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STRATEGIE ȘI OBIECTIVE FNPMF
MANDAT 2019-2023
Consiliu Director FNPMF

Misiunea FNPMF este susţinerea şi apărarea intereselor comune ale patronatelor medicilor de
familie în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele, precum şi în relaţiile cu alte persoane fizice
şi juridice, în plan naţional şi internaţional.
Scopul FNPMF este dezvoltarea și promovarea serviciilor specifice medicinei de familie, precum și
recunoașterea importanţei specialităţii. Deviza FNPMF este Unitate, putere, demnitate.
Conform statutului FNPMF, Adunarea Generală aprobă strategia şi obiectivele generale ale
FNPMF, propuse de Consiliul Director. În prezent, FNPMF nu are o strategie aprobată de AG, iar
obiectivele generale sunt cele cuprinse în Statut - Art.2 Scopul și obiectul de activitate al FNPMF.
În prima ședință a Consiliului Director a fost luată decizia elaborării strategiei și obiectivelor
FNPMF până la sfârșitul anului 2019.
FNPMF a fost fondată în anul 2009, având deja un istoric de 10 ani. Patronatele fondatoare au
fost Patronatul Național al Medicilor de Familie (PNMF) și Patronatul Medicilor de Familie din
București și județul Ilfov (PMFB), cărora li s-au alăturat și alte patronate județene, ajungând să
reprezinte în anul 2015 un total de 32 de județe și municipiul București, dintre care 22 de
patronate județene independente și 10 filiale ale PNMF. În prezent FNPMF reprezintă 11 județe
și municipiul București, având afiliate un număr de 11 patronate județene independente.
Ministerul Sănătății și Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate invită FNPMF la consultări în
baza Legii 95/2006, alături de alte organizații patronale și profesionale ale medicilor de familie,
însă FNPMF și patronatele județene nu sunt invitate și la ședințele Comisiilor de Dialog Social.
Obiectivele generale propuse de Consiliul Director pentru mandatul 2019-2023 sunt:
OG 1 - Consolidarea și dezvoltarea FNPMF ca organizație patronală națională a medicilor de
familie și a patronatelor județene independente afiliate ca organizații patronale județene MF;
OG 2 - Recunoașterea FNPMF și a patronatelor județene afiliate ca parteneri de dialog social în
domeniul medicinei de familie de către autoritățile române;
OG 3 - Dezvoltarea serviciilor oferite și creșterea calității acestora pentru bunăstarea pacienților
în condiții de echitate, îmbunătățirea condițiilor de lucru și creșterea veniturilor cabinetelor de
medicina familiei.
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Acţiunile propuse de Consiliul Director în mandatul 2019-2023 pentru atingerea obiectivelor
generale sunt:
A1 - Dezvoltarea structurii de organizare a Federației, a regulamentelor de funcționare, codului
de conduită etică, instrumentelor și procedurilor de comunicare internă și externă;
A2 - Identificarea resurselor de finanțare pentru activitățile Federației și atragerea finanțării, în
conformitate cu structura bugetului anual aprobat de Adunarea Generală și cu codul de
conduită etică;
A3 - Dezvoltarea patronatelor județene independente și sprijinirea înființării acestora în județele
unde nu există patronate;
A4 - Atragerea și păstrarea membrilor prin sprijinirea patronatelor județene în relația cu
autoritățile publice județene și naționale, acces la informații relevate din domeniul medicinei de
familie, servicii de consultanță de specialitate;
A5 - Colaborarea cu organizațiile patronale similare naționale și internaționale, cu organizațiile
profesionale și participarea la consultări, tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și
cu sindicatele;
A6 - Afilierea la o confederație patronală reprezentativă, participarea la structurile tripartite de
dialog social;
A7 - Elaborarea unor documente de poziție, policy briefs, petiții și sesizări în scopul informării
instituțiilor de profil și opiniei publice despre problemele cu care se confruntă cabinetele de
medicină de familie și soluțiile propuse;
A8 - Participarea și lansarea inițiativelor de modificare sau/și elaborare a legislației aplicabile în
domeniul medicinei de familie;
A9 - Participarea la elaborarea de studii, prognoze și statistici în colaborare cu alte organizații și
instituții de profil naționale și internaționale;
A10 - Organizarea de dezbateri pe teme relevante pentru medicina de familie.
Consiliul Director va evalua anual gradul de realizare a acţiunilor și va propune Adunării
Generale revizuirea planului în măsura în care va fi necesar pentru îndeplinirea obiectivelor
generale.
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