
         

 
   
 

Matrice de scor – Listă predefinită1 
Componenta C12 - Sănătate  

Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești 
I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară. 

 
 Verificare eligibilitate   
1. Cabinetul de asistență medicală primară (medicul de 

familie) are contract valabil cu CNAS? cabinetul există 
și are personalul necesar funcționării? 

 DA/NU 

2. Localitatea în care își desfășoară activitatea Cabinetul 
de asistență medicală primară (medicul de familie) se 
găsește în lista localităților cu risc de marginalizare 
conform Atlasul Zonelor Rurale/Urbane Marginalizate 
cu o rată a marginalizare >0,01 

 DA/NU 

 Decizie  Aprobat/Respins 
 Evaluare tehnică 

Scor 
Maxim  

1. Lista de capitație (pacienți înscriși) 20 Pentru mai <500: 20 de puncte 
Pentru 501-800: 15 puncte 
Pentru 801<1800: 10 puncte 
Pentru >1800: 5 puncte 

2. Pondere pacienți neasigurați în lista Medicului de 
familie 

25 Pentru >40% : 25 de puncte 
Pentru 20-40%: 20 puncte 
Pentru 10-20%: 10 puncte 
Pentru <10%: 5 puncte 

3. Grupe de vârstă 15  
 < 1 an  5 DA: 5 puncte 

NU: 0 puncte 
 >85 ani  5 DA: 5 puncte 

NU: 0 puncte 
 5% cumulat <1 an + >85 ani  5 DA: 5 puncte 

NU: 0 puncte 
4. Distanța față de cea mai apropiată unitate sanitară 15 Distanța: 

- <1000: 0 puncte 
- 1-5000m: 5 puncte 
- 5001m-10000m: 10 puncte 
- peste 100000: 15 puncte 

5. Populație Roma (număr populație Roma din localitate) 15 - <10: 0 puncte 
- 10-200m: 5 puncte 
- 201m-500m: 10 puncte 
- peste 501: 15 puncte 

6. Rata marginalizării 25 - Severă (peste 24%): 25 puncte. 
- Peste medie (12-24%): 15 puncte. 
- Medie (6,1-12%): 10 puncte. 
- Sub medie (0,1-6,1%): 5 puncte. 

 Scor 100  

În caz de scor egal criteriile de departajare sunt: Distanța față de cea mai apropiată unitate sanitară (ordine 
descrescătoare),  Listă Capitație (ordine crescătoare).  

 
1 În conformitate cu datele puse la dispoziție de CNAS respectiv Atlasul Zonelor Rurale/Urbane Marginalizate  


