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INVITAȚIE DE PARTICIPARE 
 

 
 

Vă adresăm invitația de a participa la Conferința Națională de Farmacoeconomie 
și Management Sanitar, ediția a II-a, organizată în perioada 14-17 Octombrie 
2015 la Tîrgu Mureș.  

Conferința este împărțită în două module tematice, Farmacoeconomie și Management Sanitar și 
își propune să fie un eveniment de referință pentru profesioniștii sistemului sanitar din România, temele 
acestei conferințe fiind: 

MANAGEMENT SANITAR: Imbunatatirea metodologiei de masurare a costurilor si a mecanismelor de 
plata in sistemul sanitar 
FARMACOECONOMIE: Politica predictibila in domeniul medicamentului 

Evenimentul este organizat sub egida ISPOR ROMANIA, CAMERA DEPUTAȚILOR – Comisia pentru 
Sănătate și Familie, Societatea Română de Farmacoeconomie și Universitatea de Medicina și Farmacie 
Tîrgu Mureș. Organizator știintific este Universitatea de Medicina și Farmacie Tîrgu Mureș -  Centrul de 
Cercetare pentru Politici de Sănătate și Management și Asociația SURYAM, managementul tehnic al 
evenimentului fiind asigurat de MedFarm Events.  

Evenimentul este creditat cu 30 EFC din partea Colegiului Farmaciștilor din România, 24 EMC din 
partea Colegiului Medicilor din România și 12 EMC din partea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, 
Moașelor și Asistenților Medicali din România. 

La eveniment vor participa peste 300 de directori din unități spitalicești și clinici medicale, 

farmacii, reprezentanții instituțiilor implicate în elaborarea politicilor publice, precum și companii 

producătoare și distribuitoare de medicamente și dispozitive medicale.  

Participarea națională și internațională a unor personalități importante din domeniu transformă 
această conferință într-un important eveniment de schimb bilateral și de networking, oferind 
posibilitatea relaționării cu reprezentanți ai celor mai importante instituții și companii din domeniul 
sanitar.  

Inscrierile se fac accesând adresa www.cnfms.ro 
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Despre programul științific al evenimentului  
Conferința este împărțită pe doua module tematice, Farmacoeconomie și Management Sanitar și își propune să fie 
un eveniment de referință pentru profesioniștii sistemului sanitar din România și țările învecinate. Evenimentul 
este dedicat în special managerilor de unități spitalicești și clinici medicale, cadrelor universitare din cadrul UMF-
urilor, reprezentanților instituțiilor implicate în elaborarea politicilor publice (MS, DSP, CNAS, CJAS, ANM, ISP etc.) 
precum și companiilor producătoare și distribuitoare de medicamente și dispozitive medicale. 

 
Preconferință 

• Administrarea și monitorizarea activității spitalelor aflate în subordinea APL (CJ și Primării)(14.10.2015) 

• Biostatistică aplicată în farmacoeconomie și management sanitar

 
Module tematice – Farmacoeconomie (15.10.2015) 
• Stabilirea prețurilor la medicamente în România și UE 

• Contracte cost – volum – rezultate: variante și 
oportunități 

• Achizițiile regionale de medicamente 

• Exporturi paralele de medicamente 

• Taxa clawback: evoluție, variante și efecte în România 

• Masă rotundă, discuții 

• Costurile serviciilor medicale și evaluarea tehnologiilor 
medicale (HTA) 

• Politica sanitară în domeniul medicamentelor 

• Marketingul farmaceutic: liberalizare sau control 

• Reclama și publicitatea la medicamente 

• Comercializarea online a medicamentelor 

• Managementul farmaciei 

• Exercitarea profesiei de farmacist 
 

Module tematice – Management sanitar 
(16-17.10.2015) 
Politică sanitară – planificarea capacității și rețelei de 
furnizori de servicii în România și UE 

• Organizarea sistemului de furnizori spitalicești: 
abordare strategică 

• Competiția între spitalele publice și private 

• Masă rotundă, discuții 
 

Îmbunătățirea sistemului de finanțare DRG în România 

• Deficiențele sistemului actual de finanțare DRG din 
România 

• Finanțarea DRG în Europa 

• Măsurători de costuri și îmbunătățirea sistemului de 
plată DRG din România 

 
 

 

• Impactul îmbunătățirii finanțării DRG asupra spitalelor 

• Contractarea cu CJAS/CASMB: oportunități și 
disfuncționalități 

• Formulele de finanțare la acuți din normele 
Contractului Cadru: deficiențe și soluții 

• Masă rotundă, discuții 
 
Management spitalicesc 

• Eficiența energetică 

• Oportunități de finanțare prin fonduri UE 

• Managementul laboratorului de analize medicale 

• Pregătirea spitalelor pentru acreditare 

• Utiliatea controllingului în procesul de acreditare 

• Contracte de subadministrare – bugete pe secții: 
abordare pragmatică 

• Masă rotundă, discuții 
 
Îmbunătățirea sistemului de control al servicilor de 
sănătate 

• Control profesionist al serviciilor: cine câștigă și cine 
pierde 

• Controlul serviciilor de sănătate în țările UE 

• Creșterea capacității de control al CNAS și CJAS 

• Masă rotundă, discuții 
 
Politica de resurse umane în sănătate 

• Lipsă sau excedent de personal medical? 

• Sistemul de rezidențiat în România și UE 

• Motivarea personalului medical: oportunități și 
restricții 

• Plata medicilor în funcție de performanță: posibilități și 
capcane 

• Analiza costurilor cu personalul în spitale 
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Taxe de participare 

Numărul de locuri este limitat, confirmarea înscrierilor fiind condiționată de achitarea taxei de participare după 

principiul „primul venit-primul servit”. Taxa de participare include accesul la toate evenimentele incluse în 

program, mapa de conferință, mesele, pauzele de cafea și cocktail-ul. 

Taxele de participare de mai jos sunt valabile doar în perioada 21 septembrie – 14 octombrie 2015.  

 

Calendarul de înscriere: 

o Înscriere timpurie: 15 iunie  – 31 iulie 2015 

o Înscriere normală: 1 august – 20 septembrie 2015 

o Înscriere târzie: 21 septembrie – 14 octombrie 2015 

Pentru a participa este necesar să completați FORMULARUL DE ÎNSCRIERE 

 

 TAXE DE PARTICIPARE STANDARD RON 

1 Taxa participare CNFMS 2015 – Modul Farmacoeconomie 500/pers 

2 Taxa participare CNFMS 2015 – Modul Management Sanitar 700/pers 

3 Taxa participare CNFMS 2015 – Modul Farmacoeconomie și 
Modul Management sanitar 

1000/pers 

 

 TAXE DE PARTICIPARE – TIP OFERTĂ RON 

1 Taxa participare CNFMS 2015 – Modul Farmacoeconomie (3 
persoane din cadrul aceleiași instituții / companie ) 

1300/3 pers 

2 Taxa participare CNFMS 2015 – Modul Management Sanitar (3 
persoane din cadrul aceleiași instituții / companie) 

1800/3 pers 

3 Taxa participare CNFMS 2015 – Modulul Farmacoeconomie 
+Modul Management Sanitar (3 persoane din cadrul aceleiași 
instituții / companie) 

2700/3 pers 

 

 TAXE INSOȚITORI (ASIGURĂ PARTICIPAREA LA MESE)  RON 

1 Insoțitor participant la Modul Farmacoeconomie 250/pers 

2 Insoțitor participant la Modul Management Sanitar 350/pers 

3 Insoțitor participant la Modulul Farmacoeconomie + Modul 
Management Sanitar 

600/pers 
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INSCRIERI 
 

FORMULAR ONLINE 
 

http://cnfms.ro/inscriere/ 
 

CAZARE 
http://cnfms.ro/2015/06/10/formular-de-cazare/ 

 
CURS ADMINISTRARE SPITALE 

http://cnfms.ro/despre-cnfms/curs-preconferinta/ 
 

CURS BIOSTATISTICA 
http://cnfms.ro/curs-de-biostatistica/ 

 


