
 
 

Poziția Grupului de lucru Sănătate CDR cu privire la proiectul 

Ministerului Sănătății „Profesionalizarea managementului serviciilor de 

sanatate din Romania” din 3 februarie 2021 
 

 

Feedback 

• La o primă privire, luând în considerare problemele multiple din sistemul de sănătate, precum și 

faptul că se impune o reformă a întregului sistem, reformă care s-ar adresa tuturor părților 

componente (infrastructură, procese, competențe, resurse umane, management etc.), considerăm 

timingul estimat în proiect foarte strâns și nerealist.  

• Mai mult, considerăm oportună o perioadă inițială de 3-6 luni, în care să se realizeze o analiză a 

tuturor instituțiilor implicate: MS, DSP, spitalele publice și managementul acestora, CNAS etc.  

• Întrucât managementul serviciilor de sănătate din România începe la Ministerul Sănătății, sugerăm 

că analiza să aibă acest punct de pornire:  structură, mod de lucru, competențe actuale, coordonarea 

spitalelor (a se lua în considerare faptul că, în prezent, unele spitale sunt subordonate MS, în timp 

ce altele sunt coordonate de către administrațiile locale). 

• Am dori să punctăm faptul că, având în vedere un mod de lucru perpetuat de zeci de ani, estimăm 

că inerția și rezistență la schimbare vor avea magnitudine crescută și va trebui asigurat un plan de 

comunicare și management al schimbării. 

• În loc de pregătirea managerilor serviciilor de sănătate, mai degrabă profesionalizarea conducerii 

serviciilor de sănătate publică din România (management + leadership). 

• Problema identificată ar avea nevoie de o analiză / mapare a factorilor ce o influențează, a 

interdependenței între aceștia; identificarea acestor factori (ex. legislația ce contrânge managerii - 

poți fi un manager foarte bine format, performant în sistem privat, dar poți claca în constrângerile 

legislative prezente din sistemul public -, lipsa posibilității de decontare prin CNAS a cursurilor, 

lipsa analizei și răsplătirii performanței etc.) ar putea sprijini rezolvarea problemei. 

• O altă provocare este lipsa unei finanțări adecvate care să vină în sprijinul dezvoltării de programe 

dedicate. 

• Alte implicații sunt lipsa digitalizării și a unor criterii de monitorizare și evaluare. 

• O pregătire solidă implică și domeniul digital și leadership. 

• Este necesară o reformă a sistemului de sănătate, care să ducă maximizarea și eficientizarea 

resurselor, cu focus pe profesionalizarea personalului implicat în managementul serviciilor de 

sănătate. În contextul actual, provocările cu care se confruntă sistemele de sănătate la nivel global 

datorate pandemiei de COVID-19,  forțează decidenții/sistemele atat la flexibilizare cât și la 

adaptabilitate continuă și maximizarea resurselor, cu focus pe beneficiile aduse de digitalizare. 

Adaptarea și remodelarea sistemelor/structurilor deja existente este necesară și poate fi realizata 

mult mai ușor, decât crearea unor sisteme noi, de la zero.  

• Managementul serviciilor de sănătate constituie într-adevar unul din elementele principale de 

îmbunătățire a serviciilor de sănătate. Educația în acest sens este o componentă esențială în 

profesionalizarea managementului serviciilor de sănătate din România. 



 
 

• Sugerăm adăugarea deopotrivă a directorului/managerului departamentului de achiziții și a 

farmacistului șef în categoriile profesionale vizale, dar și a managerilor de servicii în comunitate 

(ex. Centre primare de sănătate, îngrijiri la domiciliu, paliație, sănătate mintală etc.). 

• De clarificat prescurtări - ex. RUS = resursa umană în sănătate. 

• Există riscul unei amplificări a birocrației existente prin dezvoltarea a trei noi instituții cu roluri 

neclare și care se suprapun cu instituțiile actuale (universități, ARACIS, Școala Națională de 

Sănătate Publică și Managementul Sănătății, Colegiul Medicilor). Sistemele de sănătate și educație 

oferă de fapt profesioniști în acest domeniu, majoritatea dintre ei lipsind funcțiile de conducere din 

cauza numirilor pe criterii politice (în detrimentul meritocrației), din ultimii 30 de ani. Prioritățile 

reale ar putea fi eliminarea presiunii politice asupra numirilor managerilor pentru instituțiile de 

sănătate, îmbunătățirea curriculei reale de formare/educație și dezvoltarea unor indicatori de 

performanță clari, pragmatici și specifici care trebuie urmați și responsabilități cu privire la 

îndeplinirea acestora (de exemplu, modul în care a fost efectuat managementul). 

• Modificarea Legii Sănătății prin ordonanță de urgență pentru aceste scopuri speciale prezintă un 

risc notabil de a fi considerată neconstituțională - deoarece, în timp ce, cu toții dorim să avem mai 

mult profesionalism în funcțiile de conducere în cauză rapid, va fi greu să argumentăm urgența în 

sensul Constituției după 31 de ani de abordări variabile. Același lucru este valabil și pentru condiția 

de a fi parte a CEMSS pentru a participa apoi la concursurile pentru posturile în cauză (deoarece 

accesul la muncă/ locuri de muncă ar putea fi văzut ca fiind restricționat artificial). De asemenea, 

este greu de văzut de ce nu ar trebui să fie invers - mai întâi să treci un examen și apoi să te alături 

unui corp pe care l-ai putea găsi util și reprezentativ. În ceea ce privește formularea actuală, ar putea 

exista și o mulțime de oameni neprofesioniști care devin membri ai CEMSS doar pentru a eșua la 

un examen ulterior. 

• Este necesară ajustarea cadrului legislativ pentru a da mai multă independență managerilor, a le 

scădea birocrația,  implicarea cetățeanului în consiliile de conducere ale unităților sanitare, a 

propune metodologii de plată care să răsplătească abordarea integrată /continuă între diferite 

categorii de furnizori - ex spital, ambulator, PHC, comunitate- conform cu planuri de servicii 

agreate în comun). 

• Programele educaționale trebuie să includă dezvoltarea competențelor digitale. 

• Apreciem că punctul de pornire ar trebui să fie auditul programelor actuale (pasul 3 ar trebui să fie 

pasul 1). 

• Pași instituționali foarte ambițioși, greu de realizat - propunere de mers în paralel cu planuri de 

management al schimbării/ recrutare experți training (în special practicieni dintre cei "de succes"), 

utilizarea potențialului instituțional existent, definire module de training la interfața dintre teorie și 

practică. 

• Contemplarea unui audit al tuturor programelor educaționale în managementul serviciilor de 

sănătate în câteva luni cu consecința păstrării unora și eliminarea altora poate fi problematică și 

nerealistă - având în vedere autonomia universităților și dificultatea de a audita astfel de aspecte 

rapid. Acest lucru poate atrage, de asemenea, acuzații legate de considerente constituționale, la fel 

ca o mulțime de litigii. Poate fi mai eficient să fie creat un sistem de "stele"/certificare suplimentară 

pentru unele programe față de altele (pentru cazurile în care un program s-ar oferi voluntar pentru 

a fi auditat de Ministerul Sănătății), deoarece astfel de stele ar atrage probabil mai mulți studenți, 

deoarece ar vedea mai mult perspectivele de a avea un loc de muncă/carieră ulterior. De asemenea, 



 
 

ar avea sens să avem auditul după examenele naționale pentru funcții de conducere, deoarece atunci 

ar fi vizibil și cine este de fapt bun și de unde a absolvit, spre deosebire de anularea programului 

universitar, dintre care unii au absolvit în prealabil, pe baza a ceea ce va fi cu siguranță un audit 

foarte contestat. Acest lucru este cu atât mai mult cu cât, cu siguranță, există manageri foarte buni 

în România care s-au calificat la locul de muncă și ar putea trece examenul în cauză cu note mult 

mai bune decât unii dintre absolvenții unor platforme aparent dedicate de management al serviciilor 

de sănătate (și accesul acestor persoane la examenul relevant ar putea deveni doar restricționat 

artificial și inutil - și probabil contestat). 

• Recomandarea noastra este ca aceste initiative sa fie corelate cu Programul Operational Sanatate 

(POS) pentru asigurarea finantarii din fonduri europene pentru operationalizare. In acest sens, 

propunem includerea in POS a unor obiective legate de profesionalizarea managementului 

serviciilor de sanatate.   

• Competențele manageriale nu pot fi obținute prin formare profesională / training / instruire în timp 

scurt; atragem atenția asupra importanței de a se concentra asupra fondului problemei (de altfel 

bine identificat de către MS), dincolo de formă, și de a evita echivalarea competențelor cu o simplă 

diplomă de curs. 

• Sugerăm un parteneriat public-privat al competențelor. Acest lucru s-ar putea face, de exemplu, 

prin identificarea unei liste de competențe, criterii de selecție și chiar un talent pool din cadrul 

managementului privat de experimentat, centralizat din toate formațiunile afiliate CDR. 

• O infuzie de management experimentat din sistemul privat, care să asigure funcțiunile necesare: 

financiar, achiziții, legal, medical, tehnic etc., care să lucreze pe proiecte de management al 

performanței, cu durata limitată de 2-3 ani, cu eventuala garantare a reîntoarcerii lor ulterioare în 

sistemul privat (dacă doresc acest lucru), ar putea asigura, până la formarea unui nou segment de 

manageri în sistemul medical, demararea rapidă a proiectului.  

 

➢ Întrebări care au nevoie de un răspuns:  

 

• Cum este asigurată finanțarea proiectului? Notă: se poate apela la servicii de consultanță (con-
sultanță la nivel național – fonduri europene; consultanță cu experți externi/internaționali (prin par-

teneriat cu EIAH - European Investment Advisory Hub, Banca Mondială/ Banca Internațio-nală 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau BERD ). 

• Cine/cum va fi condus acest proiect? Notă : este nevoie de o echipă a MS cu competențele potrivite, 
stabilitate și longevitate funcțională, putere decizională  

• Ce competențe se obțin în cadrul Școlii de Management în Sănătate și ce rezultate au fost obținute 

până în prezent? 

• Care va fi modelul de lucru și care vor fi rezultatele estimate ale proiectului de înființare a Agen-

ției de Lucru pentru forțele de muncă din sănătate? 

• Cum se va face actualizarea competențelor din sănătate, atât de necesară pentru un management 
eficient și performant? 


