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CAS HARGHITA 

                                                                         Nr.   11833 /14.05.2018 
 
 
 

INFORMARE 
privind centrele de permanenţă  

 

în conformitate cu Legea 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin 

centrele de permanenţă - cu modificările și completările ulterioare respectiv  Ordinul MS/MAI nr. 

697/112/2011 pentru aprobarea Normelor metodoligice cu privire la asigurarea continuităţii 

asistenţei medicale primare prin centrele de permanen - cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Centrele de permanenţă fixe sunt unităţi sanitare cu sediul stabil, fără personalitate juridică, în 
cadrul cărora se asigură continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă pentru pacienţii 
din zona arondată. 
 

1. Program de funcționare 
În zilele lucrătoare, garda se instituie în centrul de permanenţă după terminarea programului stabilit 
pentru activitatea curentă a medicilor de familie în cadrul cabinetelor de medicină de familie din 
zonele arondate. 
În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, precum şi în zilele declarate libere de către 
Guvernul României, garda începe de la ora 8,00 şi durează 24 de ore. 
Zilele de gardă se stabilesc în funcţie de programul fiecărui medic participant la serviciul de gardă, în 
timpul săptămânii, iar în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, garda de 24 de ore se poate 
împărţi şi în ture de 12 ore, fiecare. 
 
2. Serviciile medicale acordate 
Serviciile medicale acordate de medicii de familie în cadrul centrelor de permanenţă sunt 
următoarele: 

    a) asistenţă medicală în afecţiunile acute şi urgenţele medico-chirurgicale, în limitele 
competenţei medicului de familie şi posibilităţilor tehnice; 

    b) trimitere către alte specialităţi în vederea internării, în situaţiile prevăzute la lit. a), care 
depăşesc competenţele medicului de familie; 

    c) administrarea medicaţiei necesare tratamentului de urgenţă care se asigură din trusa de 
urgenţă a centrului de permanenţă sau a cabinetului medical în cazul în care permanenţa se asigură la 
cabinetul medical; 

    d) eliberarea unei scrisori medicale, conform normelor de aplicare a Contractului-cadru, pe 
care pacientul o va prezenta în zilele următoare la medicul său de familie pentru informare asupra 
diagnosticului şi tratamentului administrat în centrul de permanenţă. 
 
Serviciile medicale prevăzute mai sus se acordă tuturor persoanelor care le solicită, indiferent de 
statutul de asigurat al acestora. 
 
3. Înfiinţare și funcționare 
 
Zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt stabilite de către direcţiile de sănătate publică, 
cu acordul caselor de asigurări de sănătate şi al consiliilor locale sau la iniţiativa medicilor de familie 
din zonele respective. 
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Centrele de permanenţă pot funcţiona: 
    a) într-un spaţiu pus la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice locale; 
    b) într-un cabinet medical pus la dispoziţie de unul dintre medicii de familie asociaţi, în cazul în 
care este disponibil un alt spaţiu decât cel destinat activităţii zilnice derulate în acel cabinet, cu 
circuite separate; 
    c) prin rotaţie, în cabinetele medicale ale medicilor de familie asociaţi. 
 
Centrul de permanenţă funcţionează cu un număr de 5-7 medici de familie şi 5-7 asistenţi medicali. 
 
4. Centre de permanență în județul Harghita 
 
În județul Harghita funcționează 6 centre de permanență: 
 

NUME FURNIZOR PROGRAM DE LUCRU DATA ÎNFIINȚĂRII 

CP MIERCUREA CIUC 
B-dul Frăției Nr. 16 

Tel: 0366-566966 

Luni-Joi   20:00 - 08:00 
Vineri      18:00 - 08:00 

Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale 
        24 de ore de la ora 08:00 

Aprilie 2012 

CP ODORHEIU SECUIESC 
Str. Bisericii Nr. 7 

Tel: 0266-213355 

Luni-Vineri   20:00 - 08:00 
Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale 

        24 de ore de la ora 08:00 
Ianuarie 2012 

CP PRAID 
Com. Praid Nr. 382 

Tel: 0266-240176 

Luni-Joi   20:00 - 08:00 
Vineri      15:00 - 08:00 

Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale 
        24 de ore de la ora 08:00 

Ianuarie 2012 

CP REMETEA 
P-ta Cseres Tibor Nr. 22 

Tel:0749-554247 

Luni-Vineri   20:00 - 08:00 
Sâmbătă 13:00 - 08:00 

Duminică  24 de ore de la ora 08:00 
Septembrie 2012 

CP CRISTUR 
Str. Orban Balazs Nr. 23 

Tel:0748-150458 

Luni-Vineri   20:00 - 08:00 
Sâmbătă 13:00 - 08:00 

Duminică  24 de ore de la ora 08:00 
Aprilie 2018 

CP LUNCA DE SUS 
Sat Păltiniș Nr. 1040 A 

Tel: 0266-339209 

Luni-Vineri   20:00 - 08:00 
Sâmbătă 13:00 - 08:00 

Duminică  24 de ore de la ora 08:00 
Mai 2018 

 
Număr medici aflați în relație contractuală cu CAS Harghita: CP Miercurea Ciuc – 5 medici, CP 
Odorheiu Secuiesc- 5 medici, CP Praid – 7 medici, CP Remetea – 5 medici, CP Cristuru Secuiesc – 7 
medici, CP Lunca de Sus  - 5 medici. 
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5. Finanțare 
 
Activitatea desfăşurată în centrele de permanenţă se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii. 
 
Funcționare într-un spaţiu pus la dispoziţie de către autorităţile administraţiei publice locale – 
Centrele de Permanență Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc 
Tariful orar al medicilor de familie, din luna februarie 2018, este de 40 lei/oră (12,8 lei/oră în 
perioada precedentă), la care se adaugă 4 lei/oră pentru cheltuielile cu dotarea şi menţinerea trusei de 
urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare. 
 
Funcționare într-un cabinet medical pus la dispoziţie de unul dintre medicii de familie asociaţi 
sau prin rotaţie, în cabinetele medicale ale medicilor de familie asociaţi - Centrele de Permanență 
Praid, Remetea, Cristuru Secuiesc, Lunca de Sus. 
Venitul medicilor de familie este de 60 lei/oră, pentru fiecare medic de familie și cuprinde cheltuielile 
de administrare şi funcţionare ale cabinetului, precum şi costurile cu dotarea şi menţinerea trusei de 
urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare. 
 
Pentru medicul de familie care îndeplineşte rolul de coordonator al centrului de permanenţă, tariful 
orar se majorează cu 15%. 
 
Indiferent de locația centrului de permanență, venitul asistenţilor medicali nu poate fi mai mic de 20 
lei/oră şi mai mare de 22,5 lei/oră (8 lei/oră - 10 lei/oră  în perioada precedentă). 

 
 

 
PREŞEDINTE-DIRECTOR GENERAL 

Ec. Duda Tihamer Attila 


