biologi, chimiști etc.)/ personal implicat în furnizarea de servicii
conexe actului medical în regim ambulatoriu (ex. tehnicieni de laborator,
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică, psihologi etc.)/ personal suport (ex.
personal administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Răspuns MFE: Preluat

Indicatori de realizare
De completat cu:
Proiecte care sprijină dezvoltarea de servicii integrate de sănătate si de asistenta
a victimelor violentei domestice și violentei sexuale
Proiecte de sănătatea reproducerii și sexualității adolescenților, Sănătatea
sexuală a persoanelor în vârstă, de prevenire boli cu transmitere sexuală
Asociatia Romanian
Women s Lobby

Acceptat: Nu
Răspuns MFE: POS nu vizează acest GT, intervențiile
fiind mai degrabă specifice PO Incluziune și Demnitate
Socială.

Femei si copii victime ale violentei domestice si violentei sexuale din care:
 din mediul rural
 din zone greu accesibile
populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă
Tineri și persoane în varsta care beneficiază de proiecte de sănătatea reproducerii
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
și sexualității adolescenților, sănătatea sexuală a persoanelor în vârstă, de
prevenire boli cu transmitere sexuală din care:
 din mediul rural
 din zone greu accesibile
din zone cu populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă

Acceptat: Nu

RCO 69
Capacity of supported health care infrastructure
Cabinete medici de familie dotate/ modernizate
Centre/compartimente unde se furnizează servicii de asistență medicală
comunitară dotate/ modernizate

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

UNICEF Romania

RCO 69
Capacity of supported health care infrastructure
Cabinete medici de familie dotate/ modernizate
Centre medicale comunitare dotate/modernizate
Centre/compartimente unde se furnizează servicii de asistență medicală
comunitară dotate/ modernizate

Răspuns MFE: a fost formulat un indicator de realizare
care acoperă intervențiile dedicate centrelor
comunitare, respectiv Centre/compartimente unde se
furnizează servicii de asistență medicală comunitară
dotate/ modernizate

Indicatori de rezultat
Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare urmare a
sprijinului primit, din care:
▶ medici de familie
▶ medici care asigură asistența medicală în regim ambulatoriu
▶ medici stomatologi
▶ asistente medicale/ asistenți medicali comunitari/ mediatori sanitari
▶ asistente medicale care asigură asistența medicală în regim ambulatoriu
▶ personal superior din structuri paraclinice
▶ asistente medicale din cabinetele medicale stomatologice
▶ personal care asigură asistența medicală primară acordată copiilor și
tinerilor
▶ personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical
▶ personal suport
▶ personal
din administrația publică centrală (inclusiv servicii
deconcentrate) a sistemului public de sănătate
personal din administrația publică locală a sistemului public de sănătate
Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare urmare a
participării la o formă de educație medicală continuă ca urmare a sprijinului
primit, din care:
...

Acceptat: Nu
Răspuns MFE: comentariu neclar și nefundamentat.

Indicatorii nu sunt neaparat corelati cu OS. Pare un POCU mic intr-un POS... Nimic
Fundația
RAA despre mpodificarea mecanismelor de sustinere/motivare a personalului medical
(partener UNOPA)
de la firul ierbii si cresterea spectrului de ingrijiri medicale primare..

Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor
și
Asistenților Medicali
din
România
(OSMGMAMR)

Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare/și-au actualizat
cunoștințele și abilitățile profesionale / au obținut un certificat ca urmare a
participării la o formă de educație medicală continuă ca urmare a sprijinului
primit, din care:
....

Acceptat: DA
Răspuns MFE: Preluat la indicatorii de rezultat.

2.3. Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii
1. Abordarea multidisciplinară de tip paliativ în stadiile avansate ale bolilor
neurocognitive / neurodegenerative
Descriere – tratamentul activ, holistic, al pacienților cu o boală progresivă
(avansată), foarte avansată și o speranță de viață limitată în momentul în care
Fundația Ana Aslan boala nu mai este curabilă - la domiciliu, în centre de paliatie și în clinici de
Internațional
geriatrie-gerontopsihiatrie Componentele esențiale ale abordării paliative sunt
controlul simptomelor, competența psihosocială, munca în echipă și însoțirea
persoanei care moare și a rudelor sale.
Argumente - în contextul cerințelor complexe de îngrijire ale pacienților cu
patologie neurodegenerativă avansată, combinate cu lipsa de personal calificat

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Nu este clară propunerea de modificare
sugerată.
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
este extrem de importantă dezvoltarea pe scară largă a acestei specializări, mai
ales că în România s-au făcut deja pași în această direcție (proiectul EDUPALL). O
astfel de specializare ar avea un impact pozitiv și asupra presiunii sociale,
economice și de sănătate mentală resimțite de membrii familiilor acestor
pacienți.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

2. Integrarea conceptului de fragilitate și obiectivarea lui în specialitățile de
MF, medicină internă, geriatrie-gerontologie, neurologie, psihiatrie,
gerontopsihiatrie și paliatie
Descriere - fragilitatea este un sindrom geriatric caracterizat prin scăderea
aptitudinilor necesare unui individ de a se adapta la factorii de stres
endogeni/exogeni. Are o prevalență crescută și este principalul factor de risc
pentru căderi, invaliditate, internări în instituții de îngrijire medicală
primară/asistență socială sau mortalitate. Lipsa unei definiții precise și absența
testelor standard de screening conduc la un diagnostic de fragilitate descoperit în
stadii moderat-severe.
Argumente - întrucât fragilitatea este un predictor semnificativ dovedit al riscului
de mortalitate la vârstnici - intervenția structurată, printr-un program de
specializare inteligentă a specialităților cu rol în depistarea precoce și
recomandarea intervențiilor personalizate poate fi esențială. România are deja
experiență în acest domeniu, care poate fi diseminată în cadrul unei strategii
naționale pentru managementul eficient al fragilității la nivel individual și
comunitar.
AUTORITATEA
NAȚIONALĂ
MANAGEMENT
CALITĂȚII
SĂNĂTATE
2.3. Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii
2.3. Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii

Reformulare pe documentul Sinteza POS, de pe site:
DE
AL
ÎN

3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii

Serviciile de calitate de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung,
incluzând și investițiile n
î măsuri sistemice și pentru dezvoltarea
competențelor personalului, precum și servicii medicale destinate
persoanelor vulnerabile;

Acceptat: NU
Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie, îngrijiri pe termen lung, servicii
medicale la domiciliu adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a
populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii

ARPIM

Asociatia
Autism

Help

2.3. Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului
dizabilității şi profilului epidemiologic al morbidităţii

Acceptat: DA
Răspuns MFE: Preluat
Acceptat: DA

2.3 Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi
profilului epidemiologic al morbidităţii
Tabel 5: Dimensiunea 2 – Formă de sprijin



Acceptat: NU
Răspuns MFE: toate măsurile contribuie la asigurarea
calității serviciilor.

Asociatia
Autism

Help

2.3. Prioritatea 3: Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii
Tabel 5: Dimensiunea 2 – Forma de sprijin

Răspuns MFE: Preluat

3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi
profilului epidemiologic al morbidităţii
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Tabel 6: Dimensiunea 3 – mecanism de furnizare la nivel teritorial și orientare
teritorială
Nr. Prioritate
3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, , impactului dizabilității
şi profilului epidemiologic al morbidităţii

Acceptat: DA

Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+
Nr. prioritate
3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi
profilului epidemiologic al morbidităţii

Acceptat: DA

Investiții în infrastructura publică a:

Investiții în infrastructura publică a:

Acceptat: NU





Tabel 6: Dimensiunea 3 – mecanism de furnizare la nivel teritorial și
orientare teritorială
Nr. Prioritate
3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii
Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+
Nr. Prioritate
3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii
Activități FEDR

Asociatia
Autism

Asociatia
Autism

unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare,
inclusiv rețeaua balneară pe profile de patologie (inclusiv centre de
recuperare medicală, recuperare neurologică și post-traumatică)
 unităților sanitare care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri medicale
pe termen lung
Fundația
 unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi
Comunitate
sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, servicii de
paliaţie şi îngrijiri medicale pe termen lung
 unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de
lungă durată

Help

Help



pentru






Investiții în infrastructura publică a:
 unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de
lungă durată

Investiții în infrastructura publică a:
Asociatia
Autism

Help

Cap.2.3.1.
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
Investiții în infrastructura publică a:
 unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare,
inclusiv rețeaua balneară pe profile de patologie (inclusiv centre de
recuperare medicală, recuperare neurologică și post-traumatică)
 unităților sanitare care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri
medicale pe termen lung
 unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi
sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, servicii
de paliaţie şi îngrijiri medicale pe termen lung
 unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire
de lungă durată
Exemple de acțiuni eligibile: Dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare

unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, inclusiv
rețeaua balneară pe profile de patologie (inclusiv centre de recuperare
medicală, recuperare neurologică și post-traumatică)
unităților sanitare care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri medicale pe
termen lung
unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare
care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, servicii de paliaţie şi
îngrijiri medicale pe termen lung
unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de
lungă durată
centrelor de expertiză pentru bolile rare acreditate de Ministerul Sănătății



unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de
lungă durată
 Unități sociale care furnizează servicii conexe actului medical de
recuperare/reabilitare
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
Investiții în infrastructura publică a:




Asociația " PEOPLES
IN DIFFICULTY'






unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare,
inclusiv rețeaua balneară pe profile de patologie (inclusiv centre de
recuperare medicală, recuperare neurologică și post-traumatică)
unităților sanitare care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri medicale
pe termen lung
unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi
sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, servicii de
paliaţie şi îngrijiri medicale pe termen lung
unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de
lungă durată
unitati socio-medicale si medico-sociale realizate de ONG-uri care
desfasoara si acorda servicii socio-medicale si medico-sociale

Răspuns MFE: Preluat

Răspuns MFE: Preluat

Răspuns MFE:
În cadrul priorității 4 sunt prevăzute deja investiții FEDR
în infrastructura unităților sanitare unde se realizează
îngrijirea pacienților în domeniul neurologie pediatrică boli rare, inclusiv a unităților sanitare unde se realizează
îngrijirea pacienților în domeniul bolilor rare, a
centrelor de expertiză pentru boli rare (inclusiv
construire)

Acceptat: NU
Răspuns MFE: POS nu finanțează componenta socială.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Conform propunerii de Regulament
general, PO nu mai prevede secțiune în care să fie
menționați beneficiarii.
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Exemple de acțiuni eligibile: Dotare/ extindere/ modernizare/ reabilitare

Cap. 2.3.1.

Acceptat: NU

Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente
teritoriale - Articolul 17(3)(d)(iv):
Text field [2 000]

Răspuns MFE:


Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)
Text field [2 000]
Teritorii specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente teritoriale
- Articolul 17(3)(d)(iv):
Ajutorarea persoanelor cu dizabilitati

Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)
Text field [1 000]

Asociația
Persoanelor
Dizabilitati
Prahova

cu
(APD)



Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)
Creearea de centre respiro pentru persoane cu dizabilitati grave,
Utilizarea planificată de instrumente financiare – Articolul – 17(3)(d)(vi)
Înființarea unui fond din care sa se plateasca persoanelor vulnerabile
operatii vitale sau dispozitive medicale necesare pentru o buna calitate a
vietii, la care nu ar avea altfel acces din cauza situatiei financiare.

Investiții în infrastructura publică a:



Propunerea de a introduce Ajutorarea persoanelor
cu dizabilități în cadrul secțiunii Teritorii specifice
vizate, inclusiv utilizarea planificată de instrumente
teritoriale nu este potrivită, deoarece din
perspectiva regulamentelor europene în această
secțiune trebuie specificate instrumente precum:
CLLD, ITI etc
Propunerea de a introduce Crearea de centre
respiro pentru persoane cu dizabilități grave în
cadrul secțiunii Acțiuni interregionale și
transnaționale nu este potrivită, deoarece din
perspectiva regulamentelor europene în această
secțiune trebuie specificate tipuri de intervenții
care ar necesita cooperare internațională. Totuși,
centrele respiro vor fi susținute prin PO Incuziune și
Demnitate Socială
Propunerea de a introduce Înființarea unui fond din
care să se plătească persoanelor vulnerabile
operații vitale sau dispozitive medicale necesare
pentru o bună calitate a vieții, la care nu ar avea
altfel acces din cauza situației financiare în cadrul
secțiunii Utilizarea planificată de instrumente
financiare nu este potrivită, deoarece din
perspectiva regulamentelor în această secțiune
trebuie specificate produse financiare de ex.
credite, garanții etc., aspectele menționate
necesitând mai degraba granturi.

Acceptat: NU
Institutul
de
Endocrinologie
Parhon
–
dr.
Anamaria Nițulescu

-

unități sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi sanitare
care furnizează servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
dezvoltarea de Centre de îngrijire în regim de zi
dezvoltarea de centre regionale, județene de paliație

Răspuns MFE:




dezvoltarea de centre de îngrijire în regim de zi este
o măsură socială care va fi sprijinită prin PO
Incluziune și Demnitate Socială.
sprijinul acordat pentru infrastructura centrelor/
unităților/unităților sanitare/unităților medico-
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
sociale care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri
medicale pe termen lung va fi stabilit inclusiv prin
raportare la strategia de paliație și master planuri
regionale, finanțarea urmând a fi direcționată în
principal către județele în care nu există niciun
serviciu de paliație.

Investiții în infrastructura publică a:
 unităților sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare,
inclusiv rețeaua balneară pe profile de patologie (inclusiv centre de
recuperare medicală, recuperare neurologică și post-traumatică)
 unităților sanitare care furnizează servicii de paliație şi îngrijiri medicale
pe termen lung
Asociația
 unităților sanitare acuți în vederea transformării acestora în unităţi Viață
sanitare care furnizează servicii de reabilitare/ recuperare, servicii de
paliaţie şi îngrijiri medicale pe termen lung
 unităților medico-sociale care furnizează servicii medicale de îngrijire de
lungă durată

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Propunerea nu este justificată.

Dăruiește

Unități sanitare (inclusiv ONG-uri)

Activități FSE
Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de îngrijire paliativă,
prin:
...
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea de servicii
de îngrijire paliativă
Exemple de acțiuni eligibile:
o instruirea membrilor echipele specializate de îngrijiri paliative din
noile structuri de îngrijiri paliative
o programe de atestat în îngrijiri paliative pentru medici
o program de specializare in îngrijiri paliative asistenți medicali
o instruirea medicilor de familie în îngrijire paliativă de bază
o includerea modulului de îngrijiri paliative în curriculumul de
rezidențiat în medicina de familie și oncologie
Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/
recuperare
 Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de reabilitare/recuperare
Exemple de acțiuni eligibile:
o inventarierea furnizorilor de servicii și a capacității de furnizare de
servicii de medicină fizică și reabilitare – infrastructură, dotare,
resurse umane

Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de îngrijire paliativă, prin:
...
 dezvoltarea / actualizarea competențelor personalului implicat în furnizarea
de servicii de îngrijire paliativă
Ordinul Asistenților
Exemple de acțiuni eligibile:
Medicali Generaliști,
o instruirea membrilor echipele specializate de îngrijiri paliative din noile
Moașelor
și
structuri de îngrijiri paliative
Asistenților Medicali
o programe de atestat în îngrijiri paliative pentru medici
din
România
o program de specializare și programe de educație medicală continuă in
(OSMGMAMR)
îngrijiri paliative asistenți medicali
o instruirea medicilor de familie în îngrijire paliativă de bază
o includerea modulului de îngrijiri paliative în curriculumul de rezidențiat în
medicina de familie și oncologie

Asociatia
Autism

Help

Răspuns MFE: Programele de formare adresate
personalului implicat în furnizarea de servicii de îngrijire
paliativă pot implica și programe de formare continuă.
Cerințele specifice vor fi stabilite în ghidurile
solicitantului, inclusiv prin raportare la strategia în
domeniu elaborată sub coordonarea MS.

Acceptat: NU
Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/ recuperare
 Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea Răspuns MFE: Propunere nejustificată
accesibilității și eficacității serviciilor de reabilitare/recuperare
Exemple de acțiuni eligibile:
o inventarierea furnizorilor de servicii și a capacității de furnizare de servicii
de medicină fizică și reabilitare – infrastructură, dotare, resurse umane,
recuperare/reabilitare pentru dizabilitati mintale

Cap.2.3.2.
Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

Acceptat: NU

Acceptat: DA
Asociația " PEOPLES
IN DIFFICULTY'

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):

Răspuns MFE: Preluat, însă din cauza limitării la un
anumit număr de caractere în varianta ce va fi încărcată
în SFC dacă se va depăsi acest număr s-ar putea renunța
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Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii
deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate
Personal implicat în furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare (ex.
medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex.
fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți, maseuri, băieși, profesori cultură
fizică medicală, tehnicieni imagistică, echipamente de recuperare etc)/
personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și
locală a sistemului public de sănătate
Personal implicat în furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare (ex.
medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex.
fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți, maseuri, băieși, profesori cultură fizică
medicală, tehnicieni imagistică, echipamente de recuperare etc)/ personal
suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.) psihoterapeuti,
psihologi, asistenti sociali

Persoane care beneficiază de servicii de reabilitare/recuperare, cu
accent pe:




persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau
beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc.)
 persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. persoane
cu afecțiuni cronice care afectează capacitatea funcțională (ex.
afecțiuni cardiace, neurologice, ortopedice, degenerative,
politrauma etc.)

persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau beneficiari
de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate,
persoane fără adăpost etc.)
 persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. persoane cu
afecțiuni cronice care afectează capacitatea funcțională (ex. afecțiuni
cardiace, neurologice, ortopedice, degenerative, politrauma etc.)

Personal implicat în furnizarea de servicii de îngrijire paliativă (ex. medici,
asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex. psihologi,
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc)/ personal suport (ex. personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Personal implicat în furnizarea de servicii de îngrijire paliativă (ex. medici,
asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex. psihologi,
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc)/ personal suport (ex. personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.) psihoterapeuti, psihologi, asistenti
sociali, teologi-preoti

Persoane care beneficiază de servicii de îngrijire paliativă, cu accent pe:

Persoane care beneficiază de servicii de îngrijire paliativă, cu accent pe:







persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau
beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc).
 persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. cu
afecțiuni oncologice sau alte tipuri de afecțiuni grave,
amenințătoare de viață etc.)

persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau beneficiari
de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate,
persoane fără adăpost etc).
 persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. cu afecțiuni
oncologice sau alte tipuri de afecțiuni grave, amenințătoare de viață
etc.)

Personal implicat în furnizarea de servicii de îngrijiri pe termen lung (ex.
medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex.
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc)/ personal suport (ex. personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Personal implicat în furnizarea de servicii de îngrijiri pe termen lung (ex.
medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex.
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc)/ personal suport (ex. personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.) psihoterapeuti, psihologi, asistenti
sociali, teologi-preoti

Persoane care beneficiază de servicii de îngrijiri pe termen lung, cu
accent pe:

Persoane care beneficiază de servicii de îngrijiri pe termen lung, cu accent pe:




Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și

la unele modificări, urmând a fi incluse în ghidurile
specifice.

Persoane care beneficiază de servicii de reabilitare/recuperare, cu accent pe:




persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic/ persoane vulnerabile
din punct de vedere medical (ex. neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate,
persoane fără adăpost, pensionari cu venituri reduse, etc).
Cap.2.3.2.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie




Asociatia
Autism

Help

persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic/ persoane vulnerabile din
punct de vedere medical (ex. neasigurați sau beneficiari de VMG
persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără
adăpost, pensionari cu venituri reduse, etc).
Cap.2.3.2.

Acceptat: DA

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și

Răspuns MFE: Preluat
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locală a sistemului public de sănătate
locală a sistemului public de sănătate
Personal implicat în furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare (ex.
Personal implicat în furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare (ex. medici,
medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex.
asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex. fiziokinetoterapeuți,
fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți, maseuri, băieși, profesori cultură fizică
kinetoterapeuți, psihologi, maseuri, băieși, profesori cultură fizică medicală,
medicală, tehnicieni imagistică, echipamente de recuperare etc)/ personal
tehnicieni imagistică, echipamente de recuperare etc)/ personal suport (ex.
suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.)
personal administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Cap. 2.3.2.

Acceptat: DA

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de îngrijire paliativă,
prin:
 Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de îngrijire paliativă
Exemple de acțiuni eligibile:
o ajustarea mecanismelor de finanțare
o standardizarea documentației medicale specifice îngrijirilor paliative
o adaptarea sistemului informatic pentru integrarea modificărilor în
modalitățile de raportare și decontare a noilor servicii
o reglementarea prescrierii de medicamente esențiale de îngrijire
paliativă (inclusiv medicamente analgezice puternice-opioide, astfel
încât acestea să fie disponibile la toate nivelurile de îngrijire atât
pentru pacienții cu cancer, cât și pentru cei cu alte boli progresive
cronice)
o elaborarea și implementarea de protocoale și algoritmi pentru
îngrijirile paliative
o sistem de monitorizare a dezvoltării serviciilor de sănătate inclusiv
cele de îngrijiri paliative
dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea de servicii
de îngrijire paliativă
Exemple de acțiuni eligibile:
o instruirea membrilor echipele specializate de îngrijiri paliative din
noile structuri de îngrijiri paliative
o programe de atestat în îngrijiri paliative pentru medici
o program de specializare in îngrijiri paliative asistenți medicali
o instruirea medicilor de familie în îngrijire paliativă de bază
o includerea modulului de îngrijiri paliative în curriculumul de
rezidențiat în medicina de familie și oncologie
 furnizarea de servicii de îngrijire paliativă, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o persoane din zone greu accesibile
o populația dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu
părinți neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu
dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost
etc).


Schuman Associates

Cap.2.3.2.
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
(...)
Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de îngrijire paliativă, prin:
 Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de îngrijire paliativă
Exemple de acțiuni eligibile:
o ajustarea mecanismelor de finanțare
o standardizarea documentației medicale specifice îngrijirilor paliative
o adaptarea sistemului informatic pentru integrarea modificărilor în
modalitățile de raportare și decontare a noilor servicii
o reglementarea prescrierii de medicamente esențiale de îngrijire paliativă
(inclusiv medicamente analgezice puternice-opioide, astfel încât acestea
să fie disponibile la toate nivelurile de îngrijire atât pentru pacienții cu
cancer, cât și pentru cei cu alte boli progresive cronice)
o Asigurarea accesului la servicii și terapii inovative (ex. terapii de
neuromodulare, cum ar fi terapia țintită a durerii pentru bolnavii de
cancer, pacienții cu spasticitate cauzată de accident vascular cerebral,
terapie prin ablație cu radiofrecvență pentru pacienții cu tumori spinale,
neuromodulare sacrală pentru incontinență, etc.)
o elaborarea și implementarea de protocoale și algoritmi pentru îngrijirile
paliative; includerea terapiilor inovatoare în protocoalele specifice,
pentru a asigura accesul egal al pacienților la aceste terapii
o sistem de monitorizare a dezvoltării serviciilor de sănătate inclusiv cele
de îngrijiri paliative

Răspuns MFE: Preluat (fără menționarea expresă a
terapiilor și serviciilor inovative).

dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea de servicii de
îngrijire paliativă
Exemple de acțiuni eligibile:
o instruirea membrilor echipele specializate de îngrijiri paliative din noile
structuri de îngrijiri paliative
o programe de atestat în îngrijiri paliative pentru medici
o program de specializare in îngrijiri paliative asistenți medicali
o instruirea medicilor de familie în îngrijire paliativă de bază
o includerea modulului de îngrijiri paliative în curriculumul de rezidențiat în
medicina de familie și oncologie
 furnizarea de servicii de îngrijire paliativă, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o persoane din zone greu accesibile
populația dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex. cu părinți neasigurați
sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate,
persoane fără adăpost etc).
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
-

-

-

Institutul
de
Endocrinologie
Parhon
–
dr.
Anamaria Nițulescu

-

dezvoltarea de servicii de paliație în ambulatoriile de specialitate alte
specialități ce necesită tratamente de lungă durată ( colaborarea în
echipe multidisciplinare)
sprijinirea pt acreditarea furnizorilor de servicii medicale ( spitale,
cabinete ambulatorii – specialiști și medici de familie) pt îngrijiri la
domiciliu de tip termen lung atât de tip paliativ cât și pt alte specialități
mai ales pt pacienții incluți în PNS
dezvoltarea unei rețele naționale de îngrijiri pe termen lung și îngrijiri
paliative – call center pt programarea pacienților la externarea din alte
spitale, preluarea din unitățile medicale, de la domiciliu, susținerea
medicilor de familie și a altor specialiști implicați în monitorizarea
pacienților, telemedicină în fiecare secție/centru de paliație pt
managementul comorbidităților și monitorizarea de către medicul curant
din specialitatea bolii de bază
dezvoltarea de noi ocupații și standarde ocupaționale specifice
domeniilor de recuperare, îngrijiri pe termen lung
sprijinirea normării și încadrării personalului cu noile ocupații
sprijinirea formarii în noile ocupații

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
În analiză
Răspuns MFE: propunerile de acțiuni eligibile pentru
fiecare dintre intervențiile care vor fi sprijinite în
prioritatea 3 (paliație, îngrijiri pe termen lung,
recuperare) vor fi definite la momentul elaborării
ghidurilor specifice, prin raportare inclusiv la
documentele strategice aflate în elaborare.

Elaborare de politici publice ca si cadru normativ privind organizarea,
funcționarea si finanțarea unitarilor sanitare care acorda asistenţa medicală de
recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung
Stabilirea unor pachete cu finanțare din mai multe surse – medico – socialpersoane cu dizabilități a pacienților
Facilitarea obținerii drepturilor cu realizarea unui dosar unic – soft de colectare
date și distribuire ulterioară a bugetelor în funcție de nevoi pe categorii – servicii
decontate de CJAS/ Autoritățile locale / ANPH etc
Măsuri FSE de consolidare a capacității, inclusiv pregătire specifica a personalului
dezvoltarea de noi ocupații care să sprijine echipa medicală, normarea, formarea
dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor
de reabilitare/recuperare
Exemple de acțiuni eligibile:
o revizuirea curriculum-ului de pregătire în specialitate și definirea
formelor de educație medical continuă necesare pe categorii
profesionale pentru asigurarea competențelor cheie necesare
o dezvoltarea unui plan de instruire pe termen mediu pentru personalul
din domeniu, inclusiv personalul care lucrează în domeniul medical
din serviciile sociale




furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare, cu accent pe:
 persoane din zona rurală
 populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau
beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc.)
 persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. persoane cu
afecțiuni cronice care afectează capacitatea funcțională (ex. afecțiuni
cardiace, neurologice, ortopedice, degenerative, politrauma etc.)

dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor de
reabilitare/recuperare
Exemple de acțiuni eligibile:
o revizuirea curriculum-ului de pregătire în specialitate și definirea
formelor de educație medical continuă necesare pe categorii profesionale
pentru asigurarea competențelor cheie necesare
pentru
o dezvoltarea unui plan de instruire pe termen mediu pentru personalul din
domeniu, inclusiv personalul care lucrează în domeniul medical din
serviciile sociale
o dezvoltarea unui plan de instruire pe termen mediu pentru terapeuți în
domeniul terapiilor complementare (hipoterapie, meloterapie,
dramaterapie și altele)

Acceptat: DA

furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare, cu accent pe:
 persoane din zona rurală
 populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau beneficiari
de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane
fără adăpost etc.)
 persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. persoane cu
afecțiuni cronice care afectează capacitatea funcțională (ex. afecțiuni
cardiace, neurologice, boli rare, ortopedice, degenerative, politrauma
etc.)

Acceptat: DA



Fundația
Comunitate



Fundația
Comunitate

pentru

Răspuns MFE: Preluat (fără menționarea expresă a
terapiilor și serviciilor inovative)

Răspuns MFE: Preluat
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Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de îngrijire paliativă,
prin:
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea de servicii
de îngrijire paliativă
Exemple de acțiuni eligibile:
o instruirea membrilor echipele specializate de îngrijiri paliative din
noile structuri de îngrijiri paliative
o programe de atestat în îngrijiri paliative pentru medici
o program de specializare in îngrijiri paliative asistenți medicali
o instruirea medicilor de familie în îngrijire paliativă de bază
o includerea modulului de îngrijiri paliative în curriculumul de
rezidențiat în medicina de familie și oncologie

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Fundația
Comunitate

Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de îngrijire paliativă, prin:
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea de servicii de
îngrijire paliativă
Exemple de acțiuni eligibile:
o instruirea membrilor echipele specializate de îngrijiri paliative din noile
structuri de îngrijiri paliative
pentru
o programe de atestat în îngrijiri paliative pentru medici
o program de specializare in îngrijiri paliative asistenți medicali
o instruirea medicilor de familie în îngrijire paliativă de bază
o includerea terapiilor complementare (terapie prin artă și terapii
emoționale) în modulul de îngrijiri paliative
o includerea modulului de îngrijiri paliative în curriculumul de rezidențiat în
medicina de familie și oncologie

Acceptat: DA

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și
locală a sistemului public de sănătate
Personal implicat în furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare (ex.
medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex.
fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți, maseuri, technicieni in ortezare si
protezare, băieși, profesori cultură fizică medicală, tehnicieni imagistică,
echipamente de recuperare etc)/ personal suport (ex. personal administrativ,
IT, registratori medicali etc.)

Acceptat: DA

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii
deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate
Personal implicat în furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare (ex.
medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex.
fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți, maseuri, băieși, profesori cultură
fizică medicală, tehnicieni imagistică, echipamente de recuperare etc)/
personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali etc.)
Persoane care beneficiază de servicii de reabilitare/recuperare, cu accent
pe:

Personal implicat în furnizarea de servicii de îngrijire paliativă (ex. medici,
asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex. psihologi,
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc)/ personal suport (ex. personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Răspuns MFE: Preluat (fără menționarea expresă a
terapiilor și serviciilor complementare)

Răspuns MFE: Preluat. Având în vedere limitarea la un
anumit număr de caractere a acestei secțiuni, dacă se
va depăși numărul de caractere admis se poate renunța
la exemplificarea exhaustivă a tuturor tipurilor de
personal implicat.

Persoane care beneficiază de servicii de reabilitare/recuperare, cu accent pe:




persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau
beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc.)
 persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. persoane
cu afecțiuni cronice care afectează capacitatea funcțională (ex.
afecțiuni cardiace, neurologice, ortopedice, degenerative,
politrauma etc.)

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie




UNICEF Romania

persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau beneficiari
de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate,
persoane fără adăpost etc.)
 persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. persoane cu
afecțiuni cronice care afectează capacitatea funcțională (ex. afecțiuni
cardiace, neurologice, ortopedice, degenerative, politrauma etc.)
Personal implicat în furnizarea de servicii de îngrijire paliativă (ex. medici,
asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex. psihologi,
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc)/ personal suport (ex. personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.)
Persoane care beneficiază de servicii de îngrijire paliativă, cu accent pe:

Persoane care beneficiază de servicii de îngrijire paliativă, cu accent pe:



persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau
beneficiari de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc).
 persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. cu
afecțiuni oncologice sau alte tipuri de afecțiuni grave,
amenințătoare de viață etc.)
Personal implicat în furnizarea de servicii de îngrijiri pe termen lung (ex.




persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic (ex. neasigurați sau beneficiari
de VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate,
persoane fără adăpost etc).
 persoanele vulnerabile din punct de vedere medical (ex. cu afecțiuni
oncologice sau alte tipuri de afecțiuni grave, amenințătoare de viață
etc.)
Personal implicat în furnizarea de servicii de îngrijiri pe termen lung (ex.
medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex.
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medici, asistente medicale, etc)/ servicii conexe actului medical (ex.
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc)/ personal suport (ex. personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
kinetoterapeuți, tehnicieni imagistică etc)/ personal suport (ex. personal
administrativ, IT, registratori medicali etc.)

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Persoane care beneficiază de servicii de îngrijiri pe termen lung, cu accent pe:
Persoane care beneficiază de servicii de îngrijiri pe termen lung, cu
accent pe:







persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic/ persoane vulnerabile
din punct de vedere medical (ex. neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate,
persoane fără adăpost, pensionari cu venituri reduse, etc).
Indicatori de realizare
Tabel 2
3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii

Asociatia
Autism

Help

persoane din zona rurală
populația dezavantajată socio-economic/ persoane vulnerabile din
punct de vedere medical (ex. neasigurați sau beneficiari de VMG
persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără
adăpost, pensionari cu venituri reduse, etc).

Acceptat: DA
Tabel 2
3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi Răspuns MFE: Preluat
profilului epidemiologic al morbidităţii

Indicatori de rezultat
Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare urmare a
sprijinului primit, din care:
…

Tabel 3
3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului
epidemiologic al morbidităţii

Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor
și
Asistenților Medicali
din
România
(OSMGMAMR)

Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare/și-au actualizat
cunoștințele și abilitățile profesionale / au obținut un certificat ca urmare a
participării la o formă de educație medicală continuă, urmare a sprijinului primit,
din care:
...

Asociatia
Autism

Acceptat: DA
Tabel 3
3. Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate
fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi Răspuns MFE: Preluat
profilului epidemiologic al morbidităţii

Help

Acceptat: DA
Răspuns MFE: Preluat

2.4. Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii
mHealth (sănătate mobilă) - ok integrat cu digital health
1. Descriere – mHealth este un termen general pentru utilizarea telefoanelor
mobile și a altor tehnologii wireless în îngrijirea medicală. Cea mai comună
aplicație a mHealth este utilizarea dispozitivelor mobile pentru educarea
consumatorilor despre serviciile de asistență preventivă. mHealth este utilizat și
pentru monitorizarea și gestionarea bolilor cronice, a tratamentelor, sau
urmărirea focarelor epidemice.
2. Argumente - aceasta specializare poate fi deosebit de utila in cazul tarilor cu
Fundația Ana Aslan populație numeroasă și cu utilizare pe scară largă a telefoanelor mobile și a altor
dispozitive inteligente. România are experiență atât în asistența preventivă, în
Internațional
diagnosticarea și în tratamentul patologiilor cronice, precum și în dezvoltarea de
soluții ITC. Este însă imperios necesar susținerea proiectelor care să integreze
aceste tipuri de expertiză.

Acceptat: DA
Răspuns MFE: Aceste activități pot fi finanțate în cadrul
priorității de digitalizare a sistemului medical.

eHealth (integrat cu digital health)
1. Descriere – dezvoltarea și managementul spitalelor inteligente, a dosarelor
medicale electronice, standardizarea datelor medicale personale, ca și parte a
sistemelor și serviciilor de eHealth
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
2. Argumente - sistemele de sănătate actuale sunt excesiv birocratizate și devin
ineficiente din cauza lipsei de comunicare și integrare a numeroaselor date
existente, dar separate in "silozuri" de informații (silos).

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Dezvoltarea de soluții care să aducă împreună aceste informații, folosind
tehnologii moderne de tip big data.
2.4.
Prioritatea 4: Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în
infrastructură și servicii
AUTORITATEA
NAȚIONALĂ
MANAGEMENT
CALITĂȚII
SĂNĂTATE

DE
AL
ÎN

Reformulare pe documentul Sinteza POS, de pe site:
Acceptat: DA
Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și service
de calitate
Răspuns MFE: Preluat, denumirea priorității 4 a fost
modificată conform sugestiei.
-

O componentă importantă pentru care vor fi alocate fonduri
europene este cea care urmărește calitatea serviciilor medicale și
siguranța pacientului prin controlul infecțiilor asociate actului
medical.

Activități FEDR
Dotarea/extinderea/construirea/modernizarea cladirilor/ infrastructurii
pentru:
- unitățile sanitare ...

Asociația Prader Willi
Romania (APWR)

Dotarea/extinderea/construirea/modernizarea cladirilor/ infrastructurii pentru:
Dotarea/extinderea/construirea/modernizarea cladirilor/ infrastructurii pentru:
- unitățile sanitare
- rețeaua de genetică medicală (laboratoarele de genetică medicală de
oncologie, centrele regionale de genetică medicală)
- reteaua de Centre de Expertiza pentru boli rare acreditate si conectarea lor la
Retelele Europene de Referinta
- crearea unei retele nationale de servicii in oglinda cu Retelele Europene de
Referinta pentru boli rare si cancere rare
- serviciile de ambulanță (județene și București Ilfov), unitățile sanitare de
transplant
- laboratoarele de anatomie patologică, toxicologiee, antropologie; genetică
medico-legală

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Finanțarea centrelor de expertiză pentru
boli rare este deja prevăzută în prioritatea 4, la punctul
e.

Acceptat: NU
Cap.2.4.1.
B.
B. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/
Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/ dotare)
Răspuns MFE: POS prevedere deja măsuri dedicate
dotare) în infrastructura publică a:
în infrastructura publică a:
pacientului critic copii.
 b. structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare,
 b. structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare, tratare și
tratare și recuperare a pacienților cu afecțiuni genetice şi a celor cu
recuperare a pacienților cu afecțiuni genetice şi a celor cu anomalii
anomalii congenitale, estimarea riscului de recurență a bolilor genetice
congenitale, estimarea riscului de recurență a bolilor genetice în familiile
în familiile pacienților (ex. centrele regionale de genetică medicală,
pacienților (ex. centrele regionale de genetică medicală, laboratoarele de
laboratoarele de genetică medicală pentru afecțiuni cronice (ex.
genetică medicală pentru afecțiuni cronice (ex. oncologie, neurologie,
oncologie, neurologie, endocrinologie și diabet, cardiologie, Academia de Stiinte
endocrinologie și diabet, cardiologie, gastroenterologie etc.), monitorizarea
Medicale
gastroenterologie etc.), monitorizarea evoluției bolii oncologice
evoluției bolii oncologice (investigare fenotip tumoral, monitorizarea riscului
(investigare fenotip tumoral, monitorizarea riscului de recurență prin ADN
de recurență prin ADN circulant sau celule tumorale circulante)
circulant sau celule tumorale circulante)
 c. structurilor sanitare unde se realizează examinări asupra persoanelor în
 c. structurilor
sanitare
unde
se
realizează
examinări
viață care au suferit vătămări ale integrității corporale sau agresiuni sexuale
asupra persoanelor în viață care au suferit vătămări ale integrității
sau solicită stabilirea vârstei și sexului; examene medico-legale
corporale sau agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei și sexului;
traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave; examinări medicoexamene medico-legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale
legale psihiatrice în materie penală și civilă; examinări/ expertize în vederea
grave; examinări medico-legale psihiatrice în materie penală și civilă;
amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale;
examinări/ expertize în vederea amânării sau întreruperii executării
examinări/ expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
pedepsei pe motive medicale; examinări/ expertize în cazuri de acordare
medicale (ex. anatomie patologică, toxicologie, antropologie medico-legală,
necorespunzătoare a asistenței medicale (ex. anatomie patologică,
serologie medico-legală și genetică medico-legală, etc.)
toxicologie, antropologie medico-legală, serologie medico-legală și
 d. unităților sanitare unde se realizează programele de screening/ prevenție
genetică medico-legală, etc.)
și tratament pentru retinopatia de prematuritate, prenetia/primul ajutor si
 d. unităților sanitare unde se realizează programele de screening/
managementul intoxicatiilor acute la copii
prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate
 e. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul
 e. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul
neurologie pediatrică - boli rare
neurologie pediatrică - boli rare

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Cap.2.4.1.

Acceptat: NU

(...)
C. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/
reabilitare/dotare/) în infrastructura publică a structurilor sanitare care au
atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor
transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea
infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică:
 laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca
potențiali beneficiari în cadrul documentelor programatice naționale sau
ale altor instituții

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
(...)
C. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/
reabilitare/dotare/) în infrastructura publică a structurilor sanitare care au
atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor
transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea
infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică:
 laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca potențiali
beneficiari în cadrul documentelor programatice naționale sau ale altor
instituții





laboratorului național de referință/ laboratoarelor de lucru regionale
o INSP București/ centrele INSP regionale, inclusiv București
o alte laboratoare publice implicate in prevenirea, controlul,
diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv in
epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate
actului medical și a celor implicate in sănătatea publică (ex. Direcțiile
de Sănătate Publică)

Institutul Național
de
CercetareDezvoltare MedicoMilitară
„Cantacuzino”

Răspuns MFE: Alocările financiare vor fi dedicate în
principal asigurării unei infrastructuri de calitate pentru
principalele entități care au acest rol, atât la nivel
național, cât si la nivel regional, respectiv INSP si DSP
regionale.

laboratorului național de referință/ laboratoarelor de lucru regionale
o INSP București/ centrele INSP regionale, inclusiv București si Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino"
o alte laboratoare publice implicate in prevenirea, controlul, diagnosticul și
supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv in epidemii, pandemii,
controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor
implicate in sănătatea publică (ex. Direcțiile de Sănătate Publică)

Explicație a Institutului Cantacuzino pentru paragraful adaugat mai sus:
- laboratorului național de referință/ laboratoarelor de lucru regionale
- INSP București/ centrele INSP regionale, inclusiv București
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino") – este
implicat în prevenirea bolilor transmisibile. Ca urmare la bonificări potențiali ar
trebui modificat din ar trebui modificat din „INSP București/ centrele INSP
regionale, inclusiv București” în „INSP București/ centrele INSP regionale, inclusiv
București si Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară
„Cantacuzino") . ”

Cap.2.4.1.
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
A. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/
dotare) în infrastructura publică a:
 a. Unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe:
o

Dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a pacientului
critic, inclusiv copii prin: asigurarea infrastructurii unităților dedicate
de îngrijire (ex. unități pentru tratarea accidentelor vasculare

Acceptat: NU

Ministerul Afacerilor
Interne

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
A. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/
dotare) în infrastructura publică a:
 a. Unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe:
o

Dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a pacientului
critic, inclusiv copii prin: asigurarea infrastructurii unităților dedicate de
îngrijire (ex. unități pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale,

Răspuns MFE: propunerea nu a fost justificată din
perspectivele solicitate de regulamentele europene,
anume: din perspectiva Strategiei Naționale de
Sănătate 2021-2027, a planurilor generale regionale de
sănătate, precum și a recomandărilor specifice de țară.
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o
o
o

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
cerebrale, unități pentru tratarea pacientului cardiac în stare critică,
unități pentru tratarea pacientului cardiac în stare critică, blocuri
blocuri operatorii, ATI, inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste
operatorii, ATI, inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste structuri),
structuri), mari arși, politraumă, neonatologie-prematuri
mari arși, politraumă, neonatologie-prematuri,
structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe, rezonanță
o 3 Puncte de operare aeromedicală montane
magnetică nucleară etc.)
o structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe, rezonanță magnetică
laboratoare de analize medicale
nucleară etc.)
dezvoltarea circuitelor de preluare, a sistemului de transport/ transfer
o laboratoare de analize medicale
medical al pacientului critic copii, îngrijire pentru asigurarea
o dezvoltarea circuitelor de preluare, a sistemului de transport/ transfer
standardelor de calitate în managementul pacientului critic copii
medical al pacientului critic copii, îngrijire pentru asigurarea standardelor
de calitate în managementul pacientului critic copii
Explicație a MAI pentru paragraful adaugat mai sus:
Inspectoratul General de Aviaţie este unitatea centrală de aviaţie a Ministerului
Afacerilor Interne, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială generală,
aflată în coordonarea secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii
de Urgenţă.
Având în vedere prevederile proiectului VIZIUNE 2020, în baza Acordului Cadru nr.
76775 din 29.07.2020 şi a contractelor subsecvente, în semestrul I al anului 2021
vor fi livrate 6 noi elicoptere uşoare multifuncţionale pentru intervenţie în zona
montană.
Elicopterele ușoare au ca destinație căutarea-salvarea din mediul montan și
executarea misiunilor aero-medicale solicitate. Din cele cu care se execută în
prezent astfel de misiuni, doar unul singur dispune de capacități necesare pentru
troliere, iar cele care vor fi livrate în anul 2021 vor fi echipate toate cu sistem de
troliere pentru îndeplinirea misiunilor de căutare-salvare din zone greu accesibile.
Prin dispunerea elicopterelor în unităţile aero-medicale ce se vor înfiinţa în zona
montană şi în unitățile aero-medicale existente va crește numărul intervențiilor
pentru acordarea asistenței medicale de urgență si transportul victimelor în stare
gravă la unitățile spitalicești cu cel puțin 20% (peste 700 misiuni), beneficiul fiind
cuantificat în numărul de victime care vor avea acces la asistență medicală de
urgență, într-un timp mai scurt de intervenție.
Alocarea bugetară este estimată la 4,5 mil euro.
Fisa concept detaliata este anexata acestui document.

Cap.2.4.1.
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
A. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/
dotare) în infrastructura publică a:
 a. Unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe:
o

o
o
o

Dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a pacientului
critic, inclusiv copii prin: asigurarea infrastructurii unităților dedicate Schuman Associates
de îngrijire (ex. unități pentru tratarea accidentelor vasculare
cerebrale, unități pentru tratarea pacientului cardiac în stare critică,
blocuri operatorii, ATI, inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste
structuri), mari arși, politraumă, neonatologie-prematuri
structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe, rezonanță
magnetică nucleară etc.)
laboratoare de analize medicale
dezvoltarea circuitelor de preluare, a sistemului de transport/ transfer

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Propunerea reprezintă o activitate deja
menționată sub alte forme în cadrul POS.
În ceea ce privește rețeaua de defribrilatoare, pentru a
Dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a pacientului
putea fi analizată propunerea trebuie să fie corelată cu
critic, inclusiv copii prin: asigurarea infrastructurii unităților dedicate de
tipul de infrastructură în care se dorește plasarea
îngrijire (ex. unități pentru tratarea accidentelor vasculare cerebraleacestora din zonele metropolitane.
finalizarea dezvoltării rețelei naționale de centre pentru tratamentul
integrat al accidentului vascular cerebral, unități pentru tratarea
pacientului cardiac în stare critică, blocuri operatorii, ATI, inclusiv stațiile
de oxigen care deservesc aceste structuri), mari arși, politraumă,
neonatologie-prematuri
structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe, rezonanță magnetică
nucleară, platforme de neuro-imagistică, etc.)
laboratoare de analize medicale
dezvoltarea circuitelor de preluare, a sistemului de transport/ transfer
medical al pacientului critic copii, îngrijire pentru asigurarea standardelor

A. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/
dotare) în infrastructura publică a:
 a. Unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe:
o

o
o
o
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medical al pacientului critic copii, îngrijire pentru asigurarea
standardelor de calitate în managementul pacientului critic copii
B. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/
dotare) în infrastructura publică a:


b. structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare,
tratare și recuperare a pacienților cu afecțiuni genetice şi a celor cu
anomalii congenitale, estimarea riscului de recurență a bolilor genetice
în familiile pacienților (ex. centrele regionale de genetică medicală,
laboratoarele de genetică medicală pentru afecțiuni cronice (ex.
oncologie, neurologie, endocrinologie și diabet, cardiologie,
gastroenterologie etc.), monitorizarea evoluției bolii oncologice
(investigare fenotip tumoral, monitorizarea riscului de recurență prin ADN
circulant sau celule tumorale circulante)
 c. structurilor
sanitare
unde
se
realizează
examinări
asupra persoanelor în viață care au suferit vătămări ale integrității
corporale sau agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei și sexului;
examene medico-legale traumatologice în cazuri de vătămări corporale
grave; examinări medico-legale psihiatrice în materie penală și civilă;
examinări/ expertize în vederea amânării sau întreruperii executării
pedepsei pe motive medicale; examinări/ expertize în cazuri de acordare
necorespunzătoare a asistenței medicale (ex. anatomie patologică,
toxicologie, antropologie medico-legală, serologie medico-legală și
genetică medico-legală, etc.)
 d. unităților sanitare unde se realizează programele de screening/
prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate
 e. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul
neurologie pediatrică - boli rare

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
de calitate în managementul pacientului critic copii
B. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/
dotare) în infrastructura publică a:
 b. structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare, tratare și
recuperare a pacienților cu afecțiuni genetice şi a celor cu anomalii
congenitale, estimarea riscului de recurență a bolilor genetice în familiile
pacienților (ex. centrele regionale de genetică medicală, laboratoarele de
genetică medicală pentru afecțiuni cronice (ex. oncologie, neurologie,
endocrinologie și diabet, cardiologie, gastroenterologie etc.), monitorizarea
evoluției bolii oncologice (investigare fenotip tumoral, monitorizarea riscului
de recurență prin ADN circulant sau celule tumorale circulante)
 c. structurilor sanitare unde se realizează examinări asupra persoanelor în
viață care au suferit vătămări ale integrității corporale sau agresiuni sexuale
sau solicită stabilirea vârstei și sexului; examene medico-legale
traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave; examinări medicolegale psihiatrice în materie penală și civilă; examinări/ expertize în vederea
amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale;
examinări/ expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței
medicale (ex. anatomie patologică, toxicologie, antropologie medico-legală,
serologie medico-legală și genetică medico-legală, etc.)
 d. unităților sanitare unde se realizează programele de screening/ prevenție
și tratament pentru retinopatia de prematuritate
 e. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul
neurologie pediatrică - boli rare
 f. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților cu afecțiuni
neurochirugicale traumatice și degenerative (ex. dotarea cu echipamente de
imagistică intervențională și monitorizare intra-operatorie, neuronavigație,
unități de chirurgie minim invazivă, etc.)

C. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/
reabilitare/dotare/) în infrastructura publică a structurilor sanitare care au
atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor
transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea
infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică:
 laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca
potențiali beneficiari în cadrul documentelor programatice naționale sau
ale altor instituții

C. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/
reabilitare/dotare/) în infrastructura publică a structurilor sanitare care au
atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor
transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea
infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică:
 laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca potențiali
beneficiari în cadrul documentelor programatice naționale sau ale altor
instituții





laboratorului național de referință/ laboratoarelor de lucru regionale
o INSP București/ centrele INSP regionale, inclusiv București
o alte laboratoare publice implicate in prevenirea, controlul,
diagnosticul și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv in
epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate
actului medical și a celor implicate in sănătatea publică (ex. Direcțiile
de Sănătate Publică)

D. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: construire/ extindere/ modernizare/
reabilitare/ dotare) în infrastructura publică a:
 Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a
sângelui și/sau procesare a plasmei

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

laboratorului național de referință/ laboratoarelor de lucru regionale
o INSP București/ centrele INSP regionale, inclusiv București
o alte laboratoare publice implicate in prevenirea, controlul, diagnosticul și
supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv in epidemii, pandemii,
controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor
implicate in sănătatea publică (ex. Direcțiile de Sănătate Publică)

D. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: construire/ extindere/ modernizare/
reabilitare/ dotare) în infrastructura publică a:
 Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a
sângelui și/sau procesare a plasmei
Ex.
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Ex.




centrele de transfuzie sanguină (ex Institutul Național de Hematologie și
centrele de transfuzii care să permită controlul sângelui, inclusiv al bolilor
rare)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
 centrele de transfuzie sanguină (ex Institutul Național de Hematologie și
centrele de transfuzii care să permită controlul sângelui, inclusiv al bolilor
rare)


Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

infrastructura de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a plasmei

infrastructura de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a plasmei

E. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/ reabilitare/
dotare) de mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești

E. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/ reabilitare/
dotare) de mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești
F. Dezvoltare unei infrastructuri critice de defibrilatoare automate în zonele
metropolitane
Justificare: Stopul cardiac este una dintre cele mai periculoase afecțiuni încadrate
ca urgențe medicale. Numeroase studii clinice au demonstrat că pacienții care
primesc resuscitare cardiopulmonară precoce (CPR) și defibrilare precoce au o
șansă semnificativ îmbunătățită de supraviețuire în urma stopului cardiac.
Resuscitarea cu succes din stop cardiac necesită un sistem de îngrijire extrem de
coordonat, care implică recunoașterea timpurie, CPR precoce (compresii
toracice), defibrilare precoce (șoc la inimă folosind un dispozitiv automat
defibrilator extern) (AED), îngrijire timpurie avansată de către paramedici și
îngrijiri spitalicești.
Tipologie beneficiari: autorități publice locale

DOTAREA/ EXTINDEREA/
infrastructurii:
a. UNITĂȚILOR SANITARE:

CONSTRUIREA/

MODERNIZAREA

clădirilor/

B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor
transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale la nivel

DOTAREA/ EXTINDEREA/ CONSTRUIREA/ MODERNIZAREA clădirilor/
infrastructurii:
a. UNITĂȚILOR SANITARE:
o traseul pacientului critic (ex. unități pentru tratarea accidentelor
vasculare cerebrale, unități pentru tratarea pacientului cardiac in
stare critica), blocuri operatorii, ATI (inclusiv stațiile de oxigen care
deservesc aceste structuri) mari arși, neonatologie-prematuri;"
o structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe etc. de tip
remote control cu posibilitatea transmiterii imaginilor între unitatea
coordonatoare a PNS regional – județean - local).
o laboratoare de analize medicale
o radioterapie palitaitva ( distinct) + radioterapie terapeutică la nivelul
Centrelor regionale / fiecărui județ, corespunzător Institutelor de
Institutul
de
oncologie, secțiilor de oncologie și a furnizorilor de îngrijiri paliative (
Endocrinologie
spitale, secții, ambulatorii)
Parhon
–
dr.
o rețeaua de genetică medicală, oncologie, tratament personalizat al
Anamaria Nițulescu
cancerului, boli rare, screening prenatal etc)
b. altor structuri publice implicate în controlul, diagnosticul și supravegherea
bolilor transmisibile, inclusiv a infecțiilor asociate actului medical;
- dezvoltarea rețelei – infrastructură IT, capabilități de telemedicină și call center;
c. altor entități sau actori relevanți din domeniul sănătății dezvoltarea rețelei –
infrastructură IT, capabilități de telemedicină și call center, achiziția unor structuri
mobile care se pot mobiliza în caz de pandemii, epidemii, dezastre naturale etc.
d. laboratoarelor de anatomie patologică, toxicologie, antropologie; genetică
medico-legală etc. în special pt screening, monitorizare epidemiologică, a
pacienților incluși în PNS, boli cronice


Acceptat: NU
Răspuns MFE: Alegerea tipurilor de echipamente
achiziționate prin intermediul proiectelor este în sarcina
beneficiarilor. Domeniul de paliație este sprijinit în
cadrul priorității 3.
De asemenea, institutele oncologice vor putea fi
finanțate și prin cadrul PNRR. Echipamentele aferente
infrastructurii IT /activitatea de telemedicină/call center
reprezintă o activitate care poate fi considerată eligibilă
la momentul elaborării ghidului specific. În cadrul PO se
precizează măsurile eligibile. Sunt deja menționate în
cadrul POS laboratoarele DSP și laboratorul de referință
INSP. Infrastructura de prelevare, testare a sângelui
și/sau procesare a plasmei care va fi finanțată este cea
publică.

laborator de referință/ laboratoare de lucru regionale
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 laboratoarelor de la nivelul DSP urilor
 laboratoarelor de medicină nucleară / radioizotopi

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de
testare a sângelui și/sau procesare a plasmei

-

A. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/
dotare) în infrastructura publică a:...

A. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/
dotare) în infrastructura publică sau ONG-uri a:...

B. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/
dotare) în infrastructura publică a: ...

B. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/
dotare) în infrastructura publică sau ONG-uri a: ...

E. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/ reabilitare/
dotare) de mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești

Asociația
Viață

Dăruiește

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

infrastructura de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a plasme
dezvoltarea în sistem PPP a unor structuri de inovare referitoare la produse
de plasmă care să diversifice și intensifice utilizarea sângelui prelevat sau de
înlocuire a sângelui pt asigurarea diverselor produse necesare tipurilor de
patologii tratabile cu produse derivate de sânge ( ex. hemofilia etc.)

E. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/ reabilitare/
dotare) de mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești sau altor spitale
infiintate de ONG-uri

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Investițiile în infrastructură prevăzute la
prioritatea 4 vizează entități publice. Reamintim
cerintele impuse de Regulamentele Europene, anume
că intervențiile propuse trebuie să răspundă
principalelor provocări evidențiate de Recomandările
specifice de țară, care subliniază starea precară a
infrastructurii publice de sănătate.

Acceptat: NU

Consiliul
Județean
Harghita

B. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/
dotare) în infrastructura publică a:
...


e. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul
neurologie pediatrică - boli rare

Fundația
Comunitate

Tipuri de acțiuni vizate

PartNET
(completare)

Dezvoltarea și reabilitarea turismului de sănătate și balnear,
domeniu care ar putea deveni domeniu economic strategic,
care să asigure durabilitate economică atât a județului
Harghita, cât și a regiunii dar cu prețul unor investiții majore și
reconstrucții totale

B. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/
dotare) în infrastructura publică a:
pentru ...
 e. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul
bolilor rare (Ex. Centre de Expertiză acreditate de Ministerul Sănătății);

Răspuns MFE: măsurie propuse sunt mai
devgrabă eligibile prin PO Regionale. Vă
rugăm să consultați PO specific regiunii
unde se va realiza investiția. Link
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/
(versiunea 1 octombrie 2020)
Acceptat: NU

Completare Tipuri de acțiuni vizate cu:

Răspuns MFE: POS prevede deja măsuri dedicate
investițiilor în infrastructura publică a unităților sanitare
unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul
neurologie pediatrică - boli rare.
În plus, propunerea formulată nu are nicio justificare.
Acceptat: NU

Organizarea maternităților conform indicațiilor OMS (sistem rooming in)

Răspuns MFE:


Crearea unui sistem eficient de raportare al cazurilor de îmbolnăvire prin boli
transmisibile

În privința propunerii de a adăuga noi tipuri de
acțiuni, ex. organizarea maternităților conform
indicațiilor OMS (sistem rooming in), precizăm că
POS include mai multe intervenții dedicate îngrijirii
antenatale/neonatale/postnatale, printre care și
măsuri dedicate pacientului critic neonatal. În
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
cadrul Operațiunii de importanță strategică nr. 4 se
prevede înființarea unor centre regionale de
instruire, printre acțiunile eligibile putându-se
regăsi, dacă este relevant, și implementarea acestui
sistem de rooming in, inclusiv în ceea ce privește
pacientul critic neonatal, acest sistem fiind deja
implementat în unele unități sanitare publice
relevante pentru îngrijirea pacientului critic
neonato.


Consiliul
Județean
Harghita

A. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/
dotare) în infrastructura publică a:
 a. Unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe:
o

Dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a pacientului

Asociatia
Local
American Working
Group - LAWG

Crearea unei infrastructuri mobile de screening și diagnostic în
domeniul oncologiei și bolilor cardiovasculare (achiziționarea de
laboratoare mobile, cabinete-container mobile și asigurarea
sustenabilității cheltuielilor de funcționare, respectiv al unor
cabinete stomatologice mobile pentru prevenție și diagnostic
stomatologic infantil

De introdus un nou punct în completare la A. Investiții (exemple de acțiuni
eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/ dotare) în infrastructura publică a:


b. Realizarea testărilor necesare pentru încadrarea în diagnostic și

În privința propunerii de a adăuga noi tipuri de
acțiuni ex crearea unui sistem eficient de raportare
al cazurilor de îmbolnăvire prin boli transmisibile,
propunerea formulată nu are nicio justificare.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: POS cuprinde un număr de
intervenții
destinate
prevenției,
în
majoritate acestea se regăsesc în POS în
cadrul priorității 4, dar și serviciile de
medicină școlară, inclusiv
servicii
stomatologice (prioritatea 2). La fel ca și în
perioada 2014-2020, accentul se va pune
furnizarea acestor servicii în principal către
grupuri vulnerabile și persoane din zona
rurală, ceea ce va presupune utilizarea de
unități mobile pentru a ajunge în acest
comunități. O mare parte a acestor unități
mobile au fost achiziționate prin Unitatea
BM din MS și direcționate unităților
sanitare publice implicate în screening. Cu
toate acestea, în cadrul proiectelor se
prevede
posibilitatea
dotării
cu
echipamente (inclusiv unități mobile).
Elementele de detaliu ale fiecărei
intervenții se vor regăsi în ghidurile
specifice după aprobarea PO.

Acceptat: NU
Răspuns MFE:
Pentru a putea fi analizată propunerea, în ceea ce
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critic, inclusiv copii prin: asigurarea infrastructurii unităților dedicate
tratament pentru bolnavii cronici:
de îngrijire (ex. unități pentru tratarea accidentelor vasculare
o Necesitatea de a acoperi testarea ulterioară diagnosticarii pentru
cerebrale, unități pentru tratarea pacientului cardiac în stare critică,
pacientii oncologici și alte arii terapetice (în prezent statul nu decontează
blocuri operatorii, ATI, inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste
aceste teste fără de care nu poate fi acordată medicația aferentă);
structuri), mari arși, politraumă, neonatologie-prematuri
o Programe sistematice de depistare activă a afecțiunilor hepatice, prin
structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe, rezonanță
screening VHC și VHB. Având în vedere caracterul asimptomatic al multor
magnetică nucleară etc.)
infecții cu VHB și VHC și potențialul de cronicizare, care, în faze avansate,
laboratoare de analize medicale
determină complicații hepatice și extra-hepatice, monitorizarea
dezvoltarea circuitelor de preluare, a sistemului de transport/ transfer
epidemiologică este deosebit de importantă. De asemenea, aceasta
medical al pacientului critic copii, îngrijire pentru asigurarea
trebuie coordonată cu raportările din sistemul informațional, pentru a
standardelor de calitate în managementul pacientului critic copii
asigura o monitorizare la zi a situației pacienților.
Propunere introducere parafraf nou:
1. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA îmbunătățirii structurii și cartografierii centrelor
de cancer disponibile, utilizând un model Hub de Sănătate (Innovation Hub) /
Living Lab pentru a oferi centrelor de îngrijire urbane și rurale servicii adecvate de
sprijin și consultare din partea centrelor specializate de cancer și pentru a facilita
soluții de tratament multidisciplinar și telemedicină pentru a îmbunătăți accesul
la îngrijire a bolilor oncologice.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
privește infrastructura, este necesară descrierea
concretă a tipurilor de infrastructura publică (unități
sanitare, centre , etc.) în care se va realiza această
activitate, precum și descrierea activităților necesare
aferente.

Acceptat: parțial
Răspuns MFE:
1. Da, componenta A din cadrul măsurilor de tip FSE+
a fost completată în sprijinul ideii enunțate
2. Sugestia propusă nu este clară și nici fundamentată

2. Evidențierea capacității și capacităților necesare forței de muncă pe termen
scurt și lung în zonele urbane și rurale pentru a aborda orice limitări ale forței de
muncă pentru accesul echitabil la asistență oncologică

Centrul
pentru
inovatii in medicina

3. Educarea profesioniștilor din domeniul sănătății cu privire la abordarea
holistică, a îngrijirii oncologice personalizate și a medicinei genomice, precum și
a educației medicale continue pentru a asigura nivelul adecvat de competențe
pentru a se implica activ în stabilirea unei baze solide de dovezi, inclusiv date de
sănătate, sănătate digitală și noi tehnologii

4. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA prevenirii cancerului și a diagnosticării timpurii
ca parte esențială a măsurilor de sănătate care vizează populațiile expuse riscului
și asigurarea utilizării unor tehnologii actualizate adecvate în cadrul noilor practici
de screening inovative

5. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA furnizarea de rapoarte periodice fiabile privind
sănătatea populației, inclusiv instrumente dedicate pentru monitorizarea
efectelor pentru depistarea cancerului, tratament și monitorizare, cu orientări
clare pentru adaptarea inițiativelor în curs de dezvoltare pentru a asigura
utilizarea optimă a resurselor alocate

6. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA promovării unei infrastructuri de date durabile
și
interoperabile, inclusiv a surselor de date genomice, pentru a construi și a asigura

3. În cadrul priorității 7 sunt prevăzute măsuri de tip
FSE+ care să faciliteze implementarea conceptelor
evidențiate, ex. abordare holistică, medicină
personalizată, competențe pentru implementarea
soluțiilor digitale
4. Intervențiile de tip FSE+ din cadrul priorității 4
dedică o atenție deosebită măsurilor preventive,
accentul fiind pe domeniile în care România deține
locuri fruntașe în mortalitatea din cauze tratabile. În
acest sens, pentru domeniul prevenție cancer sunt
propuse 2 operațiuni de importanță strategică,
respectiv OIS 2 și 3.
5. Programele de screening propuse vor include atât
furnizarea de servicii medicale, cât și măsuri de
capacity building, una dintre acțiunile eligibile fiind
aceea de elaborare de rapoarte care să evidențieze
impactul măsurilor de depistare (vezi prioritatea 4 –
OIS 2 și 3)
6. Prin POS, se are deja în vedere finanțarea unei
Operațiuni de Importanță Strategică care vizează
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o bază solidă de dovezi pentru asistența medicală personalizată, aliniată la
inițiativele naționale și internaționale
7. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA continuării diseminării și utilizării a
înregistrărilor
electronice de sănătate, adoptarea noilor instrumente și îmbunătățirea calității
datelor pentru a sprijini practica clinică și eforturile de cercetare

Propunere:
Propunem ca prin Programul Operațional Sănătate să fie finanțat și un program
care să gândească un sistem de benchmarking pentru spitalele publice pentru a
oferi un instrument echipelor de management pentru compararea rezultatelor și
îmbunătățirea performanțelor. Benchmarking-ul este o tehnică de management
menită să ajute la îmbunătățirea performanțelor prin cercetare sistematică și
adaptarea celor mai bune practici existente în piață.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
realizarea unei infrastructuri dedicate domeniului
genomicii, care să asigure inclusiv o bază de date
specifică, care să sprijine asistența medicală
personalizată
7. Prin POS, se are deja în vedere finanțarea unei
Operațiuni de Importanță Strategică care vizează
realizarea unui Observator pentru Date în Sănătate
și care, printre altele, are în vedere și asigurarea
unor aspecte privind diseminarea și utilizarea
înregistrărilor electronice din domeniul medical,
îmbunătățirea calității datelor etc.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: Deși relevantă, propunerea nu poate fi
sprijinită prin POS. Propunerea ar putea fi
implementată ca parte a unui sprijin solicitat de MS din
asistența tehnică oferită de CE Statelor Membre prin
Structural Reform Support Service.

Benchmarking-ul este format din două componente consecutive:
analizarea performanțelor prin folosirea unui set predefinit de variabile și
indicatori de performanță, compararea cu alte entități din cadrul sau din afara
industriei și identificarea diferențelor.

AMCOR
(Asociația
Consultanților
în
Management
din
identificarea măsurilor de îmbunătățire, învățând din cele mai bune practici și
România)
adaptarea acestora la situația proprie.
O astfel de măsură ar consta în următoarele idei și activități principale:

sănătate din România (indicatori relevanți pentru contextul local);
-20 de
spitale din România pentru a testa relevența metodologiei;
revizuită ca urmare a proiectului pilot;
30 de spitale din România cu posibilitate de extindere la toate spitale de la nivel
național;
A. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/ dotare) în infrastructuraA.
publică
Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/modernizare/reabilitare/
a:
dotare) în infrastructura publică și privată (inclusiv celor care nu au înregistrat
 a. Unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe:
profit în ultimele 3 exerciții financiare) a:
 prin:
a. Unităților sanitare - serviciilor esențiale pentru afecțiuni complexe:
o Dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a pacientului
critic, Chamber
inclusiv copii
American
asigurarea infrastructurii unităților dedicate de îngrijire (ex. unitățiofpentru
tratarea in
accidentelor
o Dezvoltarea structurilor integrate de preluare și îngrijire a pacientului
Commerce
vasculare cerebrale, unități pentru tratarea pacientului cardiac în stareRomania
critică, blocuri operatorii, ATI,critic, inclusiv copii prin: asigurarea infrastructurii unităților dedicate de
inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste structuri), mari arși, politraumă, neonatologie-îngrijire (ex. unități pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale,
prematuri
unități pentru tratarea pacientului cardiac în stare critică, blocuri
o structuri de imagistică medicală (ex. CT, angiografe, rezonanță magnetică nucleară etc.)
operatorii, ATI, inclusiv stațiile de oxigen care deservesc aceste
o laboratoare de analize medicale
structuri), mari arși, politraumă, neonatologie-prematuri; introducerea

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Introducerea navigatorilor de pacienți nu
reprezintă o activitate tip FEDR. În cadrul machetei
aferente unui program operațional se menționează
direcțiile mari/generale de finanțare ținând cont de
faptul că numărul de caractere este limitat. Detalierea
acestora se va face la nivel de ghid specific al
solicitantului la momentul lansării apelurilor de
proiecte.
Telemedicina reprezintă o activitate care se poate
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o dezvoltarea circuitelor de preluare, a sistemului de transport/ transfer medical al pacientului criticnavigatorilor de pacienți în cadrul fiecărei unități spitalicești, în vederea
copii, îngrijire pentru asigurarea standardelor de calitate în managementul pacientului critic copii
reducerii timpului de intervenție în cazul bolilor cronice, de la momentul
primirii diagnosticului și până la efectuarea actului medical
o a:Infrastructuri medicale minim invazive/non-invazive și asistate robotic
B. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/ dotare) în infrastructura publică
o structuri de imagistică medicală invazive și non-invazive (ex.
 b. structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare, tratare și recuperare a pacienților cu
Colonoscopie, bronhoscopie, CT, angiografe, rezonanță magnetică
afecțiuni genetice şi a celor cu anomalii congenitale, estimarea riscului de recurență a bolilor genetice în
nucleară etc. și inclusiv software de îmbunătățire a acestor dispozitive
familiile pacienților (ex. centrele regionale de genetică medicală, laboratoarele de genetică medicală
medicale, upgrade și post-procesare imagini – de exemplu, software
pentru afecțiuni cronice (ex. oncologie, neurologie, endocrinologie și diabet, cardiologie, gastroenterologie
special cazuistică management COVID-19 )
etc.), monitorizarea evoluției bolii oncologice (investigare fenotip tumoral, monitorizarea riscului de
o laboratoare de analize medicale, unități medicale de diagnostic,
recurență prin ADN circulant sau celule tumorale circulante)
tratament (inclusiv chirurgical) și reabilitare
 c. structurilor sanitare unde se realizează examinări asupra persoanelor în viață care au suferit vătămări ale
o dezvoltarea circuitelor de preluare, a sistemului de transport/ transfer
integrității corporale sau agresiuni sexuale sau solicită stabilirea vârstei și sexului; examene medico-legale
medical al pacientului critic copii, îngrijire pentru asigurarea
traumatologice în cazuri de vătămări corporale grave; examinări medico-legale psihiatrice în materie
standardelor de calitate în managementul pacientului critic copii
penală și civilă; examinări/ expertize în vederea amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive
medicale; examinări/ expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței medicale (ex.
Investiții (exemple de acțiuni eligibile: modernizare/reabilitare/extindere/
anatomie patologică, toxicologie, antropologie medico-legală, serologie medico-legală și genetică B.
medicodotare)
în infrastructura publică a:
legală, etc.)
 d. unităților sanitare unde se realizează programele de screening/ prevenție și tratamentpentru
b. structurilor sanitare unde se realizează depistare, diagnosticare, tratare
retinopatia de prematuritate
și recuperare a pacienților cu afecțiuni genetice şi a celor cu anomalii
 e. unităților sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul neurologie pediatrică - boli rare
congenitale, estimarea riscului de recurență a bolilor genetice în familiile
pacienților (ex. centrele regionale de genetică medicală, laboratoarele de
genetică medicală pentru afecțiuni cronice (ex. oncologie, neurologie,
C. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/ reabilitare/dotare/) în infrastructura publică
endocrinologie și diabet, cardiologie, gastroenterologie etc.), monitorizarea
a structurilor sanitare care au atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor
evoluției
bolii oncologice (investigare fenotip tumoral, monitorizarea riscului
transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical
și
de recurență prin ADN circulant sau celule tumorale circulante), tratament
a celor implicate in sănătatea publică:
personalizat al cancerului, investigații boli rare, screening prenatal și
 laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca potențiali beneficiari în cadrul
populațional (ex. urologie, ginecologie, endocrinologie, cardiologie, chirurgie
documentelor programatice naționale sau ale altor instituții
colorectala etc)
 laboratorului național de referință/ laboratoarelor de lucru regionale
 structuri/centre dedicate pentru asigurarea unui diagnostic integrat,
o INSP București/ centrele INSP regionale, inclusiv București
multidisciplinar (ex. cardiologie, radiologie, oncologie, neurologie,
o alte laboratoare publice implicate in prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor
pneumologie, urologie, ginecologie și alte specilități)
transmisibile, inclusiv in epidemii, pandemii, controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului
 c. structurilor sanitare unde se realizează examinări asupra persoanelor în
medical și a celor implicate in sănătatea publică (ex. Direcțiile de Sănătate Publică)
viață care au suferit vătămări ale integrității corporale sau agresiuni sexuale
sau solicită stabilirea vârstei și sexului; examene medico-legale
D. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: construire/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ dotare)traumatologice
în
în cazuri de vătămări corporale grave; examinări medicoinfrastructura publică a:
legale psihiatrice în materie penală și civilă; examinări/ expertize în vederea
 Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui și/sau procesare a plasmei
amânării sau întreruperii executării pedepsei pe motive medicale;
Ex.
examinări/ expertize în cazuri de acordare necorespunzătoare a asistenței
 centrele de transfuzie sanguină (ex Institutul Național de Hematologie și centrele de transfuzii care
să
medicale
(ex. anatomie patologică cu posibilitatea testării biomarkerilor,
permită controlul sângelui, inclusiv al bolilor rare)
toxicologie, antropologie medico-legală, serologie medico-legală și genetică
 infrastructura de prelevare, testare a sângelui și/sau procesare a plasmei
medico-legală, etc.)
 d. unităților sanitare unde se realizează programele de screening/
prevenție
și tratament pentru retinopatia de prematuritate
E. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/ reabilitare/ dotare) de mică amploare
în

e.
unităților
sanitare unde se realizează îngrijirea pacienților în domeniul
infrastructura spitalelor orășenești
neurologie pediatrică - boli rare

f. sisteme de asistență și monitorizare medicală la distanță și telemedicină
Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
și alte sisteme de suport pentru eSănătate (ex: dosar electronic pacient,
 Populația României
registre electronice, suport comisii multidisciplinare si schimb de date) si
monitorizarea pacientilor cu boli cronice prin intermediul consultatiilor

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
finanța din cadrul priorității 6 a POS.
Investițiile aferente priorității 4 vizează exclusiv
infrastructura publica, nu și infrastructura privată din
domeniul sănătății.
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virtuale si a interogarii digitale a dispozitivelor medicale ce monitorizeaza
starea de sanatate a pacientilor – cum ar fi glucometre digitale; sisteme de
monitorizare a parametrilor vitali (de exemplu: puls, ritm cardiac, saturație,
tensiuni arteriale, temperatură, etc) cu transmitere real time către medicul
specialist/medicul de familie, neurologie, terapia durerii si alte specialitati
pentru care telemedicina poate fi aplicata)

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

C. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/
reabilitare/dotare/) în infrastructura publică a structurilor sanitare care au
atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor
transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și supravegherea
infecțiilor asociate actului medical și a celor implicate in sănătatea publică:
 laboratoarelor de microbiologie din cadrul spitalelor evidențiate ca
potențiali beneficiari în cadrul documentelor programatice naționale sau ale
altor instituții


laboratorului național de referință/ laboratoarelor de lucru regionale
o INSP București/ centrele INSP regionale, inclusiv București
o alte laboratoare publice implicate in prevenirea, controlul, diagnosticul și
supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv in epidemii, pandemii,
controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor
implicate in sănătatea publică (ex. Direcțiile de Sănătate Publică)

D. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: construire/ extindere/ modernizare/
reabilitare/ dotare) în infrastructura publică a:
 Sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a
sângelui și/sau procesare a plasmei aplicabile unităților publice și private
(inclusiv celor care nu au înregistrat profit în ultimele 3 exerciții financiare)
Ex.
 centrele de transfuzie sanguină (ex Institutul Național de Hematologie și
centrele de transfuzii care să permită controlul sângelui, inclusiv al bolilor
rare)


infrastructura de prelevare, testare a calității și conformității sângelui și/sau
procesare a plasmei (inclusiv tehnica de testare a acizilor nucleici)

E. Investiții (exemple de acțiuni eligibile: extindere/ modernizare/ reabilitare/
dotare) de mică amploare în infrastructura spitalelor orășenești
F. Investiții în dezvoltarea și dotarea infrastructurii de educație medicală și
formare continuă în sistem public și privat



Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
 Populația României
Activități FSE
Asociația Prader Willi
Romania (APWR)

-

dezvoltarea, extinderea și implementarea de programe de screening
populațional pe termen mediu și lung (ex: afecțiuni cardiovasculare, cancer,

Acceptat: NU
Răspuns MFE:
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boli transmisibile, netransmisibile, etc.)
- implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de
politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri
de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu accesibile
și mintală);
- asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv la
transplant de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale
- diagnostic pre/postnatal al bolilor genetice, de consiliere genetică;
instituţionalizarea la nivel naţional a screening-urilor pentru boli cu potenţial
de depistare neonatală
- remodelarea circuitelor funcționale ale unităților sanitare pentru respectarea
normelor privind reducerea riscului de transmitere a infecțiilor
- remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în
unitățile medicale
- actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau procedurilor/ protocoalelor
(conform necesitaţilor şi standardelor internaţionale/ europene)
- măsuri de întărire a capacității, inclusiv prin asigurarea de personal medical
competent și compensarea deficitului numeric de personal
- finantarea centrelor de expertiza pentru cazuri complexe (boli rare, cancere
rare);
- implementarea managementului de caz pentru bolile rare si cancerele rare
pentru asigurarea continuitatii ingrijirii;

Cap.2.4.2.
Intervenții din fonduri
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+
 Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer
colorectal, hepatite/ HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare
genetică, screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)

Academia de Stiinte
Medicale

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie


În varianta transmisă serviciilor CE în data de 1
octombrie 2020 au fost incluse anumite modificări
ale intervențiilor dedicate screeningurilor, atât ca
tipuri de acțiuni eligibile, cât și ca tipologii de
screeninguri. Prin urmare, vă rugăm să analizați
noua propunere de PO pe care o regăsiți pe site-ul
MFE,
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/,
varianta
1
octombrie 2020.
 În ceea ce privește diagnosticarea pentru patologii
complexe (ex. boli rare) în POS se va acorda o
atenție deosebită investițiilor în infrastructura
publică a structurilor sanitare unde se realizează
depistare, diagnosticare, tratare și recuperare a
pacienților cu afecțiuni genetice şi a celor cu
anomalii congenitale, estimarea riscului de
recurență a bolilor genetice în familiile pacienților
(ex. centrele regionale de genetică medicală,
laboratoarele de genetică medicală pentru afecțiuni
cronice (ex. oncologie, neurologie, endocrinologie și
diabet, cardiologie, gastroenterologie etc.),
monitorizarea evoluției bolii oncologice (investigare
fenotip tumoral, monitorizarea riscului de recurență
prin ADN circulant sau celule tumorale circulante),
fapt care va asigura o mai mare precizie în stabilirea
diagnosticului.

Intervenții din fonduri
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+

Acceptat: NU



Răspuns MFE: Toate programele de screening
populațional vor avea incluse atât furnizare de servicii
medicale, cât și măsuri de capacity building care să
asigure sustenabilitatea pe termen lung a acestor
programe. În acest sens, un rol important va fi acordat
registrelor de screening pe anumite patologii care vor
trebui integrate cu măsurile aferente Observatorului
Național de Date în Sănătate.

Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer
colorectal, hepatite/ HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare
genetică, screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)
Screening-ul ca o componenta a unui sistem compkex care sa asigure
sustenabilitate pe termen lung; respectiv integrarea datelor cu informatiile
din registrele pe patologii, existente sau in curs de realizare, actiuni de
follow-up corelate cu Dosar electronic pacienti, pe categorii de ppoulatie
(cu si fara acces la sistemul national de asigurari).

98

Nr.
crt

Formă supusă consultării publice 31 Iulie 2020 (capitol, subcapitol, enunt
POS)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Cap.2.4.2.

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+
Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer
colorectal, hepatite/ HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare
genetică, screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)
introducerea cu maxima urgenta a investigatiilor medicle de tip medicina
genetica.

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+


Implementarea de programe de screening populațional/
diagnosticare și tratament al stadiilor incipiente în special pentru
persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin,
cancer mamar, cancer colorectal, hepatite/ HIV SIDA, screening
metabolic, tuberculoză, testare genetică, screeningul factorilor de risc
comuni ai bolilor cronice, etc.)

Exemple de acțiuni eligibile:
o Furnizarea de servicii medicale, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex.
neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu
dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără
adăpost, pensionari cu venituri reduse, etc.).
o Măsuri suport pentru persoanele din zona rurală/ dezavantajate
socio-economic/ vulnerabile (ex. costuri de transport/ cazare
necesare persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii
medicale specializate, costuri de consiliere și suport psihologic în
grupuri etc.)
o Măsuri de dezvoltare a capacității instituționale de a implementa
programe de screening: instruire periodică în managementul
programelor de screening, asigurarea și controlul calității
programului, certificare servicii, monitorizarea și evaluarea
programelor, elaborare studii/ analize/ rapoarte/ monitorizare,
crearea de parteneriate, etc.
o Măsuri de dezvoltare a abilităților și competențelor personalului
implicat în implementarea programelor de screening, inclusiv
personal servicii conexe și personal suport (ex. dezvoltare/
actualizare curriculum formare, instruire periodică, evaluare
competente/ certificare, etc.)
o Măsuri de dezvoltare/ actualizare metodologii/ standarde/ ghiduri
screening/ actualizarea de costuri etc.
o Activități logistică și organizare program de testare: costuri
transport probe către laboratoare, cost distribuție materiale
sanitare la centrele de recoltare transport și cazare personal
medical, costuri de invitare/reinvitare, costuri call center, costuri
operare unități mobile etc.
o Campanii de informare/ conștientizare a grupului țintă și de
creștere a gradului de conștientizare al populației
o Achiziții echipamente (în limita de crossfinancing)
o Măsuri de informatizare/ digitizare, inclusiv telemedicină
o Alte măsuri necesare implementării măsurilor de screening


Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament,
în special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex.
cancer pulmonar, cancer prostată, cancere ginecologice, cancere ale
capului și gâtului, testare genetică. etc )

Exemple de acțiuni eligibile:
o Furnizarea de servicii medicale, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex.
neasigurați sau beneficiari de
VMG persoane cu

Exemple de acțiuni eligibile:
o Furnizarea de servicii medicale, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex.
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități,
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost,
pensionari cu venituri reduse, etc.).
o Măsuri suport pentru persoanele din zona rurală/ dezavantajate socioeconomic/ vulnerabile (ex. costuri de transport/ cazare necesare
persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale specializate,
costuri de consiliere și suport psihologic în grupuri etc.)
o Măsuri de dezvoltare a capacității instituționale de a implementa
programe de screening: instruire periodică în managementul
programelor de screening, asigurarea și controlul calității programului,
certificare servicii, monitorizarea și evaluarea programelor, elaborare
studii/ analize/ rapoarte/ monitorizare, crearea de parteneriate, etc.
o Măsuri de dezvoltare a abilităților și competențelor personalului
implicat în implementarea programelor de screening, inclusiv personal
servicii conexe și personal suport (ex. dezvoltare/ actualizare curriculum
formare, instruire periodică, evaluare competente/ certificare, etc.)
o Măsuri de dezvoltare/ actualizare metodologii/ standarde/ ghiduri
screening/ actualizarea de costuri etc.
o Activități logistică și organizare program de testare: costuri transport
probe către laboratoare, cost distribuție materiale sanitare la centrele
de recoltare transport și cazare personal medical, costuri de
invitare/reinvitare, costuri call center, costuri operare unități mobile
etc.
o Campanii de informare/ conștientizare a grupului țintă și de creștere a
gradului de conștientizare al populației
o Achiziții echipamente (în limita de crossfinancing)
o Măsuri de informatizare/ digitizare, inclusiv telemedicină
o Alte măsuri necesare implementării măsurilor de screening


Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Acceptat: NU
Răspuns MFE: În varianta transmisă serviciilor CE în
data de 1 octombrie 2020 au fost incluse anumite
modificări ale intervențiilor dedicate screeningurilor,
atât ca tipuri de acțiuni eligibile, cât și ca tipologii de
screeninguri. Prin urmare, vă rugăm să analizați noua
propunere
de
PO
disponibilă
la
adresa
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/, varianta 1 octombrie
2020.

Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în
special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer
pulmonar, cancer prostată, cancere ginecologice, cancere ale capului și
gâtului, testare genetică. etc )

Exemple de acțiuni eligibile:
o Furnizarea de servicii medicale, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă
(ex.
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități,
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost, persoane
cu venituri reduse, etc).
o Măsuri suport pentru a viza persoane din zona rurală/ dezavantajate
socio-economic/ vulnerabile (ex. costuri de transport/ cazare necesare
persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale specializate,
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Cap.2.4.2.
Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):



Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii
deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate
Personal implicat în furnizarea de programe de screening populațional/
diagnosticare/ tratament (precoce), din care:
o medici de familie
o medici specialitate
o asistente, inclusiv asistente medicale comunitare
o personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical
(ex. radiologi, tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică etc.)
o personal superior din structuri paraclinice (biologi, chimiști etc.)
o alt personal medico-sanitar
o personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori
medicali etc.)

Asociația " PEOPLES
IN DIFFICULTY'

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: NU
Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
 Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și
Răspuns MFE: nu este justificată propunerea formulată
locală a sistemului public de sănătate
 Personal implicat în furnizarea de programe de screening populațional/
diagnosticare/ tratament (precoce), din care:
o medici de familie
o medicii care desfasoara activitate medicala in cadrul Comisiei de
expertiza a capacitatii muncii
o medici specialitate
o asistente, inclusiv asistente medicale comunitare
o personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical (ex.
radiologi, tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică etc.)
o personal superior din structuri paraclinice (biologi, chimiști etc.)
o alt personal medico-sanitar
o personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali
etc.)
-

Cap.2.4.2.
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+
(...)

(…)





Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea
de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea
de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau
greu accesibile și mintală)

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
 Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii
deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate
 Personal implicat în furnizarea de programe de screening populațional/
diagnosticare/ tratament (precoce), din care:
o medici de familie
o medici specialitate
o asistente, inclusiv asistente medicale comunitare
o personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical
(ex. radiologi, tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică etc.)
o personal superior din structuri paraclinice (biologi, chimiști etc.)
o alt personal medico-sanitar
o personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori
medicali etc.)

Ministerul Fondurilor
Europene
Direcția
Generală
Asistență
Tehnică
Programe Europene

Cap.2.4.2.
Intervenții din fonduri
Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+

Schuman Associates

Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de
politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de
măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală și mintală în zone defavorizate
sau greu accesibile )

Acceptat: Parțial
Răspuns MFE: a fost introdusă categoria de medici
specialiști

Principalele grupuri țintă - Articolul 17(3)(d)(iii):
 Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii deconcentrate) și
locală a sistemului public de sănătate
 Personal implicat în furnizarea de programe de screening populațional/
diagnosticare/ tratament (precoce), din care:
o medici de familie
o medici specialiști
o asistente, inclusiv asistente medicale comunitare
o personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical (ex.
radiologi, tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică etc.)
o personal superior din structuri paraclinice (biologi, chimiști etc.)
o alt personal medico-sanitar
o personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali
etc.)
Intervenții din fonduri
Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+
(...)
Introducerea unei noi masuri:

Acceptat: Parțial
Răspuns MFE: având în vedere mortalitatea ridicată din
boală cerebrovasculară, POS acordă o atenție deosebită
măsurilor acestui domeniu. În acest sens, prin POS a
fost propusă operațiunea de importanță strategică nr. 7
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- Măsuri destinate creșterii capacității instituționale de a asigurara servicii
esențiale pentru afecțiuni complexe/ critice (ex. organizarea și
operaționalizarea unităților pentru tratarea accidentelor vasculare cerebrale/
unităților pentru tratarea pacientului cardiac în stare critică, inclusiv
asigurarea resurselor umane necesare, implementarea de parcursuri
terapeutice pentru pacienții în stare critică, asigurarea accesului la terapii
inovative pentru pacienții care au depășit starea critică- de exemplu terapii
pentru pacienții cu spasticitate cauzată de accident vascular cerebral,
formarea resurselor umane care îngrijesc pacienți în stare critică- de exemplu
formare pentru neuroradiologie intervențională sau formarea echipelor
multidisciplinare pentru tratamentul accidentului vascular).



Sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructura de testare a
sângelui și/ sau procesare a plasmei
Exemple de acțiuni eligibile:
o

o
o

elaborarea de instrumente suport (ex. îmbunătățirea cadrului
legislativ/ normativ in concordanță cu cerințele directivelor europene
in domeniu și a procedurilor de operare/ asistență tehnică pentru
definirea cadrului strategic de reorganizare și optimizare a sistemului
național de transfuzii; definirea instrumentelor de lucru (norme,
proceduri),
inițierea procesului de autorizare a instituțiilor din sistemul
transfuzional conform cerințelor comunitare
creșterea capacității tehnice a resursei umane prin asigurarea
competentelor necesare personalului medical si nemedical care va
lucra cu infrastructura reabilitată, precum și prin dezvoltarea de
instrumente și metodologii adecvate de pregătire

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
dedicată creşterii capacităţii de îngrijire medicală a
pacientului critic cu patologie vasculară cerebrală acută,
operațiune care combină atât intervenții de tip FEDR
pentru dezvoltarea și dotarea unor centre de referință
în patologia neurovasculară, cât și unele intervenții de
tip FSE+ care să asigure formarea corespunzătoare a
personalului în noile tehnici inovative, dar și prin
finanțarea de servicii medicale de diagnosticare precoce
a pacienților cu criterii de risc în patologia
neurovasculoară. În plus, în prioritatea 3 se va asigura
finanțarea unor centre de recuperare a pacienților cu
spasticitate cauzată de accident vascular cerebral.
Acceptat: DA
Răspuns MFE: preluat

-

Asociația Prader Willi
Romania (APWR)

-

-



Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate,
inclusiv la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor
internaționale
Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în
unitățile medicale
Operațiuni (orientativ)

-

A. Investiții prioritare în infrastructură

Institutul
de
Endocrinologie
Parhon
–
dr.
Anamaria Nițulescu

-

îmbunătăţirea cadrului legislativ/ normativ in concordanţă cu cerinţele
directivelor europene in domeniu şi a procedurilor de operare/ asistență
tehnică pentru definirea cadrului strategic de reorganizare și optimizare a
sistemului național de transfuzii;
definirea instrumentelor de lucru (norme, proceduri)
iniţierea procesului de autorizare a instituțiilor din sistemul transfuzional
conform cerinţelor comunitare ;
creşterea capacităţii tehnice a resursei umane prin asigurarea competentelor
necesare personalului medical si nemedical care va lucra cu infrastructura
reabilitată, precum și prin dezvoltarea de instrumente și metodologii
adecvate de pregătire.
Asigurarea transferului de expertiza si bune practici de la nivel european din
Retelele Europene de Referinta in sistemul national de sanatate;

Dezvoltarea și implementarea de programe de screening populațional pe
termen mediu și lung (ex: afecțiuni cardiovasculare, cancer, boli transmisibile,
netransmisibile, etc.) conform indicatorilor statistici agreați la nivel național
și/sau a protocoalelor aprobate
Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de
politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de
măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu
accesibile și mintală);, de sănătatea mintală, nutriție și boli metabolice,
obezitate, boli infecto-contagioase etc) prin realizarea unor Centre
județene/regionale specifice pe tipuri de afecțiuni și în funcție de nevoile
populaționale determinate unde să se realizeze monitorizarea măsurilor de
educație realizate în teritoriu, de unde să se genereze materialele de
informare, unde să existe consiliere și formatori care să propage măsurile
programelor de sănătate corespondente
Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv
la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale acces
la sânge și preparate de sânge / înlocuitori, acces la vaccinuri, acces la

Acceptat: NU
Răspuns MFE:
Nu există fundamentare pentru
sugestiile formulate
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B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor
transmisibile şi de gestionare a alertelor naţionale şi internaţionale
la nivel central şi local din domeniul sănătății publice

C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastrucurii de
testare a sângelui și/sau procesare a plasmei

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
tratamente conform protocoalelor, a ghidurilor de bune practici și a gold
standardelor agreate la nivel național
- Remodelarea circuitelor funcționale ale unităților sanitare pentru respectarea
normelor privind reducerea riscului de transmitere a infecțiilor
intraspitalicești dar și la nivelul ambulatoriilor integrate (AT+măsuri FSE de
consolidare a capacității)
- Actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau procedurilor/ protocoalelor
(conform necesitaţilor şi standardelor internaţionale/ europene) la nivel
național dar și adaptarea acestora la nivelul unităților spitalicești din rețeaua
publică sau privată aflată în relație contractuală cu CJAS
- Măsuri de întărire a capacității, inclusiv prin asigurarea de personal medical
competent și compensarea deficitului numeric de personal – introducerea în
COR de noi ocupații pt personalul de suport al echipei medico-sociale,
dezvoltarea de SO specifice ( corelate cu standardele UE) renormarea și
readaptarea structurii de personal îmrpeună cu sindicatele , patronatele din
ramura medico-socială
Asigurarea competentelor necesare personalului medical si alt personal care va
lucra cu infrastructura reabilitată
Introducerea în COR de noi ocupații pt personalul de suport al echipei medicosociale, dezvoltarea de SO specifice ( corelate cu standardele UE) renormarea și
readaptarea structurii de personal îmrpeună cu sindicatele , patronatele din
ramura medico-socială
Efectuarea de studii/ analize pentru îmbunătățirea supravegherii şi controlului
infecțiilor nosocomiale, a bolilor transmisibile, etc.
Dezvoltarea rețelei de boli transmisibile – corelarea cu PNS, epidemiologie –
dotarea cu echipamente IT și softuri AI, la nivelul fiecărui coordonator – județean
/ regional / național/local
Iniţierea și dezvoltarea procesului de autorizare a instituțiilor din sistemul
transfuzional conform cerinţelor comunitare.
Creşterea capacităţii tehnice a resursei umane prin asigurarea competentelor
necesare personalului medical si nemedical care va lucra cu infrastructura
reabilitată, precum și prin dezvoltarea de instrumente și metodologii adecvate de
pregătire.
Introducerea în COR de noi ocupații pt personalul de suport al echipei medicosociale, dezvoltarea de SO specifice ( corelate cu standardele UE - ESCO)
renormarea și readaptarea structurii de personal îmrpeună cu sindicatele ,
patronatele din ramura medico-socială
Acceptat: NU

Asociația
Viață

Dăruiește

La definirea beneficiarilor eligibili din ghidurile specifice -absolut toate masurile
din prezenta prioritate trebuie sa includa ONG-urile in randul beneficiarilor
eligibili.
-

Răspuns MFE: Propunerea nu este justificată și nici nu
se evidențiază pentru care din prioritățile de investiții se
impune includerea ONG ca beneficiari eligibili.
Ghidurile specifice vor include ONG-uri în funcție de
particularitățile intervențiilor finanțate. Trebuie totuși
evidențiat că ONG-urile nu pot implementa intervenții
care pot face obiectul achizițiilor publice.
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Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer colorectal,
hepatite/ HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare genetică,
screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)
Exemple de acțiuni eligibile:
o Furnizarea de servicii medicale, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex.
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități,
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost,
pensionari cu venituri reduse, etc.).
o Măsuri suport pentru persoanele din zona rurală/ dezavantajate
socio-economic/ vulnerabile (ex. costuri de transport/ cazare necesare
persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale
specializate, costuri de consiliere și suport psihologic în grupuri etc.)

Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în
special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer
pulmonar, cancer prostată, cancere ginecologice, cancere ale capului și
gâtului, testare genetică. etc )
Exemple de acțiuni eligibile:
o Furnizarea de servicii medicale, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex.
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități,
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost,
persoane cu venituri reduse, etc).
o Măsuri suport pentru a viza persoane din zona rurală/ dezavantajate
socio-economic/ vulnerabile (ex. costuri de transport/ cazare necesare
persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale
specializate, costuri de consiliere și suport psihologic în grupuri etc.)



Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer
colorectal, hepatite/ HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare
genetică, screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)

Exemple de acțiuni eligibile:
...
o Măsuri de dezvoltare/ actualizare metodologii/ standarde/ ghiduri
screening/ actualizarea de costuri etc.
...

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Acceptat: Parțial
Răspuns MFE:


Pentru măsurile de screening, deoarece sunt
adresate grupurilor vulnerabile care pot implica
persoane cu dizabilități, este necesar ca în acțiunile
Propunem înlocuirea enumerării “(ex. costuri de transport/ cazare necesare
eligibile să poate fi incluse și cele care presupun
persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale specializate, costuri
acompanierea persoanelor pentru a participa la
de consiliere și suport psihologic în grupuri etc.)” cu următoarea, completată:
anumite servicii medicale.
“(ex. costuri de transport/ cazare necesare pentru prezentarea sau acompanierea
Fundația
RAA

Prin POS nu sunt vizate măsuri pentru costuri
persoanelor la anumite servicii medicale, costuri de consiliere și suport psihologic
(partener UNOPA)
asociate obținerii de documente de identitate,
în grupuri, costuri asociate obținerii de documente de identitate sau de card de
acestea fiind specifice PO Incluziune și Combaterea
sănătate, costuri cu consumabile sanitare de prevenție a contractării bolilor
Sărăciei.
transmisibile etc.)”
 În lista acțiunilor eligibile au fost adăugate Activități
logistică și organizare program de testare în care au
fost incluse costuri suplimentare cu materialele de
protecție, curățenia și dezinfecția suplimentară în
context epidemic.
Acceptat: Parțial
Răspuns MFE:


Propunem înlocuirea enumerării “(ex. costuri de transport/ cazare necesare
persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale specializate, costuri
de consiliere și suport psihologic în grupuri etc.)” cu următoarea, completată:
“(ex. costuri de transport/ cazare necesare pentru prezentarea sau acompanierea
Fundația
RAA
persoanelor la anumite servicii medicale, costuri de consiliere și suport psihologic
(partener UNOPA)
în grupuri, costuri asociate obținerii de documente de identitate sau de card de
sănătate, costuri cu consumabile sanitare de prevenție a contractării bolilor
transmisibile etc.)”



Fundația
Comunitate

pentru

Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer
colorectal, hepatite/ HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare
genetică, screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)

Pentru măsurile de diagnosticare
precoce,
deoarece sunt adresate grupurilor vulnerabile care
pot implica persoane cu dizabilități, este necesar ca
în acțiunile eligibile să poate fi incluse și cele care
presupun acompanierea persoanelor pentru a
participa la anumite servicii medicale.
 Prin POS nu sunt vizate măsuri pentru costuri
asociate obținerii de documente de identitate,
acestea fiind specifice PO Incluziune și Combaterea
Sărăciei.
 În lista acțiunilor eligibile au fost adăugate Activități
logistică și organizare program de testare în care au
fost incluse costuri suplimentare cu materialele de
protecție, curățenia și dezinfecția suplimentară în
context epidemic
Acceptat: Parțial
Răspuns MFE:


În privința metodologiilor/standardelor/ghidurilor
de screening nu se dorește extinderea. Se va finanța
Exemple de acțiuni eligibile:
fie actualizarea acestor documente, fie elaborarea
...
unora noi pentru domeniile care nu au fost
o Măsuri de extindere/ dezvoltare/ actualizare metodologii/ standarde/
sprijinite din POCU 2014-2020.
ghiduri screening/ actualizarea de costuri etc.
 Domeniile sprijinite atât pentru programele de
...
screening populațional, cât și cele care vor face
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul


Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în
special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer
pulmonar, cancer prostată, cancere ginecologice, cancere ale capului și
gâtului, testare genetică. etc )

...
Exemple de acțiuni eligibile:
...
o

Măsuri de informatizare/ digitizare, inclusiv telemedicină

o

Alte măsuri necesare implementării măsurilor de screening

obiectul diagnosticării precoce au suferit unele
modificări în varianta transmisă în data de 1
octombrie 2020 la CE. Acestea sunt disponibile la
adresa
https://mfe.gov.ro/minister/perioade-deprogramare/perioada-2021-2027/,
varianta
1
octombrie 2020.

Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în
special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer
pulmonar, cancer prostată, cancere ginecologice, cancere ale capului și
gâtului, boli rare, testare genetică. etc )

...
Exemple de acțiuni eligibile:
...
o Măsuri de informatizare/ digitizare, inclusiv telemedicină pentru
asigurarea continuității îngrijirii și management de caz
 Implementarea de programe de screening la
o Alte măsuri necesare implementării măsurilor de screening
preșcolari și elevi – screening oftalmologic, vicii
...
postura, tulb. endocrine, obezitate. La prioritatea 2
FSE+ s-au prevăzut măsuri care să contribuie la
 Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de
îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de
politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de
medicină școlară, inclusiv a celei stomatologice, ca
măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu
parte a asistenței medicale primare adresate
accesibile și pentru persoane cu nevoi speciale, mintală)
copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, cât şi din
 Implementarea de programe de promovare a sanătății
mediul rural. O parte din măsurile menționate pot fi
 Implementarea de programe de screening la prescolari si elevi – screening
finanțate în cadrul acestei intervenții.
oftalmologic, vicii postura, tulb. endocrine, obezitate
 Implementarea de măsuri de sprijin destinate recuperării copiilor cu
tulburări de spectru autist
 Intervențiile dedicate sprijinului pentru recuperarea

...


Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea
de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea
de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau
greu accesibile și mintală)
 Implementarea de măsuri de sprijin destinate recuperării copiilor cu
tulburări de spectru autist
Exemple de acțiuni eligibile:
o sprijinirea înființării de centre publice destinate recuperării copiilor cu
tulburări de spectru autist
o furnizarea de servicii/ măsuri de sprijin destinate recuperării copiilor cu
tulburări de spectru autist

Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de
politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de
măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu
accesibile și mintală)

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

persoanelor cu tulburări de spectru autist au fost
mutate la prioritatea 2 (servicii in ambulatoriu). Nu
se vor menționa explicit anumite terapii, ex. ABBA,
la nivelul PO, aspectele specifice urmând a ține de
detaliile ghidurilor. De asemenea, nu mai este
folosită terminologia copii, ci persoane. Trebuie
evidențiat că PO Incluziune Socială și Combaterea
Sărăciei va acorda sprijin pentru accesul la anumite
terapii pentru persoanele cu dizabilități.

Exemple de acțiuni eligibile:
o sprijinirea înființării de centre publice destinate recuperării copiilor cu
tulburări de spectru autist
o sprijinirea înființării de centre destinate recuperării copiilor cu tulburări de
spectru autist prin terapii asistate de animale (cai, câini)
o furnizarea de servicii/ măsuri de sprijin destinate recuperării copiilor cu
tulburări de spectru autist
o furnizarea de servicii integrate pentru persoanele cu dizabilități și din spectrul
autist
o decontarea serviciilor în funcție de nevoile identificate ale copilului

PartNET
(completare)

Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de
politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de măsuri
de prevenție (inclusiv nutriție, boli metabolice, sănătate orală în zone
defavorizate sau greu accesibile și mintală)

Acceptat: NU
Răspuns MFE: propunerea nu este justificată

Actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz şi/sau procedurilor/ protocoalelor
(conform necesitaţilor şi standardelor internaţionale/ europene)
Acceptat: DA

Implementarea de măsuri de sprijin destinate recuperării copiilor cu
tulburări de spectru autist

Institutul Național de
CercetarePropunem sa se adauge si o alta prioritate care vizeaza masuri de sprijin pentru
Dezvoltare
pentru adultii cu tulburari din spectrul autist. In prezent nu exista nici o masura pentru
Metale Neferoase și sprijinirea acestora.
Rare - IMNR

Răspuns MFE:


Intervențiile dedicate sprijinului pentru recuperarea
persoanelor cu tulburări de spectru autist au fost
mutate la prioritatea 2 (servicii în ambulatoriu). De
asemenea, nu mai este folosită terminologia copii,
ci persoane. Trebuie evidențiat că PO Incluziune
Socială și Combaterea Sărăciei va acorda sprijin
pentru accesul la anumite terapii pentru persoanele
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
cu dizabilități.

Acceptat: NU


Consiliul
Județean
Harghita

Asigurarea condițiilor sanitare și de igienă și a asistenței
medicale pentru comunitățile defavorizate de rromi

Acceptat: NU

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+
•

Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer
colorectal, hepatite/ HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare
genetică, screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)

Exemple de acțiuni eligibile:
o Furnizarea de servicii medicale, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex.
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități,
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost,
pensionari cu venituri reduse, etc.).




Nu sunt clar definite actiunile eligibile care sa vizeze hepatitele virale si HIV/SIDA
ARAS – Asociatia iar actiunea vizata nu este justificata cu date epidemiologice in cadrul capitolului
1 Strategia programului: principalele provocări de dezvoltare și răspunsurile de
Romana Anti-SIDA
politică publică.

Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer
colorectal, hepatite/ HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare
genetică, screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)

Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în
special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer
pulmonar, cancer prostată, cancere ginecologice, cancere ale capului și
gâtului, testare genetică. etc )

Răspuns MFE: propunerea nu este
justificată și nu intră în domeniile
sprijinite prin POS. Cu toate acestea,
menționăm că PO Incluziune Socială și
Combaterea Sărăciei sprijină anumite
măsuri care să vină în spijinul propunerii
formulate.



ARPIM


Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare
și tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane
aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar,
cancer colorectal, cancerele de sange, cancer de prostata, cancere
pulmonare, renale, de piele si din sfera ORL, depresie, hepatite/ HIV
SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare genetică, screeningul
factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)

Răspuns MFE: POS cuprinde în secțiunea Strategia
programului date epidemiologice cu privire la boli
transmisibile cu accent pe Tb, hepatite vitale/ HIV SIDA.
Având în vedere rolul important al prevenției pentru
aceste patologii, POS prevede la prioritatea 4 programe
de screening populațional, inclusiv pentru HIV SIDA.
POS descrie pentru acestea măsurile eligibile, însă
aspectele de detaliu, precum metodele de testare, se
vor regăsi în ghidurile specifice fiecărui domeniu de
screening.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Nu există nicio justificare pentu
implementarea de programe de screening populațional
în domenii precum: cancerele de sânge, cancer de
prostată, cancere pulmonare, renale, de piele și din
sfera ORL, depresie. Trebuie făcută precizarea că
implementarea de programe de screening populațional
se va realiza conform ghidurilor europene de calitate în
screening, neexistând evidențe pentru lansarea unor
astfel de programe de screening populațional.

Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în
special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer
pulmonar, cancer renal, cancel de piele, cancer prostată, cancere de sânge,
cancere ginecologice, cancere ale capului și gâtului, testare genetică, În privința propunerilor de a include alte domenii,
acestea trebuie fundamentate riguros cu date care să
depresie, diabet, insuficienta cardiaca, etc )
vină în sprijinul propunerilor enunțate.
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Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
 Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal/ neonatal/
 Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal / neonatal/
postnatal (implementarea de programe de urmărire, îngrijire a sarcinii și
postnatal (implementarea de programe de urmărire, îngrijire a sarcinii și
diagnosticare destinate gravidei și copilului; implementarea programelor
diagnosticare destinate gravidei și copilului; implementarea programelor de
de screening/ prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate;
screening/ prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate;
implementarea/ îmbunătățirea programului de screening/ prevenție și
implementarea/ îmbunătățirea programului de screening/ prevenție și
tratament pentru hipoacuzia neurosenzorială; implementarea de
tratament pentru hipoacuzia neurosenzorială; implementarea de programe
programe de diagnosticare neonatală pentru displazie congenitală;
de diagnosticare neonatală pentru displazie congenitală; implementarea/
implementarea/ îmbunătățirea programelor de screening/ prevenție și
îmbunătățirea programelor de screening/ prevenție și tratament pentru
tratament pentru malformații congenitale cardiace,
diagnosticare
malformații congenitale cardiace, diagnosticare sindroame metabolice
sindroame metabolice congenitale, neurologie pediatrică - boli rare/ boli
congenitale, neurologie pediatrică - boli rare/ boli genetice rare, testare
genetice rare, testare genetică epilepsii rare, etc.)
genetică epilepsii rare, etc.)
Exemple de acțiuni eligibile:
Exemple de acțiuni eligibile:
o
o
o
o
o
o

o
o

elaborarea de protocoale de screening/ diagnosticare precoce/ suport
în implementarea protocoalelor de screening
instrumente de sprijin care să faciliteze implementarea programelor
înființare centru național/ centre regionale de screening/ centru de
excelență
măsuri de informare și creștere a gradului de conștientizare
asigurarea tratamentului formelor severe
măsuri de dezvoltare a capacității instituționale și a personalului
implicat în implementarea măsurilor programelor de diagnosticare
precoce și/ sau tratament, inclusiv personal servicii conexe și personal
suport (ex. dezvoltare/ actualizare curriculum, instruire periodică în
managementul programelor, evaluare competente/ certificare,
asigurarea și controlul calității programelor, certificare servicii,
monitorizare și evaluare a programelor, crearea de parteneriate, etc)
furnizarea de servicii de diagnosticare/ tratament/ susținerea creării
de programe de terapie specifice pentru diverse boli (rare )
alte măsuri necesare

o
Institutului National
pentru
Sanatatea
Mamei si Copilului
"AlessandrescuRusescu"

o
o
o
o
o

o
o
o
o






Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer
colorectal, hepatite/ HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare
genetică, screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)

Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în
special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer
pulmonar, cancer prostată, cancere ginecologice, cancere ale capului și
gâtului, testare genetică. etc )
Exemple de acțiuni eligibile:
o Furnizarea de servicii medicale, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă (ex.
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități,
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost,
persoane cu venituri reduse, etc).

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Acceptat: NU
Răspuns MFE:
Măsurile enunțate nu sunt în sfera măsurilor de tip
FSE+. De asemenea, nu este fundamentată necesitatea
introducerii acestora.

elaborarea de protocoale de screening/ diagnosticare precoce/ suport în
implementarea protocoalelor de screening
instrumente de sprijin care să faciliteze implementarea programelor
înființare centru național/ centre regionale de screening/ centru de
excelență
măsuri de informare și creștere a gradului de conștientizare
asigurarea tratamentului formelor severe
măsuri de dezvoltare a capacității instituționale și a personalului implicat
în implementarea măsurilor programelor de diagnosticare precoce și/ sau
tratament, inclusiv personal servicii conexe și personal suport (ex.
dezvoltare/ actualizare curriculum, instruire periodică în managementul
programelor, evaluare competente/ certificare, asigurarea și controlul
calității programelor, certificare servicii, monitorizare și evaluare a
programelor, crearea de parteneriate, etc)
furnizarea de servicii de diagnosticare/ tratament/ susținerea creării de
programe de terapie specifice pentru diverse boli (rare )
cercetare- dezvoltare in screeningul antenatal/fetal
terapie fetala
alte măsuri necesare



Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer
colorectal, prostată, pulmonar, renal, tiroida, castric, cancerele de sânge,
afecțiuni cardiovasculare, neurologie, boli rare, hepatite/ HIV SIDA, screening
metabolic, tuberculoză, testare genetică, screeningul factorilor de risc comuni
ai bolilor cronice, etc.)
 Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în
American Chamber
special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer
of Commerce in
pulmonar, cancer prostată, colorectal, renal, tiroidă, gastric, cancere
Romania
ginecologice, cancere ale capului și gâtului, cancere de sânge, testare
genetică. etc )
Exemple de acțiuni eligibile:
o Furnizarea de servicii medicale, cu accent pe:
o persoane din zona rurală
o populație dezavantajată socio-economic/ vulnerabilă
(ex.
neasigurați sau beneficiari de VMG persoane cu dizabilități,
minorități etnice defavorizate, persoane fără adăpost, persoane

Acceptat: NU
Răspuns MFE:


screening populațional - Nu există nicio justificare/
fundamentare clară pentu implementarea de
programe de screening populațional în domeniile
menționate.
 Facem precizarea că există diferențe clare între
programele de screening populațional și
programele de diagnosticare non populaționale.
 Programe de diagnosticare precoce și tratament.
Nu a fost transmisă nicio justificare pentru
propunerile menționate, acestea trebuind să fie
fundamentate riguros cu date care să vină în
sprijinul propunerilor enunțate.
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o

o

o
o

o
o
o
o
o

Măsuri suport pentru a viza persoane din zona rurală/ dezavantajate
socio-economic/ vulnerabile (ex. costuri de transport/ cazare necesare
persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale
specializate, costuri de consiliere și suport psihologic în grupuri etc.)
Măsuri de dezvoltare a capacității personalului implicat în
implementarea măsurilor programului de screening, inclusiv personal
servicii conexe și personal suport (ex. dezvoltare/ actualizare
curriculum formare, evaluare competente/, certificare, etc)
Măsuri de dezvoltare/ actualizare metodologii/ standarde/ ghiduri
screening/ actualizarea de costuri etc.
Activități logistică și organizare program de testare: costuri transport
probe către laboratoare, cost distribuție materiale sanitare la centrele
de recoltare transport și cazare personal medical, costuri de
invitare/reinvitare, costuri call center, costuri operare unități mobile
etc.
Campanii de informare/ conștientizare a grupului țintă
Elaborare studii/ analize/ rapoarte/ monitorizare etc
Măsuri de sprijin pentru asigurarea calității în screening
Achiziții echipamente (în limita de crossfinancing)
Măsuri de informatizare/ digitizare, inclusiv telemedicină

Alte măsuri necesare implementării măsurilor de screening



Măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de laborator

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
cu venituri reduse, etc).
o Măsuri suport pentru a viza persoane din zona rurală/ dezavantajate
socio-economic/ vulnerabile (ex. costuri de transport/ cazare necesare
persoanelor pentru a beneficia de anumite servicii medicale specializate,
costuri de consiliere și suport psihologic în grupuri etc.)
o Măsuri de dezvoltare a capacității personalului implicat în implementarea
măsurilor programului de screening, inclusiv personal servicii conexe și
personal suport (ex. dezvoltare/ actualizare curriculum formare, evaluare
competente/, certificare, etc)
o Măsuri de dezvoltare/ actualizare metodologii/ standarde/ ghiduri
screening/ actualizarea de costuri etc.
o Activități logistică și organizare program de testare: costuri transport
probe către laboratoare, cost distribuție materiale sanitare la centrele de
recoltare transport și cazare personal medical, costuri de
invitare/reinvitare, costuri call center, costuri operare unități mobile etc.
o Campanii de informare/ conștientizare a grupului țintă
o Elaborare studii/ analize/ rapoarte/ monitorizare etc
o Măsuri de sprijin pentru asigurarea calității în screening
o Achiziții echipamente (în limita de crossfinancing)
o Măsuri de informatizare/ digitizare, inclusiv telemedicină
o Alte măsuri necesare implementării măsurilor de screening

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie



Dezvoltarea de centre și/sau echipe multidisciplinare de diagnostic,
tratament (inclusiv interventii chirurgicale) a cancerului pentru cele 5 cancere
cu povara cea mai mare a bolii în România (tumori solide - sân, col uterin,
colorectal, plămân și prostată)



Centrele de diagnostic – prin POCU au fost finanțate
centre regionale de screening, măsuri care vor fi în
continuare sprijinite și prin POS (vezi prioritatea 4 măsuri FSE+ și FEDR)



Dezvoltarea de circuite la nivelul spitalelor pentru prioritizarea pacienților cu
cancer şi a procedurilor/ protocoalelor chirurgicale privind timpii specifici de
așteptare pentru accesul la investigații medicale și tratament, bazate pe
standarde de diagnostic rapid, algoritmi de testare specifici și măsuri de
monitorizare a eficienței pentru cele 5 cancere cu povara cea mai mare a bolii
în România (tumori solide - sân, col uterin, colorectal, plămân și prostată)



proceduri/protocoale - măsurile de screening
finanțate din POCU (OS 4.9) au inclus ca și etapă
inițială elaborarea de metodologii/protocoale etc.
pentru implementarea programelor de screening,
etapă care se va regăsi ca acțiune eligibilă și pentru
noile programe de screening care vor fi finanțate
din POS.

Exemple de acțiuni eligibile:
o elaborarea de instrumente suport (ex. actualizarea ghidurilor, definițiilor
de caz și/ sau procedurilor/ protocoalelor (conform necesităților și
standardelor internaționale/ europene)
o asigurarea competentelor necesare personalului medical si alt personal
care va lucra cu infrastructura reabilitată



Sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructura de testare a
sângelui și/ sau procesare a plasmei

Exemple de acțiuni eligibile:
o

o
o

elaborarea de instrumente suport (ex. îmbunătățirea cadrului
legislativ/ normativ in concordanță cu cerințele directivelor europene
in domeniu și a procedurilor de operare/ asistență tehnică pentru
definirea cadrului strategic de reorganizare și optimizare a sistemului
național de transfuzii; definirea instrumentelor de lucru (norme,
proceduri),
inițierea procesului de autorizare a instituțiilor din sistemul
transfuzional conform cerințelor comunitare
creșterea capacității tehnice a resursei umane prin asigurarea
competentelor necesare personalului medical si nemedical care va

Măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de laborator
Exemple de acțiuni eligibile:
o elaborarea de instrumente suport (ex. actualizarea și/sau dezvoltarea
ghidurilor, definițiilor de caz și/ sau procedurilor/ protocoalelor (conform
necesităților și standardelor internaționale/ europene)
o metode inovatoare de diagnostic- ex: testarea biomarkerilor) pentru
diagnostic precoce si tratament in cazul afectiunilor cu impact major asupra
sanatatii (exemplu: pentru afectiunile cardiovasculare, onco-chirurgicale,
pentru cele 5 cancere cu povara cea mai mare a bolii în România (tumori
solide - sân, col uterin, colorectal, plămân și prostată cancer, precum si alte
tipuri de cancer: gastric, hepatic, renal);
o actualizarea și implementarea sistemului de grupuri înrudite de diagnostic
(DRG)
o dezvoltarea unei solutii complete, „end-to-end” pentru reducerea poverii
cancerului de sân, col uterin, colorectal, plămân și prostată, precum si alte
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lucra cu infrastructura reabilitată, precum și prin dezvoltarea de
instrumente și metodologii adecvate de pregătire


Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate,
inclusiv la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor
internaționale



Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale
în unitățile medicale

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
tipuri de cancer: gastric, hepatic, renal plan in Romania, care sa includa
actualizarea ghidurilor de screening pentru cancerul cervical, in conformitate
cu ghidurile UE si cu metodologia moderna de testare.
o asigurarea competentelor necesare personalului medical si alt personal care
va lucra cu infrastructura reabilitată


Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructura de testare a calității și
conformității sângelui și/ sau procesare a plasmei

Exemple de acțiuni eligibile:
o

elaborarea de instrumente suport (ex. îmbunătățirea cadrului legislativ/
normativ in concordanță cu cerințele directivelor europene in domeniu și
a procedurilor de operare/ asistență tehnică pentru definirea cadrului
strategic de reorganizare și optimizare a sistemului național de transfuzii;
definirea instrumentelor de lucru (norme, proceduri),
o inițierea procesului de autorizare a instituțiilor din sistemul transfuzional
conform cerințelor comunitare
o creșterea capacității tehnice a resursei umane prin asigurarea
competentelor necesare personalului medical si nemedical care va lucra
cu infrastructura reabilitată, precum și prin dezvoltarea de instrumente și
metodologii adecvate de pregătire
 Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate, inclusiv
la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor internaționale, atât
pentru populația adultă, cât și pentru nou-născuți și copii
 Îmbunătăţirea cadrului legislativ/ normative, ghiduri si protocoale, etc,
pentru crearea ecosistemului de medicina personalizata
 Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în
unitățile medicale
Elaborarea de politici publice care incurajeaza cresterea natalitatii, inclusiv
programe de reproducere asistata medical, concomitent cu modernizarea si
cresterea capacitatii retelei de maternitati
Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+
Fo
Categori
Cod
Nr
nd
a de
prioritate
regiune
FED Mai puțin
4.
R
dezvoltat
Creșterea
ă
eficacității
Mai
sectorului
dezvoltat
medical
ă
prin
Mai puțin
01 Contributing to green
investiții în
FSE
dezvoltat
skills and jobs and the
infrastruct
ă
green economy
ură
și +
Mai
02 Developing digital skills
servicii
dezvoltat
and jobs
ă
05 Non-discrimination
06 Gender equality

Sumă
(EUR)

UNICEF Romania

Tabel 7: Dimensiunea 6 – teme secundare FSE+
Fo
Categori
Cod
Nr
nd
a
de
prioritate
regiune
Investitii in infrastructura
4. Creșterea FED Mai puțin
R
dezvoltată
digitală
eficacității
Mai
sectorului
dezvoltată
medical
Mai puțin
01 Contributing to green
prin
skills and jobs and the green
investiții în FSE dezvoltată
+
Mai
economy
infrastructu
dezvoltată
02 Developing digital skills
ră și servicii
and jobs
05 Non-discrimination
06 Gender equality

Acceptat: NU
Sumă
(EUR)

Răspuns MFE: nu există această temă secundară
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Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea
de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea
de măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau
greu accesibile și mintală)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
 Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea de
politici de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de
măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu
accesibile și mintală)
- Prevenirea sarcinii timpurii la adolescente
- Prevenirea consumului de alcool la adolescenti si tineriPrevenirea
UNICEF Romania
consumului de tutun la adolescenti si tineri
- Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi
prevenite prin vaccinare
Prevenirea consumului de grăsimi animale și de alimente bogate în calorii, cu
conținut excesiv de zahăr și sare la adolescenti si tineri

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Acceptat: NU
Răspuns MFE:


Aspectele de detaliu ce vor fi finanțate ca și măsuri
în apelul pentru implementarea de programe de
schimbare a stilului de viață vor fi detaliate în
ghidurile specifice urmare a discuțiilor ce vor fi
purtate cu actori relevanți.

Grupuri țintă


Acceptat: NU

Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii
deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate

Uniunea Națională a
Organizațiilor
Persoanelor Afectate Nicio referire la ONG-uri, se pare ca sunt excluse total din POS Sanatate
de
HIV/SIDA
(UNOPA)



Personal din administrația publică centrală (inclusiv servicii
deconcentrate) și locală a sistemului public de sănătate

În domeniul formării și educării personalului UAT pentru un
stil de viață sănătos, credem că nu ar rezolva eficient
problema multiplicării cunoștințelor în folosul comunității. În
accepțiunea noastră ar fi de preferat crearea unor structuri
specializate comunitare pentru sănătate în fiecare UAT cu
personal dedicat și specializat în administrarea serviciilor de
sănătate publică, respectiv alte domenii medicale comunitare,
personal specializat, care este disponibil de mai mulți ani și în
România.

Consiliul
Județean
Hargita



Personal implicat în furnizarea de programe de screening populațional/
diagnosticare/ tratament (precoce), din care:
o medici de familie
o medici specialitate
o asistente, inclusiv asistente medicale comunitare
o personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical
(ex. radiologi, tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică etc.)



Fundația
Comunitate

pentru

Personal implicat în furnizarea de programe de screening populațional/
diagnosticare/ tratament (precoce), din care:
o medici de familie
o personal medical care asigură asistența medicală școlară
o medici specialitate
o asistente, inclusiv asistente medicale comunitare
o personal implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical (ex.

Răspuns MFE: În ceea ce privește beneficiarii eligibili –
conform propunerii de Regulament general, macheta
de program operațional nu mai prevede posibilitatea
includerii beneficiarilor în cadrul PO. Cu toate acestea,
în ghidurile specifice vor fi prevăzute inclusiv cerințe
referitoare la solicitanți eligibili/parteneriate. De
asemenea, dorim să precizăm faptul că specificul POS
este acela de a concentra intervențiile către entități
publice, cu unele excepții pentru anumite intervenții
care vor necesita inclusiv parteneriate cu ONG-uri cu
activitate relevantă în domeniul vizat. În plus, subliniem
faptul că entitățile private nu pot fi parteneri în proiecte
în situația în care prin parteneriat se eludează legislația
în domeniul achizițiilor publice.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: nu este clară propunerea de
modificare a PO. De asemenea, trebuie
precizat că propunerile formulate trebuie
justificate din perspectiva cerințelor
propunerii de Regulament general și
fundamentate corespunzător.

Acceptat: parțial
Răspuns MFE:


asistența medicală școlară – propunerea de a
include la grupul țintă pentru prioritatea 4 personal
medical care asigură asistența medicală școlară nu
este acceptată deoarece asistența mediicală școlară
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o
o
o





personal superior din structuri paraclinice (biologi, chimiști etc.)
alt personal medico-sanitar
personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori
medicali etc.)
Persoane care beneficiază de programe de screening populațional/
diagnosticare/ tratament precoce, cu accent pe: cel din zona rurală,
persoane dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. neasigurați,
beneficiari de VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice
defavorizate, persoane fără adăpost etc).
Personal implicat în furnizarea de programe de schimbare a stilului de
viață și aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, din care:
o medici de familie
o medici
o asistente, inclusiv asistente medicale comunitare
o alt personal medico-sanitar
o personal care oferă servicii conexe
o personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori
medicali etc.)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
radiologi, tehnicieni de laborator, tehnicieni imagistică etc.)
o personal superior din structuri paraclinice (biologi, chimiști etc.)
o alt personal medico-sanitar
o personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali
etc.)
 Persoane care beneficiază de programe de screening populațional/
diagnosticare/ tratament precoce, cu accent pe: cel din zona rurală, persoane
dezavantajate socio-economic/ vulnerabile (ex. neasigurați, beneficiari de
VMG, persoane cu dizabilități, minorități etnice defavorizate, persoane fără
adăpost etc).
 Personal implicat în furnizarea de programe de schimbare a stilului de viață și
aplicarea de politici de încurajare a unei vieți sănătoase, din care:
o medici de familie
o personal medical care asigură asistența medicală școlară
o medici
o asistente, inclusiv asistente medicale comunitare
o alt personal medico-sanitar
o personal care oferă servicii conexe
o personal suport (ex. personal administrativ, IT, registratori medicali
etc.)

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
este susținută în cadrul priorității 2 și nu în cadrul
priorității 4.

Acțiuni interregionale și transnaționale
Măsurile de screening populațional, cele pentru asigurarea unui diagnostic și
tratament de calitate, cele aferente îmbunătățirii capacității tehnice a resursei
umane din sistemul de transplant de țesuturi și celule, etc. ar putea implica și
acțiuni de cooperare transnațională sau interregională.

Măsurile de screening populațional, cele pentru asigurarea unui diagnostic și
tratament de calitate, cele aferente îmbunătățirii capacității tehnice a resursei
umane din sistemul de transplant de țesuturi și celule, etc. ar putea implica și
acțiuni de cooperare transnațională sau interregională pe domeniul bolilor rare.
Exemple de acțiuni eligibile:
Fundația
Comunitate

pentru o



Extinderea Rețelei de Centre de Expertiză pentru Bolile Rare și integrarea lor
în Rețelele Europene de Referință; Crearea unei Rețele Națonale de Servicii
care să colaboreze cu Centrele de Expertiză pentru asigurarea continuității
îngrijirii pacienților
Inițierea unui Centru Național de Coordonare a Bolilor Rare conform
Recomandărilor Comisiei Europene pentru integrarea expertizei Rețelelor
Europene în sistemul național de sănătate.

Acceptat: DA
Răspuns MFE:
Unul din domeniile susținute ca și program de
diagnosticare este cel al bolilor rare. Deși crearea de
parteneriate era inclusă ca și măsură eligibilă în cadrul
listei de acțiuni eligibile pentru intervenția Creşterea
capacităţii de îngrijire medicală a pacienților cu boli
rare – neurologie pediatrică a fost completată cu
crearea de parteneriate/rețele de centre de expertiză.

Indicatori de realizare

Indicatori de rezultat
Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare ca urmare a
sprijinului primit, din care:
...

Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor
și
Asistenților Medicali
din
România
(OSMGMAMR)

Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare / și-au actualizat
cunoștințele și abilitățile profesionale / au obținut un certificat ca urmare a
participării la o formă de educație medicală continuă ca urmare a sprijinului
primit, din care:
...

AUTORITATEA
NAȚIONALĂ

Reformulare pe documentul Sinteza POS, de pe site:

Acceptat: DA
Răspuns MFE: propunere preluată

2.5 Prioritatea 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
Acceptat: DA

DE
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care a transmis
comentariul
MANAGEMENT AL
Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical. Investițiile în
CALITĂȚII
ÎN domeniul cercetării vor sprijini:
SĂNĂTATE
- Dezvoltarea infrastructurii, modernizarea, reluarea producției de
vaccin și dezvoltarea de noi produse farmaceutice în Institutul
Național de Cercetare- Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino";
- Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul
genomicii;
- Realizarea unui centru de excelență în domeniul medicinii nucleare
- Consolidarea capacității de
cercetare-dezvoltare
în domeniul
tratării

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Răspuns MFE: Propunerea formulată nu ține cont de
specificitatea măsurilor vizate prin Prioritatea 5 și nu
este argumentată.

cancerelor.
TEHNOLOGII COMPUTERIZATE / NOI METODE DE DIAGNOSTICARE a bolilor
neurodegenerative
1. În contextul diagnosticului pre-simptomatic, așa-numitele modele de risc
de boală bazate pe AI (AI-based disease risk models) permit predicția de
risc personalizat a pacienților, înainte de stabilirea simptomelor cognitive
pentru stabilirea diagnosticului de boală Neurocognitivă de către un
clinician. Potențialul acestor modele este o identificare precoce (cu 1520 ani înainte), stabilirea unui tratament simptomatic al pacienților, ceea
ce crește probabil șansele de a preveni sau de a încetini evoluția bolii.
Sunt cunoscuți mai mulți factori care contribuie la riscul de demență și
pot fi folosiți ca predictori. Aceștia au caracteristici nemodificabile, cum
ar fi sexul biologic, vârsta, statutul de alelă APOEε4 și polimorfismele
nucleotidice unice legate de demență (SNP) . În plus, se știe că o varietate
de variabile modificabile afectează riscul de demență, cum ar fi educația,
activitatea fizică și fumatul. Modelele de risc de boală pot combina
aceste caracteristici predictive pentru a estima riscul de demență
personalizat al unui individ. Acest lucru duce la modele multivariate care
nu se bazează doar pe biomarkeri unici.
Fundația Ana Aslan
Internațional

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Nu este relevantă o astfel de completare
pentru prioritatea 5 - Cercetarea în sănătate.
Cu toate acestea, informațiile ar putea fi relevante din
perspectiva măsurilor sprijinite în cadrul intervențiilor
susținute prin FSE+ OP 4.

2. Introducerea și utilizarea tehnologiei de tip machine learning ca o tehnică
inovativă în evaluarea sănătății cognitive, încetinirea fenomenului de
îmbătrânire cognitivă. Un exemplu este aplicația nouă de învățare
automată supravegheată și modelare predictivă pentru a demonstra și
valida utilitatea unui instrument clinic de depistare precoce online și
sprijin decizional în evaluarea deficitului cognitiv (MemTrax).
3. Aproape 50 de milioane de oameni din întreaga lume au boala Alzheimer
sau o altă formă de demență. În timp ce vârsta este cel mai mare factor
de risc pentru dezvoltarea bolii, cercetătorii consideră că majoritatea
cazurilor de Alzheimer apar ca urmare a interacțiunilor complexe între
gene și alți factori individuali de risc, de mediu, stressori – fizici , chimici ,
emoționali. Dar acești factori și rolul pe care îl joacă nu sunt cunoscuți
încă, însă ei modifică expresia fiziologiei genelor la nivel individual de-a
lungul parcursului existențial (Epigenetica) Există noi studii care folosesc
“Machine Learning” pentru a identifica biomarkerii serologici potențiali
ai bolii Alzheimer. Utilitatea practică ar putea fi la diagnosticarea
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care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
preventivă, predictivă și ar putea duce la modalități neinvazive de
urmărire a progresului bolii la acești potențiali pacienți. Metoda a fost
dezvoltată de Profesorul si cercetătorul în domeniul informaticii, Greg Ver
Steeg, la Institutul de Științe ale Informației USC. “Machine Learning”(
Învățarea automată) este un subset al Inteligenței artificiale (AI) care
oferă computerului capacitatea de a învăța fără a fi programat explicit. În
acest studiu particular, scopul oamenilor de știință a fost să folosească
același algoritm pentru a descoperi factori ascunși - sau grupuri de factori
înrudiți - în date medicale care ar putea fi corelate cu boala Alzheimer.
“Ar putea să nu existe un singur predictor pentru declinul cognitiv,
dacă a început deja sau cât de sever va fi”- afirma Ver Steeg. “Dar
poate că există colecții de indicatori care ar fi un semnal mai bun.
Întrebarea la care ne-am uitat a fost dacă putem folosi algoritmul
pentru a găsi grupuri de caracteristici care ar putea fi predictori mai
puternici pentru Alzheimer decât orice factor măsurat individual.
"Asocierile de factori predispozanți (Clusters of Relationships) prin care
oamenii de știință au rulat datele prin algoritmul lui Ver Steeg, au
determinat apariția grupurilor relaționale distincte:
a. Beta Amiloidul și Proteina Tau s-au dovedit a fi importante, dar
algoritmul a relevat, de asemenea, relații puternice cu sănătatea
cardiovasculară, nivelul hormonilor, metabolismul și răspunsul
sistemului imunitar.
b. nivelurile scăzute de vitamina B12, pot fi un factor de risc în
bolile cardiovasculare, au fost grupate împreună cu enzime
numite matrice metaloproteinaze, de asemenea caracteristice
bolilor cardiovasculare, și o proteină secretată de celulele T,
cunoscute pentru a participa la răspunsul imun. În timp ce
relațiile dintre unele dintre măsuri au fost documentate anterior
și se știa că sunt asociate cu Patologia de tip Alzheimer“rezultatele indică o sinergie între caracteristici fiind un
predictor mai puternic decât caracteristicile individuale”.
4. Semnătura multi-omică a depunerii amiloidului cerebral la persoanele
asimptomatice cu risc pentru boala Alzheimer: Studiul INSIGHT-preAD
Una dintre cele mai mari provocări ale Bolii Alzheimer (AD) este
identificarea căilor și a markerilor de predicție ai bolii ușor accesibili,
pentru prevenire și tratament. Aici am analizat probele de sânge de la
INveStIGation a predictorilor de AlzHeimer (INSIGHT-preAD) cohortă de
persoane vârstnice asimptomatice cu și fără sarcină de amiloid cerebral.
Acest studiu sugerează o semnătură potențială a omics din sânge pentru
predicția pozitivității amiloidului la subiecții cu risc asimptomatic,
permițând o evaluare a riscului mai puțin invazivă, mai accesibilă și mai
puțin costisitoare a AD, comparativ cu studiile PET sau puncția lombară.
Progresele recente ale tehnologiilor cu un randament ridicat au dus la un
nou scenariu în investigarea patologii, denumite „Era Omics”, care
integrează oportunitatea de a colecta cantități mari de date și informații
la nivel molecular și proteic împreună cu dezvoltarea de noi instrumente
de calcul și statistice care sunt capabile să analizeze și să filtreze astfel de
date. Ulterior, progresele în matricile de genotipare, secvențializare din
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generația următoare, tehnologia spectrometriei de masă și
bioinformatica au permis studiul simultan la scară largă a mii de gene
(Genomică), factori epigenetici (Epigenomică), ARN (Transcriptomică),
metaboliți (Metabolomica) și proteine (Proteomica), cu posibilitatea de
integrare a mai multor tipuri de date omice („Multiomice”). Toate aceste
inovații tehnologice au modificat abordarea studiului bolilor
Neurocognitive , Neurodegenerative , cum ar fi boala Alzheimer (AD),
reprezentând astfel un instrument promițător pentru a investiga relația
dintre mai multe căi moleculare din AD, precum și alte patologii.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

5. Cercetare științifică medicală (derularea proiectului european de
cercetare 2019 - 2021 RADAR AD - Remote Assessment of Disease and
Relapse – Alzheimers Disease în cadrul programului european Horizon
2020), cu beneficii atât la nivel EU, național, cât și la nivel comunitar,
derulat prin Clinica de Excelență Geriatrie Gerontologie și Psihogeriatrie
Spital Clinic de Urgență Elias și Academia Română (eadc.info)
Scopul studiului este de a evalua dacă monitorizarea de la distanță, cu ajutorul
tehnologiei (aplicații ale smartphone-lui, precum și utilizarea altor dispozitive
portabile) poate detecta simptomele bolii Alzheimer. Al doilea scop urmărit în
acest studiu este de a evalua acceptabilitatea participanților în ceea ce privește
aceste sisteme de monitorizare la distanță, dar și ușurința în utilizarea acestor
dispozitive. Informațiile colectate de către aceste dispozitive de monitorizare de
la distanță vor fi ulterior comparate cu testele standardizate utilizate în spital.
Datele obținute vor fi colectate pe o durată de 15 ani.
Tehnologiile digitale, în special cele bazate pe utilizarea de smartphone-uri sau a
dispozitivelor de monitorizare la domiciliu, definite aici ca și „Tehnologii de
măsurare la distanță”(RMT - Remote Monitoring Technology) oferă o
oportunitate în evaluarea modului de evaluare funcțională a pacienților cu boala
Alzheimer. RMT-urile oferă informații asupra comportamentului și a parametrilor
biologici, asociați cu activități individuale cotidiene (ADL). Aceste informații pot
prezența existenta unor dizabilități funcționale specifice încă din stadiile foarte
timpurii ale bolii Alzheimer.
Ipoteza acestui studiu este faptul că RMT ar putea detecta deprecierea
componentei funcționale a activități zilnice a pacientului, apărută sub pragul
detectării clinice sau la utilizarea chestionarelor de invaliditate.
Structura studiului: este un studiu observațional, transversal, de cohortă,
desfășurat pe o durata de 8 săptămâni, cu o extindere de sub-studiu la domiciliu
pe o perioada de 4 săptămâni.
Cazuri studiate: 165 subiecți cu markeri pozitivi pentru boala Alzheimer, în stadii
preclinice, MCI, stadiu ușor-moderat, precum și 55 de subiecți de control, cu
vârstă peste 50 ani, alături de un îngrijitor sau membru al familiei disponibil
pentru a contribui la studiu alături de pacient.
Gerontehnologia
Descriere – este o abordare interdisciplinară care urmărește dezvoltarea și
utilizarea tehnologiei pentru o îmbătrânire activă, sănătoasă și asistivă, în scopul
implementării paradigmei moderne "Aging in Place", în contextul tendinței de
îmbătrânire a populației la nivel național, european și mondial pe de o parte și al
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dezvoltării tehnologice accelerate pe de altă parte.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Argumente







Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
PartNET
(completare)

la nivel european și mondial sunt insuficienți specialiști în această arie;
România are o experiență îndelungată în sfera geriatriei-gerontologiei,
de asemenea în ultimii 10-12 ani s-a câștigat o expertiză semnificativă în
zona programului european de tip AAL (Active and Assistive Living) atât
din perspectiva nevoilor utilizatorilor finali (Fundația Ana Aslan
International, Spitalul Universitar Elias, Universitatea Tehnică ClujNapoca, AGIR - Asociația Generală a Inginerilor din România,
Universitatea Politehnică București, ICI - Institutul Național de CercetareDezvoltare în Informatică, INGG Ana Aslan, Spitalul Universitar de
Urgență București, Universitatea București, Societatea Română
Alzheimer, Universitatea Transilvania Brașov, UMF Victor Babeș
Timișoara, UMF Carol Davila București, Institutul RoNeuro Cluj-Napoca),
precum și a companiilor implicate în dezvoltare de soluții tehnologice
adaptate acestor nevoi (Bluepoint, Prosys PC, TeamNet, SIVECO,
INTRAROM, SingularLogic, Compexin, Father Equipment, BEIA Consult
International,
ZITEC,
MIRA);
https://www.aaleurope.eu/country/romania/
Pentru aducerea pe piață a unor soluții dedicate îmbătrânirii active,
sănătoasă și asistivă este necesară facilitarea dezvoltării unui eco-sistem
care să integreze toți stakeholderii implicați și să încurajeze dezvoltarea
de modele de business sustenabil pentru aceasta
De asemenea este necesară continuarea cercetărilor în scopul depășirii
barierelor specifice în ce privește adopția soluțiilor tehnologice de către
utilizatorii vârstnici
o de tip senzorial (văz, auz, tactil), datorate procesului de
îmbătrânire atât fiziologic, precum și patologic)
o de natură psihologică, datorate fragilizării emoționale și reducerii
implicite a încrederii în sine și în alte persoane
o de natură etică și de respectare a intimității personale

Completarea actiunii cu:
- Cercetarea în domeniul bolilor cronice si metabolice ale adultului –
operațiune strategică națională

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Propunere neargumentată conform
cerințelor propunerii de Regulament.
Acceptat: NU

Asociața
Viață

Dăruiește

La definirea beneficiarilor eligibili din ghidurile specifice -absolut toate masurile
din prezenta prioritate trebuie sa includa ONG-urile in randul beneficiarilor
eligibili. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical (i) Dezvoltarea
capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Răspuns MFE: În ceea ce privește beneficiarii eligibili –
conform propunerii de Regulament general, macheta
de program operațional nu mai prevede posibilitatea
includerii beneficiarilor în cadrul PO. Cu toate acestea,
în ghidurile specifice vor fi prevăzute inclusiv cerințe
referitoare la solicitanți eligibili/parteneriate. De
asemenea, dorim să precizăm faptul că specificul POS
este acela de a concentra intervențiile către entități
publice, cu mici excepții pentru anumite intervenții care
vor necesita inclusiv parteneriate cu ONG-uri cu
activitate relevantă în domeniul vizat. În plus, subliniem
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
faptul că entitățile private nu pot fi parteneri în proiecte
în situația în care prin parteneriat se eludează legislația
în domeniul achizițiilor publice.

Activități FEDR
Propunere introducere parafraf nou:

Acceptat: NU

1. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA cercetării și dezvoltării în domeniul medicinei
personalizate și genomicii, cu un accent specific pe finanțarea rezultatelor
obținute din cercetare medicală (diagnostic, tratament, servicii) în practica
clinic

Răspuns MFE: Tipuri de activități deja prevăzute, altele
care nu vizează prioritatea 5, iar altele nejustificate.

2. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA colectării de date la nivelul medicilor, prin
stimulente de sistem transparente, disponibile atât instituțiilor publice, cât și
celor private care promovează inovarea și schimbul de date în domeniul
genomicii
3. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA de centre de excelență și inovare (Hub-uri de
inovare / Living labs) care să valorifice cele mai bune practici din partea
instituțiilor guvernamentale, precum și a părților interesate private care
promovează o colaborare amplă și schimbul decunoștințe între orice
Centrul
pentru
participant dispus pentru a stimula inovarea în medicina personalizată â
inovatii in medicina
4. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA de schimb de date privind cancerul și terapiile
și dezvoltarea în continuare a unor surse de date interoperabile, naționale și
de înaltă calitate (de exemplu, registre, seturi de date genomice) pentru a
asigura o utilizare aprofundată și eficientă a datelor, cu orientări clare privind
confidențialitatea datelor și consimțământul pacienților
5. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA dezvoltării comune a cadrelor juridice și etice
bazate pe dovezi, împreună cu asociațiile de pacienți, pentru a asigura o
guvernanță puternică și utilizarea adecvată a noilor tehnologii și o abordare
proactivă a riscurilor discriminării genetice, a confidențialității datelor și a
testării genetice
6. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA adaptării metodelor și cadrelor de rambursare
pentru a sprijini acceptarea și utilizarea medicinei personalizate, pentru a
asigura o evaluare adecvată și a rambursării îngrijirii oncologice personalizate
și a testării și tratamentului personalizat
Cap.2.5.1.
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+

Institutul Național
de
CercetareDezvoltare Medico- Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
Militară
„Cantacuzino”

Acceptat: Da
Răspuns MFE: modificarea propusă a paragrafului
menționat este acceptată.
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Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică 43
(ex.: atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale
Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere având ca
obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer al
rezultatelor cercetării în practica medicală)
 Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. producție de
plasmă sau derivate, producție de vaccinuri, seruri și alte medicamente
biologice (dezvoltarea infrastructurii, modernizarea, reluarea producției de
vaccin și dezvoltarea de noi produse farmaceutice în Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino") – operațiune de
importanță strategică
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului)
– acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
 Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul
genomicii - acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică
dedicată





Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță
publică42 (ex.: atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu
acțiunile de CDI ale Programul Orizont Europa; constituirea/
promovarea de clustere având ca obiectiv principal dezvoltarea de
mecanisme formale de transfer al rezultatelor cercetării în practica
medicală)
 Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de
plasmă sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi
produse farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară „Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea
cancerului) – acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică
dedicată
 Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul
genomicii - acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică
dedicată

Explicație a Institutului Cantacuzino pentru paragraful adaugat mai sus:
Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de plasmă sau
derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii, modernizarea,
reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse farmaceutice în
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino") –
operațiune de importanță strategică
La Paragraful „Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice: ex. producție
de plasmă sau derivate, producție de vaccinuri” predicția de plasmă și derivate nu
este luată în discuție Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară
„Cantacuzino". Paragraful ar trebui reformulat „Programe dedicate cercetării
și/sau utilizării clinice: ex. producție de vaccinuri, seruri și alte medicamente
biologice (dezvoltarea infrastructurii, modernizarea, reluarea producției de vaccin
și dezvoltarea de noi produse farmaceutice în Institutul Național de CercetareDezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino") – operațiune de importanță
strategică.”
Cap. 2.5.1.
2.5.1. FEDR - SO (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate
Intervenții din fonduri
Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) RDC; Articolul 6(2) FSE+
Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea

Academia de Stiinte
Medicale

2.5.1. FEDR - SO (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea Acceptat: NU
tehnologiilor avansate
Răspuns MFE: Tipuri de activități deja prevăzute, altele
Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
care nu vizează AP5, iar altele nejustificate.
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate


Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică45 (ex.:
atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale

42

dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi

43

dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi
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Nr.
crt

Formă supusă consultării publice 31 Iulie 2020 (capitol, subcapitol, enunt
POS)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
tehnologiilor avansate
Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere având ca
44
▶ Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică
obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer al
(ex.: atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate
rezultatelor cercetării în practica medicală)
pentru consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI
 Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de plasmă
ale Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere
sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
având ca obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
al rezultatelor cercetării în practica medicală)
farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară
▶ Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de
„Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică
plasmă sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului) –
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico Integrarea, modernizarea/dezvoltarea si operationalizarea realizarea unei
Militară „Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică
infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii - acțiune inclusă
▶ Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului)
în operațiunea de importanță strategică dedicată
– acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
 Cercetare in domeniul medicinei translationale, a medicinei personalizate
 Cercetare in domeniu sistemelor de sanatate
Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii  Cercetare in domeniul factorilor de mediu si sociali determinati pentru
acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
sanatate
(ii) Operaționalizarea centrelor de cercetare noi, construite și dotate prin
fonduri europene in exercitiile financiare anterioare
Cap. 2, Sub-cap 2.5, Principalele grupuri țintă

Acceptat: Nu
Răspuns MFE: Anexa V – POS include ca și secțiune
Principalele grupuri tintă și nu la beneficiarii eligibili.

Accent Pro 2000 srl

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate


46

Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică
(ex.: atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate

Institutului National
pentru
Sanatatea
Mamei si Copilului
"AlessandrescuRusescu"

Completare lista unitatilor eligible din cadrul PROGRAMUL OPERAȚIONAL
SĂNĂTATE 2021-2027 cu firmele private care au ca domeniu principal de
activitate Cercetarea dezvoltarea - cod CAEN 2019

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate


47

Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică (ex.:
atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru

45

dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi

44

dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi

46

dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi

În ceea ce privește beneficiarii eligibili, conform
propunerii de Regulament general, macheta de
program operațional nu mai prevede posibilitatea
includerii beneficiarilor în cadrul PO. Cu toate acestea,
în ghidurile specifice vor fi prevăzute inclusiv cerințe
referitoare la solicitanți eligibili/parteneriate. De
asemenea, dorim să precizăm faptul că specificul POS
este acela de a concentra intervențiile către entități
publice, cu unele excepții pentru anumite intervenții
care vor necesita inclusiv parteneriate cu ONG-uri cu
activitate relevantă în domeniul vizat. În plus, subliniem
faptul că entitățile private nu pot fi parteneri în proiecte
în situația în care prin parteneriat se eludează legislația
în domeniul achizițiilor publice.
Acceptat: Nu
Răspuns MFE: Prioritatea 5 nu vizează tipurile de
acțiuni eligibile menționate (ex: infrastucturi digitale de
colectare date).
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Nr.
crt

Formă supusă consultării publice 31 Iulie 2020 (capitol, subcapitol, enunt
POS)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
pentru consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI
consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale
ale Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere
Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere având ca
având ca obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer
obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer al
al rezultatelor cercetării în practica medicală)
rezultatelor cercetării în practica medicală)
 Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de
 Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de plasmă
plasmă sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medicofarmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară
Militară „Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică
„Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului)
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului) –
– acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată

Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
 Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică 48
(ex.: atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate
pentru consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI
ale Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere
având ca obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer
al rezultatelor cercetării în practica medicală)
 Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de UNICEF Romania
plasmă sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare MedicoMilitară „Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului)
– acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate


Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică 50
(ex.: atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate
pentru consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI

Realizarea unei infrastucturi digitale de colectare date in vederea cercetariidezvoltarii in domeniul medical(toate ramurile) si incurajarea cercetarii
multidisciplinare medicale
Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate
 Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică 49 (ex.:
atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale
Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere având ca
obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer al
rezultatelor cercetării în practica medicală)
 Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de plasmă
sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară
„Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului) –
acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
 Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată

Cercetare si inovare in domeniul serviciilor medicale (eg. Clinical pathways)
Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
American Chamber avansate
of Commerce in
 Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică51 (ex.:
Romania
atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale

47

dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi

48

dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi

49

dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi

50

dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi
dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi

51

Acceptat: Nu
Răspuns MFE: Prioritatea 5 nu vizează tipurile de
acțiuni eligibile menționate (cercetare socială, nu
medicală)

Acceptat: Parțial

Răspuns MFE:
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crt

Formă supusă consultării publice 31 Iulie 2020 (capitol, subcapitol, enunt
POS)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
ale Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere
Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere având ca
având ca obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer
obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer al
al rezultatelor cercetării în practica medicală)
rezultatelor cercetării în practica medicală)
 Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de
 Adoptarea tehnologiilor medicale inovative si avansate (value based
plasmă sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
technologies) prin metode pentru preventie, diagnostic multidisciplinat
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
integrat, tratamente non- invazive, minim invazive si asistate robotic sau cu
farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medicointeligenta artificiala.
Militară „Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică
 Adoptarea technologiilor medicale, metodelor si protocoalelor medicale de
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului)
investigatie prin abordari inovative (de exemplu: pentru cardiologie,
– acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
neurologie, radiologie, urologie, ginecologie etc)

Adoptarea technologiilor de investigatie si monitorizare medicala la distanta
Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii inclusiv telemedicina si alte sisteme de suport pentru eSanatate (ex. dosar
acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
electronic pacient, registre electronice, suport comisii multidisciplinare si
schimb de date, sisteme IT, software sau dispozitive medicale inteligente ce
pot transmite informații despre pacient către medic la distanță)
 Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de plasmă
sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară
„Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului) –
acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
 Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
Finanțarea de proiecte de cercetare-inovare care să fie implementate de
parteneriate cuprinzătoare formate din entități de cercetare, universități,
instituții medicale și companii private (IMM-uri și companii mari)
Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate
Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică 52
(ex.: atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate
pentru consolidarea capacității CD; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI
ale Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere
având ca obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer
al rezultatelor cercetării în practica medicală)
 Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de
plasmă sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare MedicoMilitară „Cantacuzino") – operațiune de importanță strategică
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului)
– acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
 Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul
genomicii - acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică


52
53

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie



se preia ca atare acest paragraf



nu se preia, nefiind relevat pentru intervențiile
prevăzute prin prioritatea 5.



nu se preia, nefiind relevat pentru intervențiile
prevăzute prin prioritatea 5.



în ghidurile specifice pentru anumite intervenții din
domeniul cercetării ar putea fi incluse inclusiv
parteneriate.
Acceptat: Nu

Răspuns MFE:
Cercetare și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță publică53 (ex.:
 dezvoltarea resursei umane specializate face
atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
obiectul măsurilor FSE+ priorItatea 7.
consolidarea capacității CD; dezvoltarea resursei umane specializate in
abordarea tehnologiilor avansate; crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale
Universitatea
de
Programul Orizont Europa; constituirea/ promovarea de clustere având ca
Medicină și Farmacie
obiectiv principal dezvoltarea de mecanisme formale de transfer al
”Iuliu
Hațieganu”
rezultatelor cercetării în practica medicală)
Cluj-Napoca
 Programe dedicate cercetării și/ sau utilizării clinice: ex. producție de plasmă  Neagreată: deja inclusă în operațiunea de
importanță strategică menționată
sau derivate, producție de vaccinuri (dezvoltarea infrastructurii,
modernizarea, reluarea producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse
farmaceutice în Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară
„Cantacuzino") producție de noi produse farmaceutice – operațiune de  Neagreată: cercetarea în domeniul combaterii
importanță strategică
bolilor asociate îmbatrănirii este eligibilă în afara
 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului, a
operațiunii de importanță strategică dedicată
bolilor asociate îmbătrânirii) – acțiune inclusă în operațiunea de importanță
combaterii cancerului


dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi
dezvoltarea capacităţii sectorului public de a scana spaţiul tehnologiilor noi şi emergente şi de a solicita soluţii inovatoare de la operatorii CDI publici şi privaţi
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Nr.
crt

Formă supusă consultării publice 31 Iulie 2020 (capitol, subcapitol, enunt
POS)
dedicată

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
strategică dedicată
 Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul genomicii acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată
 Programe care ar trebui dezvoltate si monitorizate pentru calitatea
rezultatelor; Romania nu are capacitatea in prezent de a dezvolta directii de
cercetare inovative fara sprijin cu knowhow la nivel international; proiectele
POC cu director din strainatate reprezinta una din putinele axe de fiantare de
success, dar cu o totala lipsa de monitorizare a rezultatelor
Mult mai utilă ar fi crearea unei retele din infrastructurile genomice deja
existente, care sunt functionale si au aratat ca pot genera rezultate genomice, au
publicatii, resursa umana, proiecte care consolideaza capacitatea de investigatie.
Exista deja infrastructuri de cercetare in domeniul genomicii la Bucuresti, Cluj,
Iasi, Timisoara, Craiova, care unite intr o infrastructura de tip network national ar
putea fi mult mai eficiente prin sustinerea financiara si cu personal decat crearea
unei noi infrastructuri si abandonarea celor existente la nivel regional.



Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie


Neagreată: elementele specifice acestui „deziderat
de calitate” sunt prezente în primul paragraf al
acestei secțiuni referitor la „Cercetare și inovare
prin implementarea de soluții cu relevanță publică”
 Neagreată: dezvoltarea rețelei existente în
domeniu reprezintă deja una dintre direcțiile de
intervenție în cazul operațiunii de importanță
strategică dedicată domeniului genomicii. Asociația
reprezentativă a fost deja consultată și va fi
implicată activ în definirea unor proiecte dedicate
atât pe prioritatea 5, cât și pe prioritatea 4 și
prioritatea 7.

Acceptat: Nu

Cercetare si inovare prin implementarea de soluții SMART în domeniul
medical



Asociația Prader Willi
Romania (APWR)

Cercetare si inovare prin implementarea de
medical
 Cercetare si inovare in domeniul bolilor rare

soluții SMART în domeniul

Răspuns MFE: Guvernul României a adoptat un
Memorandum care include cele trei domenii strategice
promovate spre finanțare prin POS – genomică,
sprijinire Institut Cantacuzino, cancer și care în POS se
regăsesc în prioritatea 5 cercetare medicală.
Domeniul bolilor rare va putea fi finanțat atât prin
prioritatea 5, cât si prin alte priorități ale POS 20212027, dar nu ca operațiune/domeniu de importanță
strategică.
Acceptat: Parțial



In cadrul sub-sectiunii “Abordari innovative in cercetarea din domeniul
medical, investitiile in domeniul cercetarii vor spijini” – solicitam
completarea cu
o Implementarea de metode terapeutice care au la baza
tehnoologii moderne asistate (chirurgie robotica, minim invaziva,
terapia personalizata)
o Infiintarea de modele de diagnostic modern, de tip digital

Răspuns MFE: Ideea acestei propuneri a fost agreată
prin introducerea următorului paragraf:
„Adoptarea tehnologiilor medicale inovative si avansate
(ex: value based technologies, prin metode pentru
preventie,
diagnostic
multidisciplinat
integrat,
tratamente non- invazive, minim invazive si asistate
robotic sau cu inteligenta artificiala)„



Programe dedicate cercetării și/sau utilizarii clinice: ex. productie de
plasma sau derivate, productie de vaccinuri (modernizarea, reluarea
producției de vaccin și dezvoltarea de noi produse farmaceutice în
Institutul
Național
de
Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară
„Cantacuzino"")
Cercetare în domeniul bolilor incluse în PNS

Acceptat: Parțial

Universitatea
de
Medicină, Farmacie,
Știință și tehnologie
Tîrgu- Mureș

Operațiuni (orientativ)
Institutul
de
Endocrinologie
Parhon
–
dr.
Anamaria Nițulescu






Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului)
– acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată

ARPIM



Dezvoltarea unor laboratoare STRATEGICE de radionuclizi ( substanțe
radioactive trasoare pt scintigrafii, radioterapii cu iod radioactiv etc )

Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerelor, a
depresiei) – acțiune inclusă în operațiunea de importanță strategică dedicată

Răspuns MFE:
 Dezvoltarea unor laboratoare STRATEGICE de
radionuclizi (substanțe radioactive trasoare pt
scintigrafii, radioterapii cu iod radioactiv etc.) sunt
activitați eligibile în cadrul OIS Cancer.
Acceptat: Nu
Răspuns MFE: Guvernul României a adoptat un
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Formă supusă consultării publice 31 Iulie 2020 (capitol, subcapitol, enunt
POS)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul


Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate

De completat cu un nou punct Abordări inovative în cercetarea din domeniul
medical
(i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate

Asociatia
Local
American Working
Group - LAWG

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Memorandum care include cele trei domenii strategice
promovate spre finanțare prin POS – genomică,
sprijinire Institut Cantacuzino, cancer și care în POS se
regăsesc în prioritatea 5 cercetare medicală.
Domeniul bolilor depresive ar putea fi finanțat atât prin
prioritatea 5, cât și prin alte priorități ale POS 20212027, dar nu ca operațiune/domeniu de importanță
strategică.
Cu toate acestea, facem precizarea că pentru a fi
finanțate și alte domenii sunt necesare fundamentări
corespunzătoare din care să reiasă că acestea sunt o
problemă de sănătate, iar justificările trebuie realizate
prin raportare la propunerea de Regulament general.
Acceptat: Nu
Răspuns MFE: Tematica propunerii nu vizează domeniul
de intrevenție al priorității 5.

(ii) Dezvoltarea unui Fond de Inovație pentru Medicamente
 În prezent, pacienții români au acces la medicamente inovative de ultimă
generație, însă doar după includerea în sistemul de compensare din România,
durată care poate ajunge chiar la 775 de zile de întârziere de la aprobarea
medicamentului de către Agenția Europeană a Medicamentului (sursa: IQVIA
WAIT Report 2020). De asemenea, rata mortalității evitabile în România este
de trei ori mai mare decât media UE pentru bărbați și de două ori media UE
pentru femei (Eurostat 2018).
 Față de alte state Europene (Franța, Italia, Marea Britanie, Cehia), în România
acest segment de acces la terapii noi - de la aprobarea EMA și până la
introducerea în compensare - nu este reglementat sau finanțat. Prin urmare,
un astfel de Fond de Inovație pentru Medicamente, dezvoltat după modelul
din alte state Europene, ar putea oferi pacienților cronici, fără alternativă
terapeutică, accesul timpuriu la inovația medicală salvatoare de vieți. Fondul
pentru Inovație nu reprezintă un sistem de rambursare alternativ sistemului
actual, ci reprezintă un sistem anticipat de rambursare (imediat după
obținerea APP), prin care medicamentele cu adevărat inovatoare pot fi
asigurate pacienților până la finalizarea formalităților pentru includerea
acestor medicamente în sistemul actual de rambursare.
 Gestionarea unui astfel de Fond poate fi realizată de către autoritățile din
domeniul sănătății (Ministerul Sănătății, CNAS, ANMDMR), în baza unei
metodologii transparente de evaluare rapidă a medicamentelor noi,
utilizând metode noi de contractare a terapiilor (contracte tip Managed
Entry Agreements realizate între autoritate și producătorii de
medicamente) și alocând un buget anual dedicat pentru Fond.

Acțiuni interregionale și transnaționale – Articolul – 17(3)(d)(v)
Implementarea măsurilor propuse ar putea include și acțiuni de cooperare
interregională și/ sau transnațională

Universitatea
de
Medicină și Farmacie
”Iuliu
Hațieganu”
Cluj-Napoca

Implementarea măsurilor propuse ar putea include și acțiuni de cooperare
interregională și/ sau transnațională
Ar trebui sa includa mai ales actiuni de cooperare transnationala deoarece
Romania este inca in urma tarilor din regiune si mult in urma tarilor din UE in

Acceptat: DA
Răspuns MFE: În cadrul priorității 5, la secțiunea de
Acțiuni
interregionale
și
transnaționale
se

121

Nr.
crt

Formă supusă consultării publice 31 Iulie 2020 (capitol, subcapitol, enunt
POS)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
domeniul cercetarii medicale

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
menționează: Implementarea măsurilor propuse ar
putea include și acțiuni de cooperare interregională și/
sau transnațională. Cu toate acestea, trebuie subliniat
că implementarea acestora reprezintă rezultatul unei
decizii voluntare a celor vizați, cu excepția cazului în
care prin ghidul solicitantului se menționează anumite
acțiuni obligatorii.

Principalele grupuri țintă
Acceptat: Nu




Organizații de cercetare
Cercetători
 Universități
Personal suport din cadrul organismelor de cercetare și universități sprijinite




Organizații de cercetare
Cercetători
 Universități

Asociatia PartNET

Personal suport din cadrul organismelor de cercetare și universități sprijinite
(organizatii relevante (ONG-uri relevante)

Acceptat: Nu




Organizații de cercetare
Cercetători
 Universități
Personal suport din cadrul organismelor de cercetare și universități sprijinite

Răspuns MFE: Lista beneficiarilor eligibili va fi definită
ulterior,
la
momentul
elaborării
Ghidurilor
Solicitantului.
În același timp, POS va susține, în mod special,
investițiile în infrastructura publică a sistemului sanitar.

Asociatia
Local
American Working
Group - LAWG




Organizații de cercetare
Cercetători
 Universități
 Personal suport din cadrul organismelor de cercetare și universități sprijinite
Pacienții cronici, fără alternativă teraputică în compensare în România

Răspuns MFE: Secțiunea a fost modificată. Pentru
intervențiile finanțate din FEDR, grupul țintă este văzut
din perspectiva structurilor care beneficiază de
intervenții (Atenție! NU neapărat beneficiari). Astfel,
categoria personalului-suport a fost eliminată ca grupțintă.

Indicatori de realizare

Indicatori de rezultat

2.6 Prioritatea 6: Digitalizarea sistemului medical
Reformulare pe documentul Sinteza POS, de pe site:
●

AUTORITATEA
NAȚIONALĂ
MANAGEMENT
CALITĂȚII
SĂNĂTATE

DE
AL
ÎN

Digitalizarea sistemului medical: Investițiile vor susține:
- Reproiectarea sistemului informational din sănătate
- Refacerea și modernizarea sistemului informatic al Casei Națională de
Asigurări
-

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Tipul de acțiune propus este vizat de OIS
Observatorul Național de Date în Sănătate.

de Sănătate;
Dezvoltarea Observatorului național pentru date în sănătate.
Digitalizarea internă și externă a instituțiilor din domeniul medical
precum și uniformizarea fluxurilor informaționale

Activități FEDR
Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor

Asociația Prader Willi
Romania (APWR)

- Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS)
- Observatorul național pentru date în sănătate
- Soluții digitale în infrastructura din sănătate (ex.: digitizare internă și externă

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Acțiunile propuse se regăsesc deja în
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a instituțiilor medicale)
 Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS - Uniformizarea fluxurilor informaționale
operațiune de importanță strategică
- Integrarea si finantarea de solutii digitale in sistemul de sanatate
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică
 Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură
națională, care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru
sarcini și funcții comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate
de operațiunile de importanță strategică (ex: funcții legate de securitate,
arhivare, schimbul de informații între unitățile de asistență medicală și
între furnizorii de servicii medicale și comunitate; tele-medicină)

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
lista acțiunilor eligibile.

Acceptat: NU
Cap.2.6.1

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) rdc; Articolul 6(2) FSE+
Răspuns MFE: există deja OIS dedicat CNAS
Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) rdc; Articolul 6(2) FSE+
Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor



Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS (INCLUSV OPSNAJ)- operațiune de
importanță strategică
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță strategică
 Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională, care să încorporeze standarde
de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de
operațiunile de importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de informații
între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii medicale și comunitate; tele-medicină)



Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS operațiune de importanță strategică
Ministerul Afacerilor
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță Interne
strategică
Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională,
care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții
comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de
importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de
informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii
medicale și comunitate; tele-medicină)

Explicație a MAI pentru paragraful adaugat mai sus:
- Introducerea pentru claritate, chiar dacă această instituție este subordonata
CNAS

Cap.2.6.1.
Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor


Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS operațiune de importanță strategică
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică
Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională,
care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții
comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de
importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de
informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii
medicale și comunitate; tele-medicină)

Cap.2.6.1.
Intervenții din fonduri
Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) rdc; Articolul 6(2) FSE+
Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al

Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și
al guvernelor


MINISTRUL
LUCRĂRILOR
PUBLICE,
DEZVOLTĂRII ȘI
ADMINISTRAȚIEI
MLPDA

Schuman Associates

Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS - operațiune
de importanță strategică
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică

Acceptat: DA
Răspuns MFE: ONDS este o structura nouă dedicată
(ONDS)

Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională, care să
încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții comune în
sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de importanță
strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de informații între
unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii medicale și
comunitate; tele-medicină)
Comment:
- Este vorba de extinderea capacitatii Centrului National de Statistica si
Informatica in sanatate publica din cadrul INSP sau despre o noua structura?
Intervenții din fonduri
Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) rdc; Articolul 6(2) FSE+

Acceptat: Parțial
Răspuns MFE:

Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și
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companiilor și al guvernelor


Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS operațiune de importanță strategică
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică
Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională,
care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții
comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de
importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de
informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii
medicale și comunitate; tele-medicină)

Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
al guvernelor


Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS - operațiune
de importanță strategică
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică
 Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională,  Tele-medicină - propunere agreată preluată
- Detalierea investițiilor în tele-medicină preluată
care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții
ca atare în POS.
comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de
importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de
informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii  Infrastructură pentru extinderea registrelor
actuale. Deși nu sunt menționate distinct, în cadrul
medicale și comunitate; tele-medicină, inclusiv prin implementarea de soluții
operațiunii de importanță strategică ce vizează
pentru tele-consultații, monitorizarea continuă și managementul pacienților)
crearea Observatorului Național de Date în
 Infrastructură pentru extinderea registrelor actuale (ex. extinderea la nivel
Sănătate, se are în vedere realizarea tuturor
național a registrului integrat pentru accident vascular cerebral și conectarea
registrelor electronice naționale de boală ce mai
sa cu sistemul informatic al CNAS).
sunt de elaborat, prin urmare și cele menționate de
- Dezvoltarea de noi registre (ex. chirurgie spinală, stimulare cerebrală
Schuman Associates
profundă, stimulare spinală)
Acceptat: Parțial



Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS operațiune de importanță strategică
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică
 Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură
națională, care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru
sarcini și funcții comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate
de operațiunile de importanță strategică (ex: funcții legate de securitate,
arhivare, schimbul de informații între unitățile de asistență medicală și
între furnizorii de servicii medicale și comunitate; tele-medicină)
Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Introducerea la 2.6.2. FSE Organizarea de cursuri de formare TIC, de instruire și
Moașelor
și
de certificare a competențelor TIC în vederea creșterii adaptabilității personalului
Asistenților Medicali
din sectorul sanitar.
din
România
(OSMGMAMR)

Refacere și modernizare sistem informatic (CNAS)
Interoperabilitatea sistemelor informatice – funcționarea dosarului medical al
pacientului la nivelul tuturor spitalelor , ambulatoriilor de specialitate și MF
Baze de date anonimizate și utilizabile în cercetare
 Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS Sistemul de informare și programarea a pacienților la furnizorii de servicii
operațiune de importanță strategică
medicale aflați în contract cu CJAS/CNAS
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
Sistemul de monitorizare a parcursului/traseului pacientului/ managementul
strategică
Institutul
de
cazului Sistemul de cumulare a dosarelor pacienților ce necesită aprobarea
 Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură Endocrinologie
documentelor din partea Autorităților Locale – asistență socială, dizabilități,
națională, care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru Parhon
–
dr.
comisii de evaluare a capacității de muncă – dosarul integrat al serviciilor
sarcini și funcții comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate Anamaria Nițulescu
adresate pacientului în funcție de nevoile personalizate Dezvoltarea dosarului
de operațiunile de importanță strategică (ex: funcții legate de securitate,
elevului/școlarului – integrarea medicină școlară – MF – specialiști – Asistență
arhivare, schimbul de informații între unitățile de asistență medicală și
socială
între furnizorii de servicii medicale și comunitate; tele-medicină)
Observatorul național pentru date în sănătate - Baze de date anonimizate și
utilizabile în cercetare Instituție de realizare a costurilor serviciilor medicale
Soluții digitale în infrastructura din sănătate (digitizare internă și externă a
instituțiilor medicale publice / aflate încontract cu CJAS/CNAS)

Răspuns MFE: Tipul de acțiune propus a fi introdus in
prioritatea 6 este deja inclus în prioruitatea 7 (măsuri
de tip FSE+)
F. Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare
(de la nivelul învățământului terțiar) și instituțiile din
domeniul medical, pentru dezvoltarea unor programe
de formare continuă în domeniul medical și zonele
conexe (competențe digitale, specializare inteligentă,
etc.)

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Principalele elemente din propunere
sunt deja prevăzute în cadrul măsurilor prevăzute
pentru operațiunea de importanță strategică aferentă
CNAS.
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care a transmis
comentariul
Uniformizarea fluxurilor informaționale de la nivelul SIUI precum și a furnizorilor
de servicii medicale din sistemul public de sănătate

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: NU

Asociația
Viață

Dăruiește

La definirea beneficiarilor eligibili din ghidurile specifice -absolut toate masurile
din prezenta prioritate trebuie sa includa ONG-urile in randul beneficiarilor
eligibili

Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor

Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și
al guvernelor



Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS operațiune de importanță strategică
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică



Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională,
care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții
comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de
importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de
informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii
medicale și comunitate; tele-medicină)





American Chamber
of Commerce in
Romania



Răspuns MFE:
Lista beneficiarilor eligibili va fi definită ulterior, la
momentul elaborării Ghidurilor Solicitantului.
În același timp, POS va susține, în mod special,
investițiile în infrastructura publică a sistemului sanitar.
Dincolo de aceasta, trebuie evidențiat faptul că
propunerea nu este susținută de nicio fudamentare.
Acceptat: NU

Răspuns MFE: Principalele elemente din propunere
sunt deja prevăzute în cadrul OIS aferente CNAS, ONDS
Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS - operațiune
și al intervențiilor specifice AP 6.
de importanță strategică
Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică
Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională,
care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții
comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de
importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de
informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii
medicale și comunitate; tele-medicină)
Implementarea registrelor pentru pacienți

Implementare pe scară largă a soluțiilor de e-sănătate, telemedicină și îngrijire
personalizată – soluții care să faciliteze consultații medicale la distanță,
monitorizarea la distanță a stării de sănătate a pacienților și alte soluții de
asistență medicală personalizată prin intermediul soluțiilor digitale, aplicabile
unitatilor publice si private
Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor

Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și
al guvernelor

Răspuns MFE: Principalele elemente din propunere
sunt deja prevăzute în cadrul operațiunii de importanță
 Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS - operațiune
strategică Observatorul național pentru date în
de importanță strategică
sănătate, cât și al intervențiilor specifice priorității 6.
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică
 Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională,
care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții
comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de
importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de
informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii
medicale și comunitate; tele-medicină)



Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS operațiune de importanță strategică
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică
Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională,
care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții
comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de
importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de
informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii
medicale și comunitate; tele-medicină)

Acceptat: NU

UNICEF Romania

Acordarea de servicii medicale folosing tehnologii digitale (telemedicina, telecare)
Societatea
Academică

Propunere/Recomandare:

Acceptat: NU

din
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care a transmis
comentariul
România (SAR)
Includerea fondurilor destinate îmbunătățirii Sistemului Informatic Unic
Integrat în cadrul Programului Operațional Sănătate 2021-2027, Prioritatea 6,
riscă să ducă la tergiversarea situației actuale în care practic sistemul se
confruntă des cu diverse disfuncționalități grave. Din punctul nostru de vedere
situația SIUI ar putea fi mult mai rapid îmbunătățită prin alocarea de fonduri din
bugetul de stat sau al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Răspuns MFE: Alocările POS 2021-2027, prin cofinanțarea din fonduri europene, presupun o
implementare corespunzătoare a intervențiilor, în
condițiile unei degrevări semnificative a bugetului de
stat.

Indicatori de realizare
RCO 14

Public institutions supported to develop digital services and
applications

Public institutions supported to develop digital services and
applications
Numar de beneficiari de servicii digitale din care:

RCO 14
UNICEF Romania

-

Beneficiari de servicii de telemedicina

-

Beneficiari de servicii de informare, consiliere, educare
prin intermediul tehnologiilor digitale

Acceptat: NU
Răspuns MFE: pentru intervențiile din domeniul
digitalizării s-a optat pentru selectarea indicatorului
comun de realizare RCO 14 (definit prin Regulamentul
FEDR), acesta fiind considerat un indicator suficient și
relevant pentru intervențiile din prioritatea 6.

Indicatori de rezultat

Grupuri țintă



Autorități și instituții publice din domeniul medical
Personalul de specialitate (medical, de suport) al autoritatilor și instituții
publice sprijinite

Acceptat: NU
Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,  Autorități și instituții publice din domeniul medical
Moașelor
și  Personalul de specialitate (medical, de suport) al autoritatilor și instituții
Asistenților Medicali
publice sprijinite
din
România  Asistenți medicali, moașe
(OSMGMAMR)

Răspuns MFE: Informațiile menționate la categoria grup
țintă intervenții FEDR trebuie reconsiderate prin
diferențiere față de intervențiile susținute din FSE+. Cu
toate acestea, categoria de personal propusă este deja
prevăzută în cadrul secțiunii Grup țintă ca personal de
specialitate (medical, de suport).

2.7 Prioritatea 7: Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament
1. Medicina Longevității
Descriere - creșterea duratei de viață și a calității ei (păstrarea independenței)
prin creșterea capacității de apărare imunologică a organismului - reducerea
inflamației cronice, restabilirea echilibrului "GUT-BRAIN Microbiota", relația
directă dintre microbiota intestinală și cerebrală, dezvoltare de produse de tip
senolitic, nutraceutice, etc. prin utilizarea biotehnologiei; medicină celulară și
moleculară; obiectivarea stresului și a efectelor acestuia pe termen lung în
afectarea vârstei moleculare a individului.
Fundația Ana Aslan Argumente:
Internațional
 România deține deja resurse umane și infrastructuri care să susțină


Acceptat: NU
Răspuns MFE: Deși pertinente, propunerile trebuie
raportate la cerințele din propunerea de Regulament
general.
Laboratoarele aferente unităților sanitare publice pot fi
finanțate în cadrul Priorității 4. În cadrul acestei
Priorități nu se finanțează activitatea de cercetare și nici
infrastructura privată.

această specializare dar acestea trebuie conectate / integrate mai
eficient;
Există numeroase clinici universitare (UMF Cluj-Napoca, Institutul
Fundeni, Clinica Victor Babeș București, Institutul National
Cantacuzino, etc.) precum și centre private (Personal Genetics,
Bioclinica, Synevo, Cytogenomic, Ritusbiotec, etc.) care dețin
laboratoare de diagnostic genetic și molecular cu personal calificat,
care pot efectua cercetări și în direcția markerilor longevității (ex.
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care a transmis
comentariul
telomeri, etc); de asemenea există institute naționale (Institutul
National Măgurele, Institutul National de cercetări biologice
București, Iași etc) dar și companii private (mai puține) de
biotehnologie și nanotehnologie (NonInvasive Medical, Cosmetic
Test Intl, BNRD, etc.) care pot contribui la dezvoltarea de produse de
tip senolitic (de la "senescence" - procesul de răspuns celular la stres
prin care celulele afectate ies din ciclul normal și încep să producă
factori pro-inflamatori care afectează structurile și funcționalitatea
tisulară cauzând fibroza, inflamații și posibil răspuns carcinogenic; și
"lytic" - distrugerea acestui tip de celule)
 tot prin bio- și nanotehnologie pot fi dezvoltate produse de tip pre și
prebiotic cu rol esențial în combaterea fenomenului inflamator ca
factor de risc demonstrat pentru bolile neurodegenerative și implicit
în îmbătrânirea cerebrală precoce.
 obiectivarea și cuantificarea stresului și al impactului acestuia asupra
longevității (prin utilizarea de biomarkeri biologici și fiziologici si
imagistici), se desfășoară de câțiva ani buni în centrul de excelență al
Fundației Ana Aslan International dar necesită extinderea
activităților de cercetare în această direcție
 de asemenea este necesară facilitarea dezvoltării unui număr mai
mare de specialiști în acest domeniu
Observatii generale referitoare la POS, transmise pe documentul Acordului de
parteneriat:

Ministerul Educatiei
si Cercetarii

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: parțial
Răspuns MFE:

O problema distincta este legata de POS care are o axa dedicata finantarii
cercetarii in domeniul sanatatii si contam ca aceasta abordare nu va impiedica
finantarea componentelor aferente cercetarii medicale si prin alte programe
operationale. Cu atat mai mult, cu cat bugetul alocat finantarii cercetarii in POS
este extrem de mic raportat de exemplu la bugetul investitiilor strategice in
sanatate ( ex: Instutul de Genomica etc). POS este singurul program care
potential se adreseaza unei prioritati a specializarii inteligente regionale sau
nationale.Aceasta situatie este generatoare de dificultati in practica in
argumentarea finantarii cercetarii si inovarii in sanatate in cadrul mai multor
programe operationale.
Acolo unde cercetarea&inovarea medicala este finantata /eligibila este nevoie
ca spitalele sa fie incluse in categoria organizatiilor eligibile, pentru ca validarea
aplicatiilor cercetarii medicale se face in spital si mai mult, multe spitale au
structuri de cercetare fara personalitate juridica, care trebuie sa poata aplica
 agreată - termenul «inovare» va fi înlocuit cu
pentru fonduri.
“cercetare- inovare”
Recomandam ca acolo unde exista termenul inovare sa fie inlocuit cu “cercetareinovare” intrucat este o forma consacrata si in Programul Cadru de Cercetare si
Inovare al UE – Orizont Europa.
 neagreată – majoritatea intervențiilor propuse sunt
Propunem completarea interventiilor propuse a fi sustinute prin POS cu
prevăzute sau implicite în POS
urmatoarele:
 acceptat – beneficiarii POS se vor stabili ulterior
1. Sprijinirea participării la infrastructurile pan- europene de cercetare cu specific
adoptării POS, în contextul elaborării Ghidurilor
biomedical.
Solicitantului. Cu toate acestea, pentru creșterea
2. Proiecte cdi pentru combaterea bolilor infecțioase, neurodegenerative,
eficacității intervențiilor, implicarea de unități

127

Nr.
crt

Formă supusă consultării publice 31 Iulie 2020 (capitol, subcapitol, enunt
POS)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
cardiovasculare și a cancerului.
sanitare în parteneriatele din domeniul cercetării
3. Reanalizarea bugetului aferent axei investiții strategice pt acoperirea upgrade
este extrem de importantă
tehnologic Cantacuzino.
4. Evidențierea spitalelor in categoria beneficiarilor eligibili pt cercetare având in
vedere faptul ca in spitale se poate face validarea cercetării aplicative .
5. Susținerea de Centre suport pt management proiecte cdi in toate
spitalele universitare.
Stimularea cercetarii in domeniul Neurostiintelor in centrele de cercetare din în analiză
sectorul învățământului superior este o prioritate avand in vedere impactul
cunostintelor din acest domeniu interdisciplinar asupa sanatatii in special si Răspuns MFE: Propunerile formulate sunt analizate,
asupra societatii in general. In plus, cercetarea in acest domeniu interdisciplinar însă includerea ca măsuri eligibile necesită
din
perspectiva
cerințelor
duce la formarea unor generatii noi de cercetatori performanti, atat in cercetarea reconsiderare
fundamentala/experimentala, cat si clinica, fiind o investitie excelenta pe termen Regulamentelor europene, dar și a fundamentării
corespunzătoare.
lung.
Universitatea
de
Medicină și Farmacie Astfel, propunem ca la sectiunea "Promovarea metodelor moderne de
”Carol Davila” – investigare, interventie si tratament", pe langa afectiunile deja indicate, sa fie
secția Fiziologie și adaugate si bolile neurologice si neurodegenerative, in dezvoltare si imbatranire.
Neuroștiințe
Cresterea populatiei varstnice
si
a
comorbiditailor ce
insotesc bolile
neurodegenerative si cerebrovasculare, in absenta unor tratamente eficiente,
justifica prioritizarea acestor domenii ca domenii strategice la nivel european.
In plus, este insuficient studiata interventia factorilor de risc exogeni/endogeni cu
impact important asupra dezvoltarii creierului, inclusiv prin mecanisme
epigenetice, cu efecte de lunga durata si implicatii semnificative asupra calitatii
vietii si sanatatii in general. Identificarea precoce a interventiei diferitelor
mecanisme patologice in bolile neurologice pot ajuta la identificarea de noi
metode de diagnostic si tratament, cu beneficiu social important.

Activități FEDR
Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor

Digitalizare în sănătate
(ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al guvernelor și
al companiilor





Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS operațiune de importanță strategică
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică
Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională, ARPIM
care să încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții
comune în sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de
importanță strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de
informații între unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii
medicale și comunitate; tele-medicină)

Dezvoltarea, redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS
- operațiune de importanță strategicăș
 Dezvoltarea unui sistem interoperabil de transfer al datelor între MS, CNAS,
ANMDMR, INSP;
 Observatorul național pentru date în sănătate - operațiune de importanță
strategică

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Majoritatea elementelor propuse sunt
deja prevăzute sau implicite în POS.

Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate (inclusiv registre electronice de
pacienți, solutii de sanatate mobile (mHealth)), cu anvergură națională, care să
încorporeze standarde de interoperabilitate, pentru sarcini și funcții comune în
sectorul sanitar, în special în domeniile vizate de operațiunile de importanță
strategică (ex: funcții legate de securitate, arhivare, schimbul de informații între
unitățile de asistență medicală și între furnizorii de servicii medicale și
comunitate; tele-medicină)
Propunere introducere parafraf nou:

Centrul
pentru
inovatii in medicina
EXEMPLE DE ACȚIUNI eligibile de introdus :
1. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA transferului și schimbul de date sigure în

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Tipuri de activități deja prevăzute, altele
care nu vizează prioritatea 6, iar altele nejustificate.
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
care a transmis
Justificare/concluzie
comentariul
domeniul sănătății care să ghideze punerea în aplicare a tehnologiilor,
infrastructurii și guvernanței adecvate
2. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA unei arhitecturi avansate a tehnologiei
informației și comunicațiilor, cu o capacitate de calcul și o lățime de bandă
suficiente pentru a gestiona eficient transferurile mari de date și viitoarele servicii
digitale, aliniate la cele mai bune
practici și terminologice la nivel european
3. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA înființării de întreprinderi de tip start-up
pentru
punerea în aplicare a căilor de comunicare pentru pacienți, rudele acestora și
echipele multidisciplinare pentru a sprijini procesul decizional comun bazat pe
fluxuri de date fără probleme și pe accesul la date
4. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA utilizării telemedicinei și a dispozitivelor
personale care valorifică cadrele legislative în vigoare pentru a urmări incidența
bolii, răspunsul la tratament, progresia recuperării și recidiva în timpul
tratamentului cancerului, oferind o punte între setările tradiționale de îngrijire,
îngrijirea comunitară/ la domiciliu și tratamentul multidisciplinar al cancerului
5. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA punerii în aplicare și a utilizării dispozitivelor cu
caracter personal (de exemplu, dispozitive portabile, aplicații) pentru a sprijini
colectarea de date reale prin monitorizarea continuă cu integrarea directă a
datelor în fișele medicale în sprijinul prevenirii, menținerii unor vieți sănătoase și
a procesului decizional informat privind tratamentul cancerului
6. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA evaluării și testării periodice prin utilizarea
noilor
tehnologii pentru a îmbunătăți traseul personalizat al pacienților cu cancer care
acoperă întregul parcurs al pacientului, de la prevenire la îngrijiri paliative (de
exemplu, telemedicină avansată, inteligență artificială etc)
7. Sprijinirea/ SUBVENȚIONAREA Hub-uri de inovare / Living labs pentru medicina
personalizată, în acord cu Strategia de Specializare inteligentă, în conexiune cu
Horizon Europe, utilizând proiecte bazate pe teaming și twinning.
Acceptat: NU
Propunere/Recomndare:

Societatea
Academică
România (SAR)

din

Recomandăm în acest sens includerea explicită în cadrul Priorității 5 sau Priorității
7 a finanțării cercetării aplicate, direcționate către fundamentarea economică a
politicilor de sănătate și elaborarea unei noi legi a sănătății. Evaluarea
programelor de sănătate și a investițiilor în medicamente și dispozitive medicale
(evaluarea tehnologiilor medicale) au nevoie de o fundamentare inițială pentru
efectuarea de cercetări care să demonstreze eficacitatea investițiilor efectuate
până în prezent precum și pentru fundamentarea investițiilor viitoare. Studiile
plătite de companii se efectuează doar pentru moleculele noi întrucât este
necesară includerea acestora în dosarul de evaluare în vederea includerii pe lista
medicamentelor compensate.
Propunere:

Centrul
pentru Crearea de sinergii cu Programul Orizont Europa și alte programe și inițiative
inovatii in medicina
europene:
- Sinergii cu Catedrele ERA, acțiunile Teaming & Twinning;
- Realizarea de sinergii, în acord cu prevederile viitoarelor Regulamentele Orizont

Răspuns MFE: Tipurile de activități propuse nu vizează
prioritatea 5 sau prioritatea 7.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Tipuri de activități deja prevăzute în
cadrul priorității 5 prin intervențiile vizate de „Cercetare
și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță
publică”.
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Europa, pentru consolidarea participării la infrastructurile ESFRI-ERIC, la acțiunile
Institutului European de Inovare și Tehnologie (RO-EIT), activități complementare
în proiecte de tip Joint Technology Initiatives (RO-ECSEL, COMPLEMENT) etc.;
- Sprijinirea participării RO la programe CDI cu coordonare transnațională (ERANET/ ERA-NET Cofund, JPIs, COST, EUREKA, EUROSTARS, Art. 185 TFEU etc.);

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Activități FSE
A. Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării
medicale la toate nivelurile, cu accent pe cele 3 operațiuni de importanță
strategică: tratament cancere, geonomică, dezvoltarea capacității Institutului
Cantacuzino (inclusiv pilotarea rezultatelor cercetării)

Cap. 2, Sub-cap. 2.7
D. Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție, tratament (ex.
terapii celulare inovative în hematologie și transplant medular,
managementul complex al bolilor cronice hepatice/pancreatice si al cancerelor
hepatobiliare/ pancreatice, urologie și transplant renal etc)
Exemple de acțiuni eligibile:
 dezvoltarea de centre de formare
 derularea de programe de instruire, cu accent pe utilizarea abordărilor
inovative


sprijin în procesul de acreditare națională și internațională




furnizarea în regim pilot a terapiilor inovative sprijinite
alte măsuri necesare

A. Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării medicale la Acceptat: NU
toate nivelurile, cu accent pe cele 3 operațiuni de importanță strategică:
Universitatea
de tratament cancere, geonomică, dezvoltarea capacității Institutului Cantacuzino Răspuns MFE: Tipuri de activități deja prevăzute în
Medicină și Farmacie (inclusiv pilotarea rezultatelor cercetării)
cadrul priorității 5 prin intervențiile vizate de „Cercetare
”Iuliu
Hațieganu”
și inovare prin implementarea de soluții cu relevanță
Dezvoltarea de linii de finantare si parteneriate cu domeniul privat pentru
Cluj-Napoca
publică”.
granturi competitive la nivel European.
Acceptat: NU
Adaugarea la prioritatile de investitii care se vor finanta in cadrul programului Răspuns MFE: Domeniul neurologie pediatrică este
University
of operational, sectiunea "Promovarea metodelor moderne de investigare, susținut în cadrul priorității 4, atât prin intervențiile de
Bucharest, Faculty interventie si tratament", pe langa afectiunile deja indicate, si categoria de boli tip FEDR, cât și FSE+.
of
Biology, neurologice si neurodegenerative. Intelegerea mecanismelor de functionare a
Department
of creierului si de aparitie a afectiunilor neurodegenerative este un o prioritate la
Anatomy,
Animal nivelul Uniunii Europene avand in vedere impactul financiar pe care il are tratarea
Physiology
and unor pacienti cu astfel de afectiuni. Intelegerea mecanismelor lor de producere in
Biophysics
scopul gasirii unor metode mai bune de diagnostic si tratament, consider ca este
la fel de importanta ca si pentru celelalte afectiuni care au fost deja incluse pe
lista.

Cap.2.7.2.
Intervenții din fonduri
Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+

Intervenții din fonduri
Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+
A. Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării medicale la
toate nivelurile, cu accent pe cele 3 operațiuni de importanță strategică:
tratament cancere, geonomică, dezvoltarea capacității Institutului Cantacuzino
(inclusiv pilotarea rezultatelor cercetării)

A. Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării
medicale la toate nivelurile, cu accent pe cele 3 operațiuni de importanță
strategică: tratament cancere, geonomică, dezvoltarea capacității Institutului
Cantacuzino (inclusiv pilotarea rezultatelor cercetării)
Exemple de acțiuni eligibile:


derularea/ participarea la programe de formare profesională (ex. cursuri,
schimburi de experiență, stagii de pregătire la nivel de master, PhD, Post
Doc) și organizarea de evenimente de cooperare între partenerii implicați
în proiectele de cercetare, inclusiv vizite de studii și schimburi de
experiență
 pilotarea/ testarea celor mai bune practici de cercetare în domeniul
medical în domeniile prioritare finanțate din POS
 alte măsuri necesare ex. dezvoltare mecanisme instituționale

Acceptat: NU
Răspuns MFE: O parte din măsurile propuse sunt deja
incluse în cadrul priorității 4, atât pentru intervențiile de
tip FEDR, cât și FSE+.

Exemple de acțiuni eligibile:
Schuman Associates



derularea/ participarea la programe de formare profesională (ex. cursuri,
schimburi de experiență, stagii de pregătire la nivel de master, PhD, Post
Doc) și organizarea de evenimente de cooperare între partenerii implicați în
proiectele de cercetare, inclusiv vizite de studii și schimburi de experiență
 pilotarea/ testarea celor mai bune practici de cercetare în domeniul medical
în domeniile prioritare finanțate din POS
 alte măsuri necesare ex. dezvoltare mecanisme instituționale
B. Măsuri pentru facilitarea implementării operațiunilor care vizează digitalizarea
sistemului medical

B. Măsuri pentru facilitarea implementării operațiunilor care vizează
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C. Măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente medicale inovative

- utilizare echipamente medicale

D. Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție, tratament (ex.
terapii celulare inovative în hematologie și transplant medular, managementul
complex al bolilor cronice hepatice/pancreatice si al cancerelor hepatobiliare/
pancreatice, urologie și transplant renal, managementul complex al pacientului
expus insuficienței cardiace, proceduri neuro-chirurgicale, stimulare cerebrală
profundă, neuromonitorizare intrachirurgicală, robotică, etc)

D. Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție, tratament (ex.
terapii celulare inovative în hematologie și transplant medular,
managementul complex al bolilor cronice hepatice/pancreatice si al cancerelor
hepatobiliare/ pancreatice, urologie și transplant renal etc)
Exemple de acțiuni eligibile:
 dezvoltarea de centre de formare
 derularea de programe de instruire, cu accent pe utilizarea abordărilor
inovative
 sprijin în procesul de acreditare națională și internațională



Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Exemple de acțiuni eligibile:
 dezvoltarea de centre de formare
 derularea de programe de instruire, cu accent pe utilizarea abordărilor
inovative


sprijin în procesul de acreditare națională și internațională
 furnizarea în regim pilot a terapiilor inovative sprijinite
 alte măsuri necesare

furnizarea în regim pilot a terapiilor inovative sprijinite
alte măsuri necesare

E. Dezvoltarea de programe / module specifice și transersale de la nivelul
universităților de medicină, care să permită perfecționarea sau reconversia
profesională
F. Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare (de la nivelul
învățământului terțiar) și instituțiile din domeniul medical, pentru dezvoltarea
unor programe de formare continuă în domeniul medical și zonele conexe
(competențe digitale, specializare inteligentă, etc.)

E. Dezvoltarea de programe / module specifice și transersale de la nivelul
universităților de medicină, care să permită perfecționarea sau reconversia
profesională
F. Susținerea parteneriatelor dintre furnizorii de formare (de la nivelul
învățământului terțiar) și instituțiile din domeniul medical, pentru dezvoltarea
unor programe de formare continuă în domeniul medical și zonele conexe
(competențe digitale, specializare inteligentă, etc.)
Asociația Prader Willi
Romania (APWR)

Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării Acceptat: NU
medicale la toate nivelurile, inclusiv medicina personalizată a cancerului si a
Răspuns MFE: Propunerile nu sunt justificate.
bolilor rare (inclusiv pilotarea rezultatelor cercetării)
Acceptat: NU

Asociația
Viață

Dăruiește

La definirea beneficiarilor eligibili din ghidurile specifice -absolut toate masurile
din prezenta prioritate trebuie sa includa ONG-urile in randul beneficiarilor
eligibili

Răspuns MFE: Referitor la menționarea explicită a ONG
ca beneficiari eligibili – conform propunerii de
Regulament general, macheta de program operațional
nu mai prevede posibilitatea includerii beneficiarilor în
cadrul PO. Cu toate acestea, în ghidurile specifice vor fi
prevăzute inclusiv cerințe referitoare la solicitanți
eligibili/ parteneriate. De asemenea, dorim să precizăm
faptul că specificul POS este acela de a concentra
intervențiile către entități publice, cu unele excepții
pentru anumite intervenții care vor necesita inclusiv
parteneriate cu ONG-uri cu activitate relevantă în
domeniul vizat. De asemenea, lista beneficiarilor eligibili
va ține cont de tipologia acțiunilor care vor fi sprijinite.
În plus, subliniem faptul că entitățile private nu pot fi
parteneri în proiecte în situații în care prin parteneriat
se eludează legislația în domeniul achizițiilor publice.
Dincolo de aceasta, trebuie evidențiat faptul că
propunerea nu este sprijinită de nicio fundamentare.

131

Nr.
crt

Formă supusă consultării publice 31 Iulie 2020 (capitol, subcapitol, enunt
POS)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Tipuri de acțiuni vizate

Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării Acceptat: NU
medicale la toate nivelurile, inclusiv medicina personalizată a cancerului (incluisiv
Răspuns MFE: Propunerile nu sunt justificate.
pilotarea rezultatelor cercetării) includerea tuturor PNS urilor
Măsuri de tip FSE pentru implementarea operațiunilor care vizează
Institutul
de
Informatizarea sistemului medical dar și comunicarea furnizorilor între ei precum
Endocrinologie
și creșterea accesului pacienților la serviciile medicale programabile
Parhon
–
dr.
Măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente medicale dezvoltare de
Anamaria Nițulescu
noi competențe/ calificări urmare a noilor ocupații dezvoltate - nou achiziționate
și pt punctele de telemdicină dezvoltate
Utilizare metode moderne de screening, investigare, intervenție, tratament,
monitorizare interdisciplinară
D. Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție, tratament (ex. In Acceptat: NU
domeniul cancerelor pulmonare, renale, de piele si din sfera ORL, terapii celulare
inovative în hematologie și transplant medular, managementul complex al bolilor Răspuns MFE: Propunerile nu sunt justificate.
ARPIM
cronice hepatice/pancreatice si al cancerelor hepatobiliare/ pancreatice, urologie
și transplant renal etc)

D. Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție, tratament (ex.
terapii celulare inovative în hematologie și transplant medular,
managementul complex al bolilor cronice hepatice/pancreatice si al cancerelor
hepatobiliare/ pancreatice, urologie și transplant renal etc)

Intervenții din fonduri
Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+
C. Măsuri de formare/ specializare
inovative

- utilizare echipamente medicale

Intervenții din fonduri
Referință: Articolul 17(3)(d)(i),(iii),(iv),(v),(vi);
Tipuri de acțiuni vizate– Articolul 17(3)(d)(i) CPR; Articolul 6(2) FSE+

Personal implicat în implementarea de metode moderne de investigare,
intervenție, tratament (ex. terapii celulare inovative în hematologie și
transplant medular, managementul complex al bolilor cronice
hepatice/pancreatice si al cancerelor hepatobiliare/ pancreatice, urologie
și transplant renal etc.)

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Propunerile nu sunt justificate.

American Chamber
C. Măsuri de formare/ specializare - utilizare echipamente medicale inovative,
of Commerce in
proceduri sau protocoale noi (de exemplu: life-long learning-formarea si
Romania
perfectionarea profesionistilor din domeniul sanatatii in vederea utilizarii si
adoptarii noilor technologii)

Principalele grupuri țintă


Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie



ARPIM

Personal implicat în implementarea de metode moderne de investigare,
intervenție, tratament (ex. in domeniul cancerelor pulmonare, renale, de
piele si din sfera ORL, terapii celulare inovative în hematologie și transplant
medular, managementul complex al bolilor cronice hepatice/pancreatice si al
cancerelor hepatobiliare/ pancreatice, urologie și transplant renal etc.)

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Propunerile nu sunt justificate.

Indicatori de realizare

Indicatori de rezultat
Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare ca urmare a
sprijinului primit, din care:
...

Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști,
Moașelor
și
Asistenților Medicali
din
România
(OSMGMAMR)

Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare/ și-au actualizat
cunoștințele și abilitățile profesionale / au obținut un certificat ca urmare a
participării la o forma de educație medicală continuă ca urmare a sprijinului
primit, din care:
...

Acceptat: Da

3. Plan financiar
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

4. Condiții prealabile

5. Autoritățile programului

6. Parteneriatul
Nu am identificat în POS rolul actorilor privati/neguvernamentali în
implementare, ca beneficiari eligibili. ONG urile din domeniul medical și social
sunt implicate în servicii pentru publicul larg și în special pentru persoanele
vulnerabile, iar contributia sectorului privat trebuie subliniata cel putin prin
mentionarea acestor actori ca parteneri eligibili ai institutiilor publice.

ARAS – Asociatia
Romana Anti-SIDA

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Referitor la menționarea explicită a ONG
ca beneficiari eligibili – conform propunerii de
Regulament general, macheta de program operațional
nu mai prevede posibilitatea includerii beneficiarilor în
cadrul PO. Cu toate acestea, în ghidurile specifice vor fi
prevăzute inclusiv cerințe referitoare la solicitanți
eligibili/ parteneriate. De asemenea, dorim să precizăm
faptul că specificul POS este acela de a concentra
intervențiile către entități publice, cu unele excepții
pentru anumite intervenții care vor necesita inclusiv
parteneriate cu ONGuri cu activitate relevantă în
domeniul vizat. De asemenea, lista beneficiarilor eligibili
va ține cont de tipologia acțiunilor care vor fi sprijinite.
În plus, subliniem faptul că entitățile private nu pot fi
parteneri în proiecte în situații în care prin parteneriat
se eludează legislația în domeniul achizițiilor publice.
Trebuie specificat faptul că ghidurile specifice care
vizează intervenții destinate măsurilor de diagnosticare
precoce și/sau tratament vor putea include ONG-uri cu
activitate relevantă ca parteneri în aceste proiecte.

În cadrul Grupului partenerial aferent Obiectivului de Politică 4 – O Europă mai Acceptat: NU
În cadrul Grupului partenerial aferent Obiectivului de Politică 4 – O Europă Ministerul Fondurilor socială, a fost asigurată reprezentarea atât la nivelul sectorului public, cât și
privat, pentru toate cele 4 domenii majore de intervenție: ocupare, educație, Răspuns MFE: Comentariu pertinent, însă întreaga
mai socială, a fost asigurată reprezentarea atât la nivelul sectorului public, cât
Europene
incluziune socială și sănătate. Având în vedere cristalizarea programelor, aceste secțiune a fost modificată.
și privat, pentru toate cele 4 domenii majore de intervenție: ocupare,
Direcția
Generală structuri parteneriale au fost individualizate pe cele 3 Programe FSE, respectiv:
educație, incluziune socială și sănătate. Având în vedere cristalizarea
Asistență
Tehnică PO Educație și Ocupare, PO Sănătate, PO Incluziune și Demnitate Socială.
programelor, aceste structuri parteneriale au fost individualizate pe cele 3
Programe Europene
Comentariu:
Programe FSE, respectiv: POCU, PO Sănătate, PO Combaterea Sărăciei.
Redenumit PO
Cap.6

7. Comunicare și vizibilitate
Acceptat: NU

Exemple de potențiali beneficiari POS:

Fundația
RAA
De mentionat aici ONG-urile specializate.
(partener UNOPA)

Răspuns MFE: Lista beneficiarilor eligibili va fi definită
ulterior,
la
momentul
elaborării
Ghidurilor
Solicitantului.
In același timp, POS va susține, în mod special,
investițiile în infrastructura publică a sistemului sanitar.
Dincolo de aceasta, trebuie evidențiat că propunerea nu
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Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
este sprijinită de nicio fundamentare.
Acceptat: NU

Cap. 7
Public țintă
Exemple de potențiali beneficiari POS:











Autorități ale administrației publice centrale
Instituții/ unități sanitare
Autoritățile administrației publice locale
Instituții specifice domeniilor de finanțare (ex. Institutul Național de
Hematologie Transfuzională, Centrul ELI – NP , INSP, DSP, Instituții de
cercetare etc.)
Cabinete medici de Familie
Institutul National de Medicină Legală
Direcțiile de Sănătate Publică
Universități de Medicină / alte tipuri de universități
Parteneriate între acestea și alte entități relevante

De inclus pe lista de beneficiari eligibili si Institutiile de invatamant superior cu
Facultati de Biologie, Chimie, Fizica. Cercetarea care se face in aceste facultati se
University
of
potriveste foarte bine cu unul din scopurile programului, respectiv identificarea
Bucharest, Faculty
de noi tinte terapeutice prin consolidarea CDI in domeniul medical. In mod
of
Biology,
special, avand in vedere ca sunt cadru didactic si cercetator la Facultatea de
Department
of
Biologie din Universitatea Bucuresti, pot confirma ca prin studiile de biologie
Anatomy,
Animal
celulara si moleculara pe care le facem noi oferim detalii despre mecanismele
Physiology
and
unor modificari fiziopatologice observate in actul medical, ceea ce poate
Biophysics
contribui la imbunatatirea intelegerii patogenezei unor boli si ulterior la
dezvoltarea de noi medicamente.



Cap. 7
Public țintă
Exemple de potențiali beneficiari POS:
Primaria Sector 3

Va rugam sa definitivați clar categoriile de beneficiari eligibili prin menționarea
primăriilor de sector/subdiviziuni administrativ teritoriale eligibile in cadrul
apelurilor, pentru a scurta timpul de accesare si obtinere al finantarii.

Public țintă
Exemple de potențiali beneficiari POS:

















Răspuns MFE:
Lista beneficiarilor eligibili va fi definită ulterior, la
momentul elaborării Ghidurilor Solicitantului. În același
timp, POS va susține, în mod special, investițiile în
infrastructura publică a sistemului sanitar. Dincolo de
aceasta, trebuie evidențiat faptul că propunerea nu este
sprijinită de nicio fundamentare.
Acceptat: NU

Cap. 7
Public țintă
Exemple de potențiali beneficiari POS:
Autorități ale administrației publice centrale
Instituții/ unități sanitare
Autoritățile administrației publice locale
Instituții specifice domeniilor de finanțare (ex. Institutul Național de
Hematologie Transfuzională, Centrul ELI – NP , INSP, DSP, Instituții de
cercetare etc.)
Cabinete medici de Familie
Institutul National de Medicină Legală
Direcțiile de Sănătate Publică
Universități de Medicină / alte tipuri de universități
Parteneriate între acestea și alte entități relevante

Răspuns MFE:
Referitor la menționarea explicită a anumitor entități ca
beneficiari eligibili – conform propunerii de Regulament
general, macheta de program operațional nu mai
prevede posibilitatea includerii beneficiarilor în cadrul
PO. Cu toate acestea, în ghidurile specifice vor fi
prevăzute inclusiv cerințe referitoare la solicitanți
eligibili/ parteneriate. De asemenea, dorim să precizăm
faptul că specificul POS este acela de a concentra
intervențiile către entități publice, cu unele excepții
pentru anumite intervenții care vor necesita inclusiv
parteneriate cu entități cu activitate relevantă în
domeniul vizat. De asemenea, lista beneficiarilor eligibili
va ține cont de tipologia acțiunilor care vor fi sprijinite.
În plus, subliniem faptul că entitățile private nu pot fi
parteneri în proiecte în situații în care prin parteneriat
se eludează legislația în domeniul achizițiilor publice.
Acceptat: NU



Asociația " PEOPLES
IN DIFFICULTY'











Autorități ale administrației publice centrale
Instituții/ unități sanitare
Autoritățile administrației publice locale
Instituții specifice domeniilor de finanțare (ex. Institutul Național de
Hematologie Transfuzională, Centrul ELI – NP , INSP, DSP, Instituții de
cercetare etc.)
Cabinete medici de Familie
Institutul National de Medicină Legală
Direcțiile de Sănătate Publică
Universități de Medicină / alte tipuri de universități
Parteneriate între acestea și alte entități relevante
ONG
Centre de formare profesionala
Furnizori de formare profesionala
Unitati spitalicesti private

Răspuns MFE:
Lista beneficiarilor eligibili va fi definită ulterior, la
momentul elaborării Ghidurilor Solicitantului. În același
timp, POS va susține, în mod special, investițiile în
infrastructura publică a sistemului sanitar. Dincolo de
aceasta, trebuie evidențiat faptul că propunerea nu este
sprijinită de nicio fundamentare.
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 Unitati sanitare private ( laboratoare medicale, cabinete psihologice,et)

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: NU
Autoritatea
De introdus la capitolul Beneficiari POS:
Națională
de
Mangement
al
Autoritatea Națională de Mangement al Calității în Sănătate
Calității în Sănătate

Acceptat: NU

Exemple de potențiali beneficiari POS:
Ordinul Asistenților
Medicali Generaliști, Completare exemple de potențiali beneficiari POS:
Moașelor
și  Ordinul Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților Medicali din
Asistenților Medicali
România
din
România
(OSMGMAMR)

Răspuns MFE: Lista beneficiarilor eligibili va fi definită
ulterior,
la
momentul
elaborării
Ghidurilor
Solicitantului. În același timp, POS va susține, în mod
special, investițiile în infrastructura publică a sistemului
sanitar. Dincolo de aceasta, trebuie evidențiat faptul că
propunerea nu este sprijinită de nicio fundamentare.
Acceptat: NU

Exemple de potențiali beneficiari POS:

Fundația
Comunitate

Exemple de potențiali beneficiari POS:

Răspuns MFE: Lista beneficiarilor eligibili va fi definită
ulterior,
la
momentul
elaborării
Ghidurilor
Solicitantului. In același timp, POS va susține, în mod
special, investițiile în infrastructura publică a sistemului
sanitar. Dincolo de aceasta, trebuie evidențiat faptul că
propunerea nu este sprijinită de nicio fundamentare.

pentru

Completare exemple de potențiali beneficiari POS:


Organizații nonguvernamentale, furnizori acreditați de servicii medicale

Universitatea
de
Completare exemple de potențiali beneficiari POS:
Medicină, farmacie,
 Parcuri stiintifice si tehnologice cu profil medical
Știință și Tehnologie
Tîrgu-Mureș

Exemple de potențiali beneficiari POS:

Asociația
Viață

Dăruiește

La definirea beneficiarilor eligibili din ghidurile specifice -absolut toate masurile
trebuie sa includa ONG-urile in randul beneficiarilor care pot aplica in masurile de
mai jos
 Îmbunătățirea accesibilității și eficacității asistenței medicale primare şi
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară
 Asigurarea distribuției teritoriale echitabile a serviciilor de asistență
primară, inclusiv prin identificarea și implementarea de intervenții
sustenabile de atragere și reținere a medicilor în special din mediul rural,
din zone greu accesibile, din zone cu populație dezavantajată socioeconomic/ vulnerabilă sau care oferă servicii medicale pentru pacienți din
aceste zone/ sau care au pe lista populație dezavantajată socioeconomic/ vulnerabilă cu participarea financiară a autorităților locale
 Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim
ambulatoriu
 Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară,
inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței medicale primare

Răspuns MFE: Lista beneficiarilor eligibili va fi definită
ulterior,
la
momentul
elaborării
Ghidurilor
Solicitantului. În același timp, POS va susține, în mod
special, investițiile în infrastructura publică a sistemului
sanitar. Dincolo de aceasta, trebuie evidențiat faptul că
propunerea nu este sprijinită de nicio fundamentare.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: Întreaga secțiune a fost reconsiderată.
Acceptat: NU
Răspuns MFE: Lista beneficiarilor eligibili va fi definită
ulterior,
la
momentul
elaborării
Ghidurilor
Solicitantului. În același timp, POS va susține, în mod
special, investițiile în infrastructura publică a sistemului
sanitar. Dincolo de aceasta, trebuie evidențiat faptul că
propunerea nu este sprijinită de nicio fundamentare.
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comentariul
adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, cât şi din mediul rural
 Îmbunătățirea accesibilității și eficacității serviciilor de asistenta integrata
de sănătatea reproducerii și asistenta medicala și terapie pentru
persoane vulnerabile (femei și copii) victime ale violentei domestice si
violentei sexuale ca parte a asistenței medicale primare (masura noua,
propusa de Romanian Women’s Lobby)
La definirea beneficiarilor eligibili din ghidurile specifice -absolut toate masurile Acceptat: NU
trebuie sa includa ONG-urile in randul beneficiarilor care pot aplica in masurile de
mai jos:

Asociația
Viață

Dăruiește

Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de reabilitare/ recuperare
 Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de reabilitare/recuperare
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor de
reabilitare/recuperare
 furnizarea de servicii de reabilitare/ recuperare,
Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității serviciilor de îngrijire paliativă, prin:
 Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de îngrijire paliativă
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea de servicii de
îngrijire paliativă
 furnizarea de servicii de îngrijire paliativă
Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității serviciilor de îngrijire pe termen lung
prin:
 dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de îngrijire pe termen lung
 dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor pe
termen lung
 furnizarea de servicii de îngrijiri pe termen lung,

Exemple de potențiali beneficiari POS:

Exemple de potențiali beneficiari POS:

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Autorități ale administrației publice centrale
Instituții/ unități sanitare
Autoritățile administrației publice locale
Instituții specifice domeniilor de finanțare (ex. Institutul Național de
Hematologie Transfuzională, Centrul ELI – NP , INSP, DSP, Instituții de
cercetare etc.)
Cabinete medici de Familie
Institutul National de Medicină Legală
Direcțiile de Sănătate Publică
Universități de Medicină / alte tipuri de universități

•
•
•

ARAS – Asociatia
•
Romana Anti-SIDA
•
•
•

Autorități ale administrației publice centrale
Instituții/ unități sanitare
Autoritățile administrației publice locale
Instituții specifice domeniilor de finanțare (ex. Institutul Național de
Hematologie Transfuzională, Centrul ELI – NP , INSP, DSP, Instituții de
cercetare etc.)
Cabinete medici de Familie
Institutul National de Medicină Legală
Direcțiile de Sănătate Publică
Universități de Medicină / alte tipuri de universități

Răspuns MFE: Lista beneficiarilor eligibili va fi definită
ulterior,
la
momentul
elaborării
Ghidurilor
Solicitantului. În același timp, POS va susține, în mod
special, investițiile în infrastructura publică a sistemului
sanitar. Dincolo de aceasta, trebuie evidențiat faptul că
propunerea nu este sprijinită de nicio fundamentare.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Lista beneficiarilor eligibili va fi definită
ulterior,
la
momentul
elaborării
Ghidurilor
Solicitantului. În același timp, POS va susține, în mod
special, investițiile în infrastructura publică a sistemului
sanitar. Dincolo de aceasta, trebuie evidențiat faptul că
propunerea nu este sprijinită de nicio fundamentare.

Organizații neguvernamentale ca potențiali beneficiari POS; justificarea fiind
recomandarile OMS pentru implementarea programelor de sănătate și practica
existentă în România și în UE.
Exemple de potențiali beneficiari POS:

Exemple de potențiali beneficiari POS:
Asociatia
Viata

Daruieste




Parteneriate între acestea și alte entități relevante
Solicităm introducerea ONG-urilor și asociațiilor, specializate în activități și
proiecte în sfera medicală, în lista beneficiarilor eligibili pentru accesarea

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Lista beneficiarilor eligibili va fi definită
ulterior,
la
momentul
elaborării
Ghidurilor
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Exemple de potențiali beneficiari POS:
 Universități de Medicină / alte tipuri de universități

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul
fondurilor. Asociațiile și fundațiile, prin proiectele pe care le desfășoară au o
contribuție considerabilă la îndeplinirea priorităților menționate - de exemplu
Dăruiește Viață desfășoară proiecte de infrastructură în centrele oncologice
din București și țară (Brașov, Timișoara, Cluj) și dotează cu tehnologii
moderne (echipamente) mai multe spitale. În ultimii ani, Dăruiește Viață a
construit 20 de camere curate pentru transplant adulți și copii (menționăm că
Îmbunătățirea serviciilor medicale și a infrastructurii în domeniul terapiilor
celulare inovative în hematologie și transplant medular) - este o prioritate
7FEDR și construiește Primul Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli
Grave și Traumă (care va găzdui și Primul Departament de Radioterapie Copii)



Universități de Medicină / alte tipuri de universități
 Parteneriate între acestea și alte entități relevante (ex. ONG-uri relevante)

Asociatia PartNET

Parteneriate între acestea și alte entități relevante

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie
Solicitantului. În același timp, POS va susține, în mod
special, investițiile în infrastructura publică a sistemului
sanitar. Dincolo de aceasta, trebuie evidențiat faptul că
propunerea nu este sprijinită de nicio fundamentare.

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Întreaga secțiune a fost reconsiderată.
Acceptat: NU

Societatea
Academică
România (SAR)

din

Propunere/recomandare:
Susținem, de asemenea, propunerea ca ONG-urile sa poată fi beneficiari, nu doar
parteneri.

Răspuns MFE:
Referitor la menționarea explicită a anumitor entități ca
beneficiari eligibili – conform propunerii de Regulament
general, macheta de program operațional nu mai
prevede posibilitatea includerii beneficiarilor în cadrul
PO. Cu toate acestea, în ghidurile specifice vor fi
prevăzute inclusiv cerințe referitoare la solicitanți
eligibili/ parteneriate. De asemenea, dorim să precizăm
faptul că specificul POS este acela de a concentra
intervențiile către entități publice, cu unele excepții
pentru anumite intervenții care vor necesita inclusiv
parteneriate cu entități cu activitate relevantă în
domeniul vizat. De asemenea, lista beneficiarilor eligibili
va ține cont de tipologia acțiunilor care vor fi sprijinite.
În plus, subliniem faptul că entitățile private nu pot fi
parteneri în proiecte în situații în care prin parteneriat
se eludează legislația în domeniul achizițiilor publice.

8. Utilizarea de costuri unitare, rate forfetare, sume forfetare și finanțare care nu este legată de costuri

Comentarii Anexe
Anexa 2a: Lista operațiunilor planificate de importanță strategică – Articolul
17(3)
Consolidarea capacității în domeniul tratării cancerului (acțiunile eligibile
sunt incluse în prioritatea 5 FEDR și prioritatea 7 FEDR/ FSE+

Asociatia
Viata

Daruieste

Consolidarea capacității în domeniul tratării cancerului (acțiunile eligibile sunt
incluse în prioritatea 5 FEDR și prioritatea 7 FEDR/ FSE+
Solicităm explicit introducerea posibilității de a accesa fonduri pentru creșterea
ratei de supraviețuire a copilului bolnav de cancer prin creșterea accesului la un
tratament multidisciplinar, la standarde europene (inclusiv training permanent
cadre medicale, servicii nefinanțate în acest moment – nutriție, psihoterapie,
asistență socială, anumite proceduri de radioterapie – Total Body Irradiation
etc.)

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Tipurile de activități deja prevazute în
cadrul OIS Cancer pot fi aplicabile, ca atare, în cazul
copilului bolnav de cancer, nefiind nevoie de o
specificare distinctă.
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Programul Operațional Sănătate 2021-2027 are în vedere implementarea
următoarelor operațiuni de importanță strategică:
Îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor pentru structurile de imagistică
medicală (ex. CT, angiografe, rezonanță magnetică nucleară etc.)
Anexa 2a: Lista operațiunilor planificate de importanță strategică – Articolul
17(3)
(..)
11. Realizarea unei infrastructuri de excelență în domeniul genomicii,
crearea unui mecanism instituțional adecvat și întărirea capacității deja
existente la nivel național în acest domeniu (acțiunile eligibile sunt incluse
în prioritatea 5 FEDR și prioritatea 7 FSE+) (acțiunile eligibile sunt incluse în
prioritatea 4 FEDR, prioritatea 5 FEDR și prioritatea 7 FEDR/ FSE+)

Instituția / Entitatea Comentariu / observație / propunere transmisă
care a transmis
comentariul

Acceptat DA/ NU/ PARȚIAL
Justificare/concluzie

Acceptat: NU
Autoritatea
Națională
de Reformulare pe documentul Sinteza POS, de pe site:
Răspuns MFE: Nu este clară și justificată relevanța
Mangement
al Îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor pentru structurile de imagistică acestei propuneri
medical inclusive in domeniul medicinii nucleare
Calității în Sănătate
11.Integrarea, modernizare/ dezvoltarea si operationalizarea unei
infrastructuri de excelență în domeniul genomicii, crearea unui mecanism
instituțional adecvat și întărirea capacității deja existente la nivel național în
acest domeniu (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 5 FEDR și prioritatea
Academia de Stiinte 7 FSE+) (acțiunile eligibile sunt incluse în prioritatea 4 FEDR, prioritatea 5 FEDR și
Medicale
prioritatea 7 FEDR/ FSE+)
Programul Operațional Sănătate 2021-2027 are în vedere implementarea
următoarelor operațiuni de importanță strategică:

Acceptat: NU
Răspuns MFE: Nu este clară și justificată relevanța
acestei propuneri. Memorandum aprobat de Guvernul
României privind aceast OIS.

138

