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           În legătură cu cererea dumneavoastră, înregistrată cu numărul de mai 

sus, formulată în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public, vă transmitem următoarele: 

Conform prevederilor art. 7 al O.m.a.i. nr. 516/2003 privind acordarea 

asistenţei medicale în reţeaua sanitară a M.A.I., „asigurarea 

corespunzătoare a condiţiilor de păstrare şi îmbunătăţire permanentă a 

stării de sănătate a personalului M.A.I. constituie obligaţia fundamentală, pe 

de o parte a comandanţilor/ şefilor/ conducătorilor de unităţi şi instituţii
1
 [...] 

şi pe de altă parte a structurilor medicale
2
, care răspund, conform 

competenţelor, direct şi nemijlocit de îndeplinirea acestui obiectiv”. 

 Art. 27 alin. (3) al actului normativ menționat prevede în mod expres 

inclusiv obligaţia personalului M.A.I. de „a respecta întocmai indicaţiile 

medicului cu privire la efectuarea controlului medical de bilanţ, tratamentul şi 

regimul igieno-dietetic prescris, măsurile profilactice de igienă colectivă şi 

individuală stabilite, încălcarea acestor prescripţii atrăgând după sine 

sancţionarea acestora în conformitate cu legislaţia sanitară în vigoare şi 

regulamentele specifice”. Același alineat prevede responsabilitatea 

comandantului/ conducătorului unităţii de „a dispune toate măsurile ce se 

impun pentru ca tot personalul unităţii să fie supus controlului medical de 

bilanţ”.             

 De asemenea, în conformitate cu art. 28, „Comandanţii/ şefii/ 

conducătorii de unităţi şi instituţii vor analiza anual sau ori de câte ori se 

impune, împreună cu comandantul centrului medical şi pe baza rapoartelor 

întocmite de către medicii de unitate, starea de sănătate a personalului din 

subordine, în scopul stabilirii cauzelor care o influenţează şi aplicării celor 

mai eficiente măsuri pentru îmbunătăţirea capacităţii de muncă şi de luptă 

a efectivelor.” 

 

                                                 
1
 Art. 8 alin. (1) prevede obligația comandanţii/ şefilor/ conducătorilor de unităţi şi instituţii, personalului medico-sanitar şi a 

celorlalte cadre de conducere cu atribuţii în acest sens de „a supraveghea starea de sănătate a personalului propriu, în vederea 

descoperirii în stadiu incipient, a semnelor de oboseală şi de scădere a randamentului profesional, în condiţiile executării 

atribuţiilor de serviciu, apariţia unor tulburări de comportament, identificarea cauzelor care generează aceste stări negative şi 

luarea măsurilor ce se impun pentru restabilirea unei stări de sănătate corespunzătoare”; 
2
 În conformitate cu art. 8 alin. (2) al O.m.a.i. amintit, „medicii au obligaţia de a informa comandanţii/conducătorii de unităţi 

asupra situaţiilor mai deosebite intervenite în starea de sănătate a personalului, precum şi a acţiunilor ce urmează a fi întreprinse 

pentru rezolvarea acestor situaţii, a rezultatelor acestor acţiuni şi a dificultăţilor întâmpinate, în vederea remedierii lor 

operative”; 
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 Pe de altă parte, evaluarea factorilor de risc pentru adulţii asimptomatici 

intră în sarcina medicilor de familie ai asiguraţilor, fiind prevăzută de Normele 

metodologice de aplicare a Contractului cadru anual. 

 În prezent, sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului sănătăţii 

nr. 763 din 22 iunie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru 

aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 

2016-2017.     

   Pentru toţi pacienţii, medicul de familie consemnează în riscograma 

prevazută la Anexa 2 C, punctul B din ordinului menţionat, pentru anumite 

riscuri evaluate, şi indicele de masă corporală, care indică dacă o persoană 

este subponderală, normoponderală, supraponderală sau obeză. 

            Menţionăm faptul că, de regulă, pentru cadrele active ale M.A.I., 

medicul de familie al acestora este şi medic de unitate, având atribuţii de 

monitorizare a stării de sănătate atât în calitate de medic de unitate, prin 

controlul medical de bilanţ, cât şi în calitate de medic de familie, prin 

identificarea factorilor de risc. 

  De asemenea, vă informăm că, la nivel naţional, activitatea de acordare 

a asistenţei medicale are la bază planuri strategice de prevenţie, iar medicii de 

familie aplică fiecărui asigurat ghidul clinic de prevenţie promovat în pachetul 

de servicii minimal şi pachetul de servicii de bază, în acest sens, în prezent 

fiind aplicabile prevederile H.G. nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei 

naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-

2020 pentru implementarea Strategiei naţionale. 
 

 

Cu stimă, 

Responsabil de informarea publică 

Comisar de poliţie Ileana Lupu 

 

 

 

 

 

 

               
 

 




