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i. Preambul 

Potrivit ultimului raport de țară al României1 întocmit de către Comisia Europeană (CE) s-au 

constatat progrese limitate la nivel național în ceea ce privește atingerea unei infrastructuri sanitare 

adaptate nevoilor și provocărilor actuale, în acord cu standardele europene. Documentul 

evidențiază că sistemul național de sănătate continuă să se confrunte cu numeroase probleme legate 

de finanțarea insuficientă acordată investițiilor în domeniul sănătății, accesul limitat la servicii 

medicale, discrepanțe mari între zonele urbane și cele rurale, o acoperire redusă în cazul grupurilor 

vulnerabile dar și existența deficitului de personal specializat, lipsa medicamentelor esențiale, a 

echipamentelor terapeutice și de diagnosticare, probleme evidențiate și de criza provocată de 

pandemia de COVID-19. 

În baza acestui raport, CE a lansat o serie de recomandări specifice pentru România, aferente anilor 

2019-2020, care vizează îmbunătățirea accesului la serviciile medicale, eficiența sistemului de 

sănătate din punctul de vedere al costurilor2, dar și consolidarea rezilienței sistemului de sănătate, 

în special în ceea ce privește personalul și produsele medicale3. 

Pentru a face față acestor provocări și pentru a îndeplini recomandările de țară formulate de CE cu 

privire la sectorul sanitar, decidenții din sectorul de sănătate și ai Guvernului României și-au luat 

angajamentul de a asigura și promova sănătatea ca determinant-cheie al unei dezvoltări durabile a 

societății românești, prin adoptarea unei Strategii Naționale de Sănătate 2014-2020 menite să 

furnizeze cadrul general de intervenție pentru eliminarea punctelor slabe identificate în sectorul de 

sănătate și să permită o articulare fermă la contextul european şi a direcțiilor strategice formulate 

în „Strategia Europa 2020” încadrându-se în cele 7 inițiative emblematice ale Uniunii Europene. 

 
1 COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 26.2.2020 SWD(2020) 522 final Raportul de țară din 2020 privind România. 
2 COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 5.6.2019 COM(2019) 523 final RECOMANDARE A CONSILIULUI privind Programul 
național de reformă al României pentru 2019 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României 
pentru 2019 
3 și RECOMANDAREA CONSILIULUI din 20 iulie 2020 privind Programul național de reformă al României pentru 2020 și care 
include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2020 (2020/C 282/23) 



 

 

Totodată noul Program de Guvernare 2020-2024, se înscrie în susținerea acestui demers cu scopul 

de a continua acțiunile în vederea reducerii decalajelor față de economiile statelor din Europa de 

Vest, prin stimularea capitalului românesc, investiții strategice în infrastructură, educație, sănătate, 

inovare și digitalizare. 

În acest sens documentul prevede în principal reformarea administrativă a sistemului de sănătate 

dar și investiții masive prin creșterea finanțării sistemului de sănătate care să reducă într-o măsură 

cât mai mare și cât mai rapid diferentele majore dintre România și media europeană în ceea ce 

privește % din PIB alocat sănătății (5 % față de 9,8 % în UE)4și asigurarea unui grad de absorbție 

ridicat a fondurilor europene în perioada 2021-2027 prevăzute prin Programul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR) și Programul Operațional de Sănătate (POS). Aceste programe au 

ca scop îmbunătățirea calității vieții a populației și creșterii standardelor de viață prin măsuri care 

vizează îmbunătățirea accesului la servicii medicale al pacienților dar și pentru îmbunătățirea 

infrastructurii existente construirea spitalelor regionale și infrastructuri spitalicești noi, cu impact 

teritorial major, creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară și a 

serviciilor oferite în regim ambulatoriu, servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung, 

digitalizarea sistemului medical și măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și 

utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție și tratament. 

În luna februarie a.c., Comisia Europeană a prezentat Planul european de combatere a cancerului5 

– o prioritate majoră în domeniul sănătății și un pilon esențial al unei uniuni europene a sănătății 

puternice. Având ca punct de plecare noi tehnologii, cercetare și inovare, Planul de combatere a 

cancerului stabilește o nouă abordare a UE în materie de prevenire, de tratament și de îngrijire în 

domeniul cancerului. Acest plan abordează întregul parcurs al bolii, de la prevenire la calitatea 

vieții pacienților bolnavi de cancer și a persoanelor care au supraviețuit acestei boli, concentrându-

se asupra acțiunilor în cazul cărora UE poate genera cea mai mare valoare adăugată. 

Planul de combatere a cancerului este structurat în jurul a patru domenii principale de acțiune, cu 

10 inițiative emblematice și numeroase acțiuni de sprijin. Acest plan urmează a fi pus în aplicare 

cu ajutorul întregii game de instrumente de finanțare ale Comisiei, inclusiv prin intermediul 

Planurilor Naționale de Redresare și Reziliență. 

 

ii. Abordarea Comisiei Europene  

Putem observa că aceste documente nu stabilesc în mod clar o distincție între mediul privat și cel 

public în rândul furnizorilor de servicii de sănătate. Din contra, prin Ghidul către Statele Membre 

 
4 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_romania_romanian.pdf 
5 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_342 



 

 

cu privire la Planul de Redresare și Reziliență, CE6 încurajează accesul companiilor private la acest 

program, solicitând chiar statelor membre să specifice cum se va evita descurajarea investițiilor 

private (Cap. Types of Investments – ultimul paragraf). În continuare se sugerează Statelor 

Membre să sprijine investițiile private inclusiv prin scheme de investiții publice (Cap. Financial 

Instruments). 

Prin același document se precizează în mod explicit cu privire la digitalizare că se va acorda o 

atenție sporită „sistemelor de sănătate”, obiectivul fiind nu doar îmbunătățirea competitivității, dar 

și a rezilientei, agilității și securității companiilor și actorilor publici, asigurându-se totodata 

incluziunea (n.n. în traducere)7. 

Eligibilitatea mediului privat în programele de finanțare (PNRR si POS) nu afectează în mod 

negativ obiectivele asumate de Guvernul României prin Programul de Guvernare, initiativele 

mediului privat venind în completarea celor publice, obiectivul national fiind atragerea integrală a 

fondurilor din PNRR, astfel cum este evidențiat și în Programul de Guvernare în secțiunea 

Sănătate8. Pentru exemplificare, menționăm că în actuala formă a Programului Operațional de 

Sănătate, beneficiari eligibili sunt doar 22 de instituții publice.  

Față de propunerea inițială de PNRR transmisă de România, Consiliul Uniunii Europene a emis o 

recomandare9 prin care în mod explicit recomandă României (Recomandarea 3), promovarea 

investițiilor private pentru a încuraja revenirea economică.  

Pe lângă eforturile depuse de către autoritățile naționale, este demn de remarcat și aportul 

considerabil adus de către sectorul privat în acest demers de modernizare și dezvoltare a sistemului 

de sănătate, precum: 

- Campaniile de prevenire desfășurate în rândul pacienților clinicilor private, în special în 

rândul populației tinere, active, facilitând astfel accesul la servicii medicale și 

conștientizarea importanței prevenției; 

- Decongestionarea spitalelor publice, atât din punct de vedere operațional, cât și financiar, 

prin preluarea unor cazuri ce pot fi gestionate în ambulatoriu de clinici private; 

- Reinvestirea profitului obținut de către clinicile private, în dezvoltarea sistemului medical 

național și în modernizarea infrastructurii medicale; 

- Investițiile în retenția și pregătirea resursei umane calificate prin accesul pe care clinicile 

private îl oferă la cursuri de specializare și formare profesională și mai ales, la aparatura 

 
6 https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en 
7 The objective should be to improve not only the competitiveness, but also the resilience, agility and security of companies and 
public actors, while ensuring inclusiveness. 
8 Asigurarea unui grad de absorbție ridicat a fondurilor europene dedicate domeniului sănătății în perioada 2021-2027 și 
valorificarea acestei oportunități ca o sursă suplimentară de finanțare a sistemului de sănătate din România 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1591720698631&uri=CELEX%3A52020DC0523 



 

 

modernă și de tehnologie medicală de ultimă generație. Ceea ce permite menținerea sau 

repatrierea unor specialiști în România.  

 

 

iii. Propuneri 

Având în vedere aspectele menționate anterior, eligibilitatea mediului privat la programele de 

finanțare (PNRR și POS) în domeniul sănătății privind digitalizarea sistemului de sănătate, 

tehnologizarea sistemului/serviciilor de sănătate, pregătirea și specializarea cadrelor medicale, 

joacă un rol fundamental în atingerea obiectivelor stabilite de către autoritățile naționale, prin 

susținerea mediului privat, ca partener pentru modernizarea și dezvoltarea sistemului sanitar. 

PNRR este o oportunitate imensă pentru autoritățile române de a schimba paradigma în acest 

domeniu și de a limita impactul dezastruos generat de afecțiunile de sănătate mintală cu impact 

ridicat asupra pacienților români. 

Pe cale de consecință înaintăm o serie de propuneri menite să sprijine autoritățile în atingerea 

obiectivelor vizate în domeniul sănătății. 

Propuneri de reformă  Încadrarea in 

recomandările CE  

Încadrarea in Programul de 

guvernare 2020-24 

Încadrarea 

in PNRR 

Consolidarea 
rezilienței sistemului 
de sănătate prin 
asigurarea accesului 
pacienților cu cancer 
la prevenție, 
diagnostic și 
tratament  

RECOMANDAREA CE 

ref Programul național de 

reformă al 
României 

pentru 2020: 

Să 

îmbunătățească 

accesul la 

serviciile de 

sănătate.  

 

 

Obiective strategice: 

II. Investiții masive în sănătate 

III. Reconfigurarea sustenabilității si 

asigurarea unor standarde de calitate si 

siguranta in sistemul de sănătate 

V. Prevenția și educația în sănătate 

VI. Ameliorarea continuă a calității 

serviciilor medicale și îmbunătățirea 

sănătății populației - 

Dezvoltarea/implementarea și finanțarea  

Planului Național de Control al Cancerului 

(PNCC) - Abordarea integrată  a luptei 

împotriva cancerului – de la prevenție, 

screening, diagnostic precoce, acces rapid la 

tratament, terapii și îngrijire, viața după 

învingerea cancerului, în concordanță cu 

Planul European de Cancer lansat în 

februarie 2020; 

Domeniul de 

investiții: 

Sănătate; 



 

 

Digitalizarea 
sistemului de sănătate 

Îmbunătățirea accesului 

la serviciile medicale; 

Obiectiv strategic: 

VII.  

Digitalizare și E-Sănătate; 

Digitalizarea sistemului național de 

transfuzie sanguina, astfel încât trasabilitatea 

venă-venă (donator-primitor și invers) să fie 

asigurată la standardele prevăzute in 

directivele europene.  

 

Pilonul 2:  

Servicii 

publice, 

dezvoltare 

urbană și 

valorificarea 

patrimoniului; 

Domeniul de 

investiții: 

Sănătate; 

Pilonul3:  

Competitivitate 

economică și 

reziliență 

Domeniul de 

investiții: 

digitalizarea 

serviciilor de 

sănătate; 

Tehnologizarea 
sistemului/serviciilor 
de sănătate 

 

RECOMANDAREA CE 

pe țară 2019: 

eficiența sistemului de 

sănătate din punctul de 

vedere al costurilor; 

Obiectiv strategic: 

II. Investiții masive în sănătate prin: 

i) Realizarea unei infrastructuri medicale 

moderne și adaptate nevoilor de servicii ale 

comunităților;  

 

Pilonul 2:  

Servicii 

publice, 

dezvoltare 

urbană și 

valorificarea 

patrimoniului; 

Domeniul de 

investiții: 

Sănătate; 

Tehnologizarea 
sistemului/serviciilor 
de sănătate 

Creșterea accesibilității 

populației la servicii 

publice 

Obiectiv strategic: 

Îmbunătățirea rezultatelor pacienților și 

eficiența investițiilor prin digitalizarea 

asistenței medicale 

 

1. Dezvoltarea unei strategii naționale de e-

sănătate 

2. Îmbunătățorea colectării datelor și 

interoperabilitatea sistemelor și platformelor 

digitale 

3. Dezvoltarea și implementarea de 

instrumente și soluții digitale în sănătate la 

scară largă (de exemplu registre electronice, 

telemedicină, dosar electronic de sănătate, 

IV. Domenii de 

intervenție 

propuse în 
cadrul PNRR, 

7. Sănătate, 

7.7. Descrierea 

intervențiilor și 

bugetul 

estimat, 

7.6.1 Creșterea 

accesibilității 

populației la 

servicii publice 

de 

sănătate în 

perioade de 



 

 

m-health) pentru a facilita consultările la 

distanță și monitorizarea stării de sănătate a 

pacienților, tratamentul și livrarea la 

domiciliu, îngrijirea personalizată; 

4. Consolidarea platformelor digitale actuale 

existente în domeniul sănătății (de exemplu, 

SIUI); 

5. Includerea competențelor digitale în 

programele profesionale educaționale din 

domeniul sănătății și stabilirea unui plan 

pentru educație continuă, pe tot parcursul 

vieții, și formarea profesioniștilor din 

domeniul sănătății în vederea adoptării și 

utilizării tehnologiilor emergente; 

6. Adoptarea de reglementări care să 

faciliteze programele de cercetare, studiile 

clinice și colectarea datelor din lumea reală 

(real-world evidence) care să vină în 

sprijinul accesului timpuriu al pacienților la 

tratamente inovative 

crize 

pandemice 

Pregătirea si 
specializarea cadrelor 
medicale 

 

RECOMANDAREA CE 

pe țară 2020: 

Consolidarea rezilienței 

sistemului de sănătate, în 

special în ceea ce privește 

personalul; 

Obiectiv strategic:  

IV. Resurse umane în sănătate; 

Pilonul 5: 

Sănătate și 

reziliență 

instituțională  

 

Infrastructura 
unităților sanitare 
publice 

Îmbunătățirea accesului 

la serviciile medicale; 

Obiectiv strategic - Îmbunătățirea accesului 

la serviciile medicale în domeniul sănătății 

mintale:  

Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea 

cu aparatură și echipamente medicale a 

Centrelor de Sănătate Mintală, reorganizarea 
circuitelor/spațiilor acestora pentru a 

răspunde condițiilor igenico-sanitare în 

vigoare, cu asigurarea unor circuite 

temporare în caz de epidemii, pandemii și 

alte situații de urgență, precum și alte măsuri 

necesare creșterii rezilienței acestora; 

Înființarea de noi Centre de Sănătate Mintală 

în judeţele în care acestea nu există. 

Creșterea eficacității și diversificarea 

serviciilor de asistentă a Centrelor de 

Sănătate Mintală 

Extinderea disponibilității serviciilor 

comunitare pentru persoanele cu depresie. 

IV. Domenii de 

intervenție 

propuse în 
cadrul PNRR, 

7. Sănătate, 

7.7. Descrierea 

intervențiilor și 

bugetul 

estimat, 

7.7.1 

Infrastructura 

unităților 

sanitare 

publice 



 

 

 
   

Menționăm că mediul privat poate juca un rol important și în dezvoltarea de inițiative centrate pe 

dezvoltarea sistemului de sănătate, dar cu impact și în obiective considerate prioritare în 

construcția PNRR cum sunt cele de mediu și digitalizare: 

 

Propuneri Încadrarea în 

recomandările CE 

Încadrarea în 

Programul de 

Guvernare 2020-2024 

Încadrarea în PNRR 

Reducere a 
deseurilor și 
eficientizarea 
consumului de apă 

2020 (23) Sistemul de 

gestionare a deșeurilor 

este în continuare 

caracterizat de un nivel 

foarte redus de reciclare 

a deșeurilor municipale 

și de rate foarte ridicate 

de depozitare a 

deșeurilor. Trebuie 

intensificate eforturile 

pentru extinderea și 

modernizarea 

infrastructurii de apă 

potabilă și de ape uzate. 

Investițiile în rețeaua de 

monitorizare a aerului 

sunt, de asemenea, 

indispensabile din 

cauza deficiențelor 

structurale grave în 

acest domeniu; 

 

Asigurarea utilizării 

durabile a resurselor de 

apă; 

 

IV. Reciclare și 

economie circulară; 

PI12. INVESTIȚII ÎN 

SISTEME ALTERNATIVE 

DE 

MANAGEMENT APE 

UZATE  

 

PI13. INVESTIȚII ÎN 

SITURI CONTAMINATE, 

ȘI 

MANAGEMNTUL 

DEȘEURILOR pentru a 

sprijini tranziția către o 

economie cu emisii zero de 

carbon, cu impact major asupra 

unui mediu mai curat; 

Digitalizarea 
managementului 
cazului medical în 
afara spitalizării 

(2019) Să 

îmbunătățească accesul 

la asistență medicală și 

eficiența sectorului 

sănătății din punctul de 

vedere al costurilor, 

inclusiv prin 

favorizarea 

Îmbunătățirea accesului 

la servicii medicale al 
pacienților cu afecțiuni 

cronice netransmisibile 

cu impact asupra 

sănătății publice (ex. 
oncologice, 

cardiovasculare, renale, 

diabet, boli rare etc);  

PI29. INVESTIȚII ÎN 

INFRASTRUCTURA 

MEDICALĂ 

ONCOLOGICĂ 



 

 

tratamentului 

ambulatoriu; 

Dotarea Centrelor 

Comunitare Integrate cu 

aparatura de diagnostic 

(solutii de testare langa 

pacient) si dezvoltarea 

de solutii IT care sa 

permita centralizarea 

informatiei medicale 

pentru fiecare pacient in 

parte (dosar electronic 

al pacientului) la nivelul 

cabinetului medicului 

de familie). 

 

 

Soluții de creștere 
a eficienței 
energetice a 
infrastructurii 
medicale 

(2020) Să direcționeze 

cu prioritate investițiile 

către producția și 

utilizarea energiei în 

mod nepoluant și 

eficient; 

Creșterea eficienței 

energetice; 

PI28. INVESTIȚII ÎN 

INFRASTRUCTURA 

spitalelor; 

 

PI17. INVESTIȚII ÎN 

EFICIENȚA ENERGETICĂ 

A CLĂDIRILOR 

Observații suplimentare 

3.1 Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate prin asigurarea accesului pacienților cu cancer 

la prevenție, diagnostic și tratament 

Creșterea accesibilității populației la programe de prevenție primară și secundară 

• Creșterea ratelor de acoperire a vaccinării pentru eliminarea cancerele care pot fi prevenite 

(infecții asociate cu papilomavirusurile umane (HPV), virusul hepatitei B (HBV)) 

• Creșterea ratelor de vaccinare împotriva HPV pentru a implementa obiectivele 

Planul european de combatere a cancerului - 90% rată de acoperire a vaccinării 

pentru fete și includea băieților în Programul de Vaccinare pentru a atinge țintele 

de eliminarea cancerelor provocate de HPV până în 2030. 

• Investiții pentru a asigura infrastructura necesară atingerii țintelor de eliminare (lanț 

de frig, centre de vaccinare) 

• Îmbunătățirea performanței Programului Național de Vaccinare prin extinderea 

Registrului Electronic National de Vaccinare (modul de gestionare a stocurilor și 

actualizări în timp real privind acoperirea vaccinală) 



 

 

• Dezvoltarea programelor naționale de screening pentru primele 5 tipuri de cancer cu impact 

major asupra sănătății (sân, col uterin, colorectal, plămân și prostată), inclusiv pentru 

cancerele de sânge 

• Unități mobile pentru depistarea cancerului 

• Sisteme digitale pentru a sprijini accesul rapid la echipe multidisciplinare 

Investiții în domeniul oncologic 

Îmbunătățirea accesului la serviciile medicale de diagnostic precoce pentru populația la risc și 

pacienții cu suspiciune de cancer de sân, col uterin, colorectal, pulmonar, de prostată, de sânge a 

asigura accesul rapid la diagnostic de calitate în condiții de siguranță și a reduce mortalitatea 

pacienților în perioada crizei pandemice prin investiții în infrastructura institutelor de oncologie, 

pneumofiziologie (și a altor specialități, de exemplu, gastroenterologie) și a 

secțiilor/departamentelor din cadrul spitalelor județene  

• Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea cu aparatură și echipamente medicale 

a  institutelor de oncologie, reorganizarea circuitelor/spațiilor acestora pentru a 

răspunde condițiilor igienico-sanitare în vigoare, cu asigurarea unor circuite 

temporare în caz de epidemii, pandemii și alte situații de urgență, precum și alte 

măsuri necesare creșterii rezilienței acestora, inclusiv extinderea infrastructurii 

existente prin construcția și dotarea clădirilor noi;  

• Extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea cu aparatură și echipamente medicale 

a  institutelor de pneumofiziologie, reorganizarea circuitelor/spațiilor acestora pentru 

a răspunde condițiilor igienico-sanitare în vigoare, cu asigurarea unor circuite 

temporare în caz de epidemii, pandemii și alte situații de urgență, precum și alte 

măsuri necesare creșterii rezilienței acestora, inclusiv extinderea infrastructurii 

existente prin construcția și dotarea clădirilor noi;  

• Reabilitarea/modernizarea/dotarea cu aparatură și echipamente medicale a centrele de 

referinţă pentru bronhologie din România precum cele din București, Timișoara, Iași, 

Cluj, Oradea, Craiova, Tg. Mures, Constanța. Investițiile în unitățile spitalicești vor 

implica investiții în infrastructura laboratoarelor de bronhologie, CT/CT spiral cu 

doze scăzute de radiaţie, PET-CT. 

 

 

 


