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INTRODUCERE 

 

Lumea contemporană a ajuns la o răscruce, fiind confruntată cu numeroase și diferite 

crize şi probleme cum ar fi: diminuarea până la epuizare a resurselor de materii prime și 

materiale, degradarea ecosistemului şi compromiterea mediului natural, securitatea alimentară, 

schimbările climatice și încălzirea globală etc. Sănătatea oamenilor pare și ea să fie ameninţată 

de numeroase interferenţe în homeostazia și echilibrul său, cu consecințe pentru fiecare individ şi 

pentru societatea umană. Chiar dacă progresele din ultimii ani în domeniul cercetării științifice și 

a practicii medicale precum şi evoluţia firească a omenirii către civilizaţie au dus la creşterea 

speranţei de viaţă la naştere la nivel mondial, totuși ne confruntăm cu scăderea importantă a ratei 

natalităţii în ţările civilizate, inclusiv în România, cu scăderea fertilităţii și concomitent cu 

menținerea mortalității la niveluri ridicate, cu impact demografic ușor de intuit. Ne aflăm, la 

nivel european, într-un moment de îmbătrînire demografică a populaţiei şi ne confruntăm cu o 

patologie specifică, bolile cronice netransmisibile afectând prioritar astăzi populaţia globului. 

În acest context general controversat, încercăm să abordăm o altă perspectivă a securității  

naționale. Pornim de la ideea că problematica securităţii unei naţiuni este complexă şi are 

tendința să capete noi aspecte, în principal cele cu impact asupra securității sociale a indivizilor. 

Sănătatea indivizilor,  în această abordare devine element de securitate umană și servește 

drept catalizator social, având un rol important în menținerea capacității de efort a națiunii, în 

fața dezastrelor naturale, a războaielor, a crizelor. Astăzi sănătatea este la ordinea zilei, mai mult 

ca niciodată, deoarece ea ocupă un loc prioritar în agenda publică. Sectorul sănătăţii este un 

sector important în sine, un dinamizator economic  puternic şi un factor de progres pentru ştiinţă, 

cercetare, inovare şi tehnologie. Din cauza impactului puternic al globalizării, sănătatea este o 

dimensiune majoră în economie, diplomaţie dar și în dezbaterile pe probleme de securitate.  

În contextul actual, sistemul de sănătate capătă rol de verigă de bază a securităţii 

naţionale, promotor al sănătăţii cetăţeanului și, implicit, factor de susţinere, întărire şi propășire a 

întregii societăţi.  Ca urmare, fiecare stat trebuie să promoveze un sistem sanitar care să asigure 

starea de sănătate a populaţiei, componentă esenţială a creşterii calităţii vieţii, a longevităţii 

cetățenilor dar şi a continuităţii și dezvoltării populaţionale.  

Orice studiu al sistemului sanitar din perspectiva securităţii naţionale trebuie să aibă ca 

obiectiv modificarea percepţiei decidenţilor şi reorientarea eforturilor spre elaborarea unor 

politici publice inteligente care să pună în prim plan cetățeanul şi sănătatea lui fizică, mentală şi 

socială. Ca urmare, demersul nostru științific pornește de ideea că, în context regional și global, 

teza de doctorat își propune a argumenta necesitatea regândirii determinărilor dinamicii factorilor 

de risc din mediul național și internațional de securitate și totodată de a fundamenta atât teoretic 

cât și metodologic dimensiunea de sănătate a securității naționale. Am realizat radiografierea 

dinamicii factorilor de risc din mediul de securitate, impactul acestora asupra caracterului 

multidimensional și multidisciplinar al securității naționale, cu precădere asupra dimensiunii de 

sănătate a acesteia.  

Actualitatea temei este evidențiată de nevoia pe de o parte a regândirii, reevaluării, 

reașezării și actualizării conceptelor în context european și euroatlantic și,  pe de altă parte, de 

analiză comparativă a principalelor caracteristici și trăsături ale unor sisteme de sănătate din 

arealul european și internațional. Ca urmare, în  planul stabilității și realizării cerințelor 

dimensiunii de sănătate a securității naționale, teza de doctorat încearcă și reușește să prezinte o 

radiografie a migrației medicilor, având  în  vedere statutul României în trei ipostaze față de 
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fenomenul migrației: țară de origine, țară de tranzit și țară de destinație. Totodată prin studiile de 

caz prezentate încercăm să evidențiem că nu există o aplecare și un real interes pentru 

amenințările și pericolele din mediul de securitate național și internațional și totodată nu există o 

analiză corectă și bazată pe argumente a vulnerabilităților la care este supus sistemul sanitar 

românesc și implicit starea de sănătate a populației,  în scopul exploatării oportunităților care pot 

apărea. Am avut în vedere aici, pe lângă un studiu comparat al unor sisteme de sănătate cu 

performanțe dovedite, o analiză pertinentă a legislației românești în domeniu și  totodată  pașii 

necesari de urmat pentru armonizarea acestei legislații cu cea internațională. 

Cercetarea pornește de la ideea că cel mai adesea mass-media, articolele jurnalistice, 

materialele belestristice,  producțiile cinematografice, ca surse de informare despre dimensiunea 

de sănătate a securității naționale, din cauza neînțelegerii corecte a conceptelor teoretico-

metodologice cerute de modalitatea de conturare a acestei dimensiuni, prezintă o imagine 

deformată, uneori nereală a domeniului analizat, lucru care poate să le așeze chiar în categoria 

factorilor de vulnerabilitate la adresa securității naționale.  

Metodele de cercetare au fost selectate în concordanță cu specificul problematicilor de 

cercetare (care sunt și capitolele lucrării), concretizându-se într-un demers științific care 

armonizează aspectele extrem de dinamice ale mediului de securitate și care se modifică rapid. 

Am evidențiat  pe întregul parcurs al demersului științific, valoarea teoretică a tezei de doctorat, 

pornind de la: abordarea interdisciplinară a cercetării, în condițiile dinamicii factorilor de risc la 

adresa sănătății populației, apartenenței noastre la arealul euroatlantic, analizei armonizării și 

modernizării cadrului legislativ în domeniu, rolului și importanței informațiilor în cunoașterea și 

menținerea sistemului sanitar în parametri optimi și a indicatorilor stării de sănătate a populației. 

Demersul științific are și o importanță aplicativă, pentru că răspunde tuturor cerințelor 

cercetării, mai ales datorită faptului că problematica  studiată se află la intersecția unor domenii 

interdisciplinare între care s-au instituit raporturi complexe, de multe ori divergente. 

Fundamentarea teoretică a investigației științifice a constituit un prim pas în construcția 

tezei de doctorat în care am acumulat și studiat documente doctrinare, texte normative, referințe 

bibliografice și studii de caz referitoare la tematica de cercetare, în scopul identificării celor mai 

adecvate concepte cu care operează cercetarea academică în domeniu și realizării cadrului de 

analiză al tezei. Pornind de aici, acumularea științifică am repartizat-o având în vedere cerințele 

tematicii demersului științific în cinci direcții de cercetare care reprezintă și cele cinci capitole 

ale tezei. Având în vedere importanța sistemului de sănătate, precum şi dinamica şi necesitatea 

competitivității acestuia în plan european, această teză de doctorat își propune totodată să 

furnizeze date noi care să reprezinte baza fundamentării viitoarelor reglementări legislative în 

domeniu sanitar. Abordarea acestei problematici complexe cu  punct de plecare analiza obiectivă 

a sistemului se dorește un demers în beneficiul pacientului, al medicului dar în primul rând al 

statului român. 

Doresc să mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături pe parcursul elaborării acestei 

teze, prin informații, sugestii, recomandări, idei și opinii. Un impact deosebit asupra demersului 

științific l-a avut participarea la proiectul  “Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul 

uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului 

administrativ”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 - Educația şi formarea 

profesională în sprijinul creșterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, 

Domeniul major de intervenţie 1.5 - Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării, 

Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/141699. 
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CAPITOLUL I 

DINAMICA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL INTERNAŢIONAL DE 

SECURITATE 

 

Problematica securităţii unei naţiuni este complexă şi implică, în primul rând, înţelegerea 

conceptelor și definițiilor dar şi a contextului în care sunt utilizate. Conceptul de securitate poate 

avea o abordare complexă, multidimensională și multidisciplinară, influenţând toate nivelurile de 

organizare socială, de la individ, colectivitate, stat naţional, până la spațiul european și mediul 

internaţional, fiind așadar un concept cu geometrie variabilă.  

Securitatea naţională este considerată ca fiind prioritatea fiecărui stat iar obiectul acesteia, 

dacă acceptăm ideea că securitatea națională reprezintă o știință, poate fi explicat și înțeles pe trei 

paliere: statal (granițe, teritoriu, suveranitate), colectiv (cultură, ideologie, religie, tradiții) și 

palierul individual (sănătate, supraviețuire, bunăstare). Securitatea naţională trebuie analizată ca 

atare din perspectiva factorilor săi determinanți, şi anume: interesele naţionale dar și riscurile, 

ameninţările şi vulnerabilităţile,  de aici rezultând oportunitățile ce se deschid pentru prezervarea 

sa.  

Securitatea umană, cuprinzând și sănătatea populației s-a remarcat ca o școală a gândirii 

despre practica securității internaționale. Securitatea umană (socială, societală) se constituie într-

o alternativă la conceptul tradițional de securitate. Astăzi sunt dezbateri asupra faptului că 

elementul de referință în ceea ce privește securitatea este individul. De aici apare ideea că 

practica statală ar trebui să se concentreze mai mult asupra securității individului decât pe 

securitatea granițelor. 

Putem aprecia că, în cadrul noilor ameninţări şi riscuri care au marcat începutul 

mileniului XXI, conceptul de securitate se regândește, se redimensioneză, se modifică și trece 

printr-un fenomen de redefinire care implică lărgirea sensului său în efortul de a include nu doar 

securitatea naţională ci şi pe cea individuală, aspecte care vor fi analizate în teza de doctorat, pornind și 

de la ideea că ele sunt foarte clar prezentate în „Strategia Națională de Apărare a Țării 2015-2019”, sub 

sintagma ușor de explicat securitate națională extinsă. 

Factorii de risc cu impact asupra securității naţionale sunt reprezentați de acele elemente, 

condiţii, situaţii, contexte, împrejurări  sau conjuncturi interne şi externe, uneori accentuate şi de 

acţiune, care induc, determină sau favorizează evitarea unei ameninţări la adresa securităţii 

naţionale având ca punct de pornire o vulnerabilitate decelată, ducând la efecte de insecuritate. 

Mărirea spectrului de amenințări și riscuri neconvenţionale, complexitatea și varietatea 

conflictelor şi crizelor generează noi și multiple probleme, care necesită reacţii pe măsură, bazate 

pe mobilitate, multidirecționalitate, complexitate, coerenţă si complementaritate, atât în mediul 

de securitate intern, dar şi în cel internaţional.  

Începutul mileniului trei evidențiază cu argumente o etapă nouă în politica internaţională, 

în care competiţia pentru confirmarea şi întărirea poziției noilor actori în habitatul puterii globale 

ocupă locul principal în determinarea evoluţiei întregului mediu internațional şi stabilirea unei 

noi ordini internaţionale. Spectrul conflictelor armate de amploare pe continentul nostru se 

diluează treptat dar apar în schimb noi provocări şi ameninţări, care induc tensiuni şi crize uneori 

extrem de grave. Pe fondul vulnerabilităţilor societăţii moderne, se diversifică, amplifică şi 

extind ameninţările asimetrice.  

Strategia Naţională de Apărare a Țării, adoptată în 2015, caracterizează interesele și 

obiectivele naționale după o evaluare comprehensivă a mediului de securitate, evidenţiază 

amenințările, riscurile și vulnerabilitățile majore la adresa intereselor României și marchează cele 
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mai importante direcții de acțiune pentru promovarea intereselor României și asigurarea apărării și 

securității naționale. 

Conform Strategiei, prioritățile în domeniul securității ar trebui să fie: educația și 

sănătatea dar și protejarea mediului și a patrimoniului, promovarea democrației și libertății și, nu 

în ultimul rând, asigurarea securității colective. Direcţiile de acţiune și principalele modalități de 

asigurare a securității naționale implică abordarea diferitelor dimensiuni ale acesteia.  

Concluzii: Lumea traversează în prezent o perioadă caracterizată prin multiple riscuri, 

ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa securității, care se intersectează și se interconectează, 

ducând la efecte imprevizibile la nivel naţional, regional şi global. Argumentele bazate pe 

interesul statal referitoare la securitatea umană reflectă faptul că sistemul internațional este prea 

mult interconectat pentru ca un stat să reușească să mențină o politică internațională de izolare. 

De aceea, după părerea noastră, putem susține că un stat poate asigura securitatea cetățenilor săi 

prin asigurarea securității altora. Cu alte cuvinte exportăm securitate și importăm insecuritate. 

Creșterea numărului și complexității amenințărilor și riscurilor neconvenţionale, generează 

provocări variate și imprevizibile, care impun reacţii pe măsură, bazate pe rapiditate, constanță și 

sinergie, atât in mediul intern cât și internațional de securitate. Pornind de la schimbările de 

paradigmă la nivel internațional, și de la estimarea amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților, 

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2015-2019 aduce ca noutate conceptul de 

securitate națională extinsă, în acord cu principiile europene și euro-atlantice. Securitatea 

subsumează mai multe dimensiuni, dintre care cele mai semnificative sunt reprezentate de: 

dimensiunea politică și diplomatică,  securitatea economică și energetică, securitatea militară, 

dimensiunea culturală, dimensiunea de mediu sau securitate ecologică, dimensiunea 

educațională,  socială, de sănătate și demografică, dimensiunea de ordine publică și dimensiunea 

de informații, contrainformații și de securitate. 

 

CAPITOLUL II 

DIMENSIUNEA EDUCAȚIONALĂ, DE SĂNĂTATE, SOCIALĂ ȘI DEMOGRAFICĂ – 

COMPONENTĂ DE BAZĂ A SECURITĂȚII NAȚIONALE 

 

Amenințările actuale la adresa securității României impun repoziționarea dimensiunii de 

sănătate a securității naționale, dimensiune care se referă la creșterea capacității de intervenție a 

sistemului de sănătate publică în cazul apariției și extinderii unor epidemii,  pandemii sau situații 

de urgență și de modelarea sistemului de sănătate prin situarea pacientului în centrul acestui 

sistem. 

Importanța sistemului sanitar provine tocmai din faptul că principala resursă a unui stat o 

constituie chiar cetățenii acestuia. O societate în care indivizii au un înalt grad de sănătate, 

civilizație și educație este o societate îndreptată spre dezvoltare și inovare, capabilă să susțină și 

să implementeze acele elemente noi care îmbunătățesc calitatea vieții membrilor săi. Protecția 

sănătății cetățenilor devine astfel, alături de aigurarea unui nivel educațional ridicat, unul dintre 

elementele esențiale ale securității, care ar trebui să se reflecte în politicile publice.  

Pentru a întări ideea anterioară, reafirmăm că sistemul sanitar trebuie să ocupe un rol 

prioritar și un loc central în cadrul tuturor politicilor publice ale oricărui stat. 

Experiența diverselor sisteme de sănătate din țările europene a arătat că problemele din 

sectorul sanitar nu pot fi rezolvate fără implicarea tuturor factorilor de răspundere.  

Serviciile medicale care consumă cele mai mari resurse financiare sunt cele terapeutice, 

dar la fel de importante sunt cele pentru prevenție şi protecția sănătății publice, definite ca 
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obligații ale autorităților administrației publice centrale şi locale dar și a întregii populații. Toate 

statele europene prioritizează educația pentru sănătate și activitatea de prevenire a 

îmbolnăvirilor, pentru că este mai uşor și economic să previi o boală decât să o tratezi ulterior, 

iar din punct de vedere financiar, costurile sunt mai mici. Promovarea politicilor de sănătate cu 

accent pe prevenţie trebuie să constituie un obiectiv central al oricărui sistem modern de sănătate 

la fel cum educaţia pentru sănătate trebuie să reprezinte o componentă de bază a sistemului de 

educaţie. Putem afirma ca atare că rolul sistemului sanitar este de a asigura starea de sănătate a 

populației dar și accesibilitatea și echitatea accesării serviciilor de sănătate pentru toți cetățenii  

în paralel cu supravegherea și controlul bolilor transmisibile și netransmisibile precum și a 

impactului factorilor de mediu asupra sănătății.  

Sistemului sanitar îi revine de asemenea rolul de a elabora strategii și de a contribui activ 

la educația pentru sănătatea populației și la adoptarea unui stil de viață cât mai sănătos, în scopul 

de a preveni îmbolnăvirile și de a ameliora indicatorii stării de sănătate și pe cei demografici, 

urmărind ca finalitate creșterea calității vieții cetățenilor și totodată scăderea necesarului de 

îngrijiri medicale. 

Intelligence-ul joacă, prin prisma schimbării de paradigmă privind securitatea cetățenilor, 

un rol și o importanță deosebită în echilibrul sistemului sanitar, în scopul prevenirii şi 

preîntâmpinării vulnerabilității, riscurilor și ameninţărilor la adresa acestei dimensiuni a 

securității naționale. Din această nouă perspectivă, structurile de intelligence trebuie să-şi revadă 

priorităţile de informare astfel încât să poată furniza diagnoze corecte referitoare la aceste noi 

tipuri de ameninţări. 

Concluzii: Orice stat trebuie să asigure și să garanteze accesul echitabil la serviciile de 

sănătate şi totodată să asigurare calitatea acestora, ceea ce implică responsabilitatea statului 

pentru  gestionarea corectă a resurselor. Sănătatea populaţiei ar trebui să reprezinte deci prioritate 

politică, ea constituind totodată şi o condiţie pentru prosperitatea economică a ţării, cu impact 

direct asupra securităţii naţionale. Intelligence-ul trebuie să capăte un rol şi o importanţă 

deosebită în dezvoltarea şi eficientizarea sistemului sanitar, pentru prevenirea, avertizarea și 

contracararea riscurilor şi ameninţărilor la adresa intereselor naţionale în acest domeniu. 

 

CAPITOLUL III 

SISTEMUL SANITAR ROMÂNESC ÎN CONTEXT EUROPEAN ȘI 

EUROATLANTIC 

 

Sistemului de sănătate din România a cunoscut în ultimele decenii trecerea de la un 

model integrat, în care furnizorii de servicii medicale se aflau în subordinea Ministerului 

Sănătăţii, în proprietate publică, către modelul contractual în care furnizorii de servicii medicale, 

fie publici, fie privați negociază și stabilesc contracte de prestări servicii cu casele de asigurări de 

sănătate având la bază un contract-cadru, act ce stabilește condiţiile în care se încheie aceste 

contracte. Procesul de înlocuire a sistemului integrat cu unul contractual a fost posibil în primul 

rând datorită modificărilor de legislație care au costituit baza reformei implementate în sistemul 

sanitar din România, modificări ce au generat ulterior schimbări esențiale de organizare și 

finanțare a sistemului.  

Dacă imaginăm pacientul în centrul sistemului de sănătate, atunci trebuie să ținem cont 

de faptul că în jurul său gravitează trei mari elemente: Ministerul Sănătății (cel care elaborează 

politicile de sănătate), CNAS (finanțatorul) și respectiv furnizorul de servicii medicale (spitalul, 

ambulatoriul sau medicul de familie). Medicul, furnizorul real de servicii medicale, poate fi la 
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rândul lui imaginat în centrul unui unui trigon: la sfârșitul celor 6 ani de facultate el primește o 

diplomă de doctor-medic eliberată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, care 

nu îi oferă însă posibililitatea de a profesa, atâta timp cât nu intră într-un program de specializare 

(rezidențiat), la finalul căruia obține o adeverință de medic specialist eliberată de Ministerul 

Sănătății. Nici această adeverință nu îi permite practicarea meseriei, în absența unei obțineri unei 

autorizații de liberă practică eliberată de Colegiul Medicilor. Trei instituții sunt necesare a-și da 

acordul pentru ca medicul să poată încheia contractul de prestări servicii medicale cu CNAS.  

Putem imagina și spitalele, la rândul lor, în centrul unui triunghi reprezentat de: 

Ministerul Sănătății, care aprobă structura organizatorică și modificările propuse ale acesteia, 

organigrama, numărul de paturi, asigură finanțare pe zona de investiții și echipamente de înaltă 

performanță; autoritățile locale, pentru spitalele care sunt în subordinea acestora, asigură 

cheltuielile de consolidare, întreținere, reparații curente și capitale, extindere sau modernizare a 

unităților sanitare, în limita creditelor bugetare aprobate cu destinația respectivă în bugetele 

locale și CNAS, care asigură sursa principală de finanțare a spitalelor prin contractul de prestări 

servicii medicale. Cea mai nouă structură creată în scopul acreditării spitalelor este Autoritatea 

Națională de Management al Calității în Sănătate, care  elaborează standardele, metodologia și 

procedurile de acreditare ale unităților sanitare, evaluează și acreditează aceste unități și 

monitorizează  calitatea serviciilor de sănătate la nivelul acestora. 

Un sistem de sănătate trebuie văzut ca un întreg, în corelație cu obiectivele politice 

naționale. Luarea deciziilor nu se poate realiza decât după o analiză diagnostică a tuturor.  

Obiectivele politicilor publice în domeniu sănătății se referă la trei aspecte, pornind de la 

conceptul de performanță a sistemului de sănătate elaborat de Organizația Mondială a Sănătății: 

starea de sănătate a populației, nivelul de satisfacție al cetățenilor față de performanța sistemului 

de sănătate și măsura în care sistemul oferă protecție financiară. 

O analiză a indicatorilor stării de sănătate a populaţiei României, pe baza datelor obținute 

de la unităţi sanitare publice sau colectate de studii efectuate pe plan naţional și internaţional, 

relevă o stare de sănătate deficitară a populaţiei României în comparație cu nivelul UE. 

Evaluarea sistemului de sănătate și a calității serviciilor medicale din România 

comparativ cu cele din alte țări europene poate fi realizată pornind de la Indexul European al 

Serviciilor de Sănătate (Euro Health Consumer Index - EHCI) care reprezintă principalul sistem 

de cuantificare a performanţelor sistemelor medicale naţionale din 35 de state.  Rezultatele şi 

recomandările din acest raport sunt relevante în măsura în care trasează traiectoria pe care ţara 

noastră ar trebui să o urmeze în viitor. Prioritizarea prevenţiei - prin educarea populaţiei în 

vederea menţinerii propriei sănătăţi şi prin alocări financiare mai mari pe zona medicinei primare 

- reprezintă calea spre un sistem de sănătate sustenabil şi spre alinierea ţării noastre trendului 

european şi internaţional.  Politicile de sănătate centrate pe prevenţie şi rezistenţa antimicrobiană 

reprezintă preocupări contemporane ale statelor şi instituţiilor europene sau internaţionale. 

Celelalte state au făcut deja progrese semnificative în aceste domenii, iar România trebuie să se 

conformeze şi ea acestei traiectorii. Ceea ce este însă îngrijorător este faptul că ţara noastră încă 

înregistrează deficienţe majore în ceea ce priveşte elementele de bază, cum ar fi sănătatea femeii 

şi a nou-născutului (avem în continuare cele mai ridicate rate ale mortalităţii infantile, rate 

ridicate ale mortalităţii materne, avorturilor şi naşterilor prin cezariană). Celelalte state au 

rezolvat încă de mult aceste probleme, astfel că se pot concentra pe subiecte corespunzătoare 

realităţii secolului în care trăim şi nivelului de progres pe care medicina l-a atins.  

 Sistemul sanitar din România se află deci într-o criză profundă, aspect recunoscut atât în 

plan naţional cât şi internaţional. România se află pe ultimele locuri în UE la indicatori ai stării 
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de sănătate precum speranţa de viaţă sau mortalitatea infantilă. Aceste aspecte sunt datorate şi 

erorilor din politica sanitară făcute după anii 1990, constând din iniţierea numeroaselor reforme, 

indiferent de partidele aflate la putere, reforme care au încercat să adapteze modele din alte ţări, 

neluând în considerare faptul că ele nu corespundeau cultural şi economic ţării noastre. 

Problemele actuale ale sistemului sanitar din România sunt multiple şi ţin de sfera 

legislativă, organizatorică, financiară şi nu în ultimul rând de domeniul resurselor umane. 

Legea care guvernează sistemul sanitar actual este Legea nr. 95 din 2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, care, de la data apariţiei sale, când aducea suflul unei reforme în sistem, a 

suferit însă numeroase amendamente, modificări şi completări, ceea ce argumentează 

instabilitatea  din sistem şi împiedică conturarea unei strategii coerente pe termen lung în 

sistemul de sănătate. Labilitatea, incoerența și paradoxul cadrului legislativ alături de 

nenumăratele schimbări de direcţie în ceea ce priveşte rolul și locul sistemului sanitar reprezintă 

problemele de principiu pe care le putem identifica la momentul actual în cadrul sectorului 

sanitar românesc. 

   O altă problemă importantă a sistemului sanitar este subfinanțarea. Pe lângă faptul că banii 

pentru sănătate sunt puţini, alocarea pe priorităţi este deficitară. O analiză comparativă a modului 

de alocare a cheltuielilor de sănătate arată că serviciile de prevenţie şi recuperare au o pondere 

scăzută în raport cu tratamentele administrate. Alocarea resurselor nu se face pe baza unor analize de 

impact sau pe baza unor studii de cost-eficienţă și nu e bazată pe criterii transparente, obiective și 

consecvente ci mai degrabă pe interese individuale și de grup, financiare sau administrative. 

La problemele legislative şi financiare se adaugă şi cele legate de personal. Gestionarea 

forței de muncă din sectorul sanitar românesc trebuie de asemenea îmbunătăţită în condiţiile în 

care, numărul de medici şi cadre medii sanitare în ţara noastră raportat la populație este mult 

inferior mediilor europene.  Exodul halatelor albe reprezintă un fenomen cu care România s-a 

confruntat masiv după integrarea în Uniunea Europeană, adică în ultimii 10 ani, dar care s-a 

intensificat și mai mult în perioada 2010-2011, datorită măsurilor de austeritate. Dincolo de 

statisticile care arată o situație îngrijorătoare, profilul medicului român care emigrează reprezintă 

alte aspecte deloc de neglijat. 

Un prim aspect îngrijorător este faptul că pleacă forța de muncă tânără. În contextul 

fenomenului de îmbătrânire a populației, și, implicit a resursei de muncă din sectorul medical, 

plecarea tinerilor  poate conduce la un colaps al sistemului pe termen lung. Intrările în sistem 

sunt în prezent mai mici decât ieșirile. Un al doilea aspect deloc de neglijat îl constituie 

predominanța specialiștilor în profilul medicului român care emigrează. Pierderea financiară a 

statului este mai mare decât în situația plecării medicilor de medicină generală. Mai mult, 

specialitățile cele mai afectate de fenomenul migrației sunt și specialitățile cu cea mai mare 

durată de pregătire (11 sau 12 ani). Chirurgia, anestezia-terapia intensivă, obstetrica-ginecologia, 

pediatria, cardiologia (specialitățile cel mai frecvent întâlnite în rândul medicilor emigranți) sunt, 

pe de o parte, specialități esențiale pentru buna funcționare a unui sistem medical și pentru 

asigurarea stării de sănătate a populației, iar pe de alta, acestea se numără printre specialitățile în 

care România înregistrează cele mai mari deficite. Putem spune deci că, în comparaţie cu ţările 

europene, nivelul asigurării populaţiei cu medici şi cadre medii sanitare în ţara noastră este mult 

inferior mediilor europene. În afara numărului redus de personal există şi importante dezechilibre 

geografice cu diferențe mari de acoperire între mediul urban și rural. În contextual prezentat, este 

necesară identificarea de soluții pe termen scurt, mediu și lung a resurselor umane din sănătate în 

Romania.   
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Concluzii: Sistemul de sănătate românesc a cunoscut în ultimele trei decenii o evoluție 

progresivă de la sistemul centralizat la sistemul contractual, în care furnizorii de servicii de 

sănătate încheie contracte de prestări servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, oferind 

servicii populației, care contribuie financiar la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Această 

evoluție a fost posibilă datorită modificărilor legislative și organizatorice care au avut loc la 

nivelul întregului sistem în toată această perioadă. Furnizorii de servicii medicale sunt medicii 

aflați în relație contractuală cu casa de asigurari de sănătate, care oferă servicii în regim de 

asistenţa medicală primară, servicii ambulatorii de specialitate sau în cadrul spitalelor a căror 

finanțare este asigurată prin sistemul DRG. Finanțatorul este Casa Națională de Asigurări de 

Sănătate prin intermediul caselor județene iar  Ministerul Sănătății este autoritatea centrală în 

domeniul sănătăţii, cel care elaborează, implementează şi evaluează strategiile şi politicile din 

domeniu sănătății publice. Analiza stării de sănătate a populației României relevă că, din păcate, 

țara noastră înregistrează cei mai deficitari indicatori ai stării de sănătate la nivel european iar 

majoritatea românilor apreciază calitatea generală a sistemului sanitar ca fiind una complet 

necorespunzătoare. Rezultatele obținute de sistemul de sănătate din România comparativ cu cele 

obținute de alte sisteme de sănătate europene în anii 2015 și 2016 au fost subliniate în Indexul 

European al Serviciilor de Sănătate (Euro Health Consumer Index), principalul sistem de 

cuantificare a performanţelor sistemelor medicale naţionale din 35 de state. Problemele din 

sistemul sanitar românesc sunt multiple și țin prioritar de sfera legislativă, financiară și a 

resurselor umane. Resursa umană reprezintă o componentă de bază a sistemului sanitar românesc 

ori exodul personalului sanitar reprezintă astăzi una dintre cele mai importante provocări cu care 

se confruntă România. În aceste condiții se impune necesitatea găsirii unor soluții rapide în 

cadrul unei strategii de fidelizare a forței de muncă din sănătate concomitent cu derularea unor 

programe viabile de stimulare a revenirii în țară a personalului medical înalt specializat, prin 

stimulente financiare, intervenții și reglementări legislative, creare de rețele științifice, programe 

de formare profesională, motivare și suport personal și profesional.   

 

CAPITOLUL IV 

EVOLUȚIA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL SANITAR ȘI ARMONIZAREA 

LEGISLAȚIEI ROMÂNEȘTI CU CEA EUROPEANĂ 

 

Deși sistemul sanitar din țara noastră a făcut progrese evidente în ultimii ani, el nu a 

reușit să reducă din decalajele ce-l diferențiază de restul țărilor europene. Modul de finanțare și 

de organizare a sistemului de sănătate diferă de la o țară la alta. Se pot descrie la modul general 

patru modele, respectiv: modelul centralizat de asigurări de sănătate tip Semașko, sistemul 

asigurărilor sociale de tip Bismark  (modelul din Germania, Austria, Belgia, Luxemburg și 

Olanda), sistemul național de sănătate tip Beveridge (din Marea Britanie, Spania, Danemarca, 

Suedia și Finlanda) și sistemul privat de asigurări de sănătate (din Statele Unite ale Americii). 

Există și țări care au folosit un sistem mixt, între modelul Bismark și Beveridge, cum sunt 

Franța, Italia, Irlanda, Portugalia și Grecia. În principiu, în cadrul modelului Bismark există mai 

multe case de asigurări care sunt independente din punct de vedere organizațional de furnizorii 

de asistență medicală, în timp ce în sistemul Beveridge organismele de finanțare și furnizorii se 

află în întregime sau parțial într-o singură organizație.  

În ultimii ani, sistemele de sănătate europene au devenit mari consumatoare de resurse, 

datorită creșterii speranței de viață și deci fenomenului de îmbătrânirie a populației, cu 

schimbarea profilului de morbiditate dar și datorită descoperirii de tratamente inovative și de 
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tehnologii noi, avansate și sofisticate dar extrem de costisitoare. În acest context, una dintre 

problemele cele mai actuale ale sistemelor de sănătate europene, indiferent de stat, devine 

susținerea lor financiară, care ar putea fi ameliorată printr-o serie de măsuri, adesea restrictive,  

precum limitarea accesului la servicii medicale, creșterea ponderii medicinei private sau 

reducerea calității serviciilor. 

Privind din perspectivă europeană,  decalajele sistemului de sănătate  din România față de 

celelalte state membre UE sunt majore și necesită un efort constant și consolidat care se referă nu 

numai la armonizarea legislativă ci și la corelarea unor elemente care să ducă la atingerea unor 

obiective comune în domeniul sanitar. Din perspectivă națională, încercările de îmbunătățire a 

sistemului de sănătate au fost fragmentate, volatile, incoerente iar efectele se resimt atât la nivel 

social, cât și economic. Așa cum este deja cunoscut, este necesară atât consolidarea sistemului 

public dar și dezvoltarea în paralel a celui privat. 

Prin urmare, este nevoie de conturarea unei viziuni pentru sănătate pe termen lung și 

implementarea sa printr-un cadru stabil și un dialog constant cu părțile implicate, pentru a 

îmbunătăți durabil calitatea serviciilor medicale în România. În acest context, armonizarea 

legislației românești în domeniul sanitar cu liniile generale legislative din principalele state 

europene,  state cu sisteme sanitare performante, devine absolut necesară. 

  Din perspectivă mondială, România trebuie să se conformeze, alături de toate celelalte 

țări, Agendei de Dezvoltare Durabilă.  Anul 2016 a fost considerat ca și o oportunitate istorică și 

fără precedent pentru a aduce țările și cetățenii lumii împreună în scopul de a decide și a lansa 

noi căi de a îmbunătăți viața oamenilor de pretutindeni. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale 

Națiunilor Unite (Sustainable Development Goals - SDG) au fost aprobate de către șefii de state 

cu ocazia Adunării Generale ONU din septembrie 2015 și sunt în numar de 17, cu 169 de ținte pe 

care toate statele membre ale ONU au fost de acord să încerce să le atingă până în anul 2030. 

Noua agendă, care se bazează pe aceste obiective, își propune să fie relevantă pentru toate țările 

și să se concentreze pe îmbunătățirea echității pentru a satisface nevoile femeilor, copiilor și 

celor mai sărace și defavorizate persoane.  

Sistemul de sănătate românesc a fost supus analizei organismelor naționale și 

internaționale, care au formulat o serie de recomandări pentru buna funcționalitate a acestuia. 

Astfel, Academia Română a elaborat o Strategie de dezvoltare a României în următorii 20 de 

ani, care face referiri și la capitolul Sănătate iar Comisia Europeană, prin intermediul 

instrumentelor sale, a făcut o serie de recomandări României, pornind de la analiza 

performanțelor sistemului sanitar. 

Anii ce urmează se vor afla sub auspiciile schimbării de paradigmă, o schimbare care 

presupune trecerea de la medicina tradiţională, care tratează efectele, la medicina modernă, 

personalizată, care are în centrul preocupărilor identificarea şi tratarea cauzei. Progresul 

înregistrat în medicină contribuie la diminuarea ratei de deces atât prin boli transmisibile cât și 

prin boli netransmisibile,  dar şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacientului iar ţara noastră trebuie 

să răspundă acestei provocări prin programe şi strategii de control al bolilor, bazate pe ultimele 

descoperi în acest domeniu. Cercetarea nu este suficientă, aceasta trebuie să fie urmată de 

diseminarea rezultatelor. Pe de o parte, cercetarea este şansa pe care România o are, prin 

potenţialul uman deosebit pe care îl deţine. Pe de altă parte,  ţara noastră trebuie să se alinieze 

reţelelor europene şi mondiale, pentru ca profesioniştii români să aibă acces la cele mai recente 

rezultate înregistrate în medicină. Avem nevoie în egală măsură de cercetare medicală proprie, 

dar şi de acces la rezultatele altor state, pentru ca pacienţii români să beneficieze de tratament 

modern şi personalizat.  
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Concluzii: Deși țara noastră a făcut progrese evidente în ultimii ani din punct de vedere al 

eficienței sistemului sanitar, nu a reușit să reducă din decalajele ce o diferențiază de restul țărilor 

europene din punct de vedere al calității serviciilor medicale și performanțelor sistemului sanitar, 

decalaje oglindite în nivelurile suboptimale ale indicatorilor stării de sănătate. Modul de 

organizare și finanțare al sistemului de sănătate diferă de la o țară la alta. Se pot descrie la modul 

general patru modele, respectiv: modelul centralizat de asigurări de sănătate tip Semașko, 

sistemul asigurărilor sociale de tip Bismark, sistemul național de sănătate tip Beveridge și 

sistemul privat de asigurări de sănătate. Privind din perspectivă europeană, decalajele sistemului 

de sănătate din România față de celelalte state membre UE sunt importante și necesită un efort 

permanent care se referă atât la armonizarea legislativă cât și la corelarea unor elemente care să 

ducă la îmbunătățirea guvernanței  globale  pentru  sănătate și la conturarea de politici şi 

programe de sănătate, în corelație cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației 

Națiunilor Unite. Principalele direcții de acțiune în domeniul sanitar care trebuie urmate în 

vederea îndeplinirii dezideratului de prezervare al securității naționale și totodată de asigurare a 

armonizării cu sistemele de sănătate ale statelor membre ale Uniunii Europene sunt: creşterea 

capacităţii de reacţie a sistemului de sănătate publică în cazul apariţiei unor pandemii sau situaţii 

de urgenţă, modelarea sistemului de sănătate prin situarea pacientului/cetăţeanului în centrul 

acestui sistem, corelarea politicilor privind piața muncii cu cele din educație și sănătate, 

adoptarea unor măsuri coerente care să vizeze diminuarea gradului de deteriorare a situației 

demografice și reducerea disparităților de dezvoltare la nivel teritorial. 

 

CAPITOLUL V 

STUDII DE CAZ 

 

Din multitudinea de probleme cu care se confruntă sistemul sanitar românesc am ales să 

prezentăm două studii de caz, importante atât prin gravitatea consecințelor dar și prin impactul 

mediatic pe care l-au avut, în contextul în care au reușit să suscite interesul public luni de zile: 

problema Institutului Cantacuzino și, respectiv, problema infecțiilor nosocomiale cunoscută și 

sub numele de scandalul Hexi Pharma.  

Este aproape de necrezut cum o instituție prestigioasă de cercetare medicală, cunoscută 

prin pionieratele din domeniu, mândria medicinei românești, institut încărcat de tradiție și 

profesionalism a ajuns să se zbată la limita subzistenței, devenind din fabrică de vaccinuri și 

producător  de plus valoare un consumator de bani și resurse și o corvoadă pentru ministerul 

care-l are în subordine. Generații întregi de cercetători care au protejat prin serurile și vaccinurile 

imaginate și produse,  generații întregi de români nu sunt acum decât o amintire palidă a ceea ce 

a fost odată Institutul Cantacuzino. Cauzele care au generat fenomenul involuției sunt greu de 

găsit iar explicațiile acestui faliment sunt multiple și poate nu foarte bine argumentate. De la 

teoria sabotajului la cea a indiferenței totale, de la motivația incompetenței la cea a lipsei de 

strategie și viziune putem găsi nenumărate explicații ale distrugerii acestei prestigioase unități de 

cercetare medicală și producție de vaccinuri. Demersul nostru este unul explorator și nu își 

propune aflarea adevărului absolut dar pornește de la premisa că, dacă învățăm din greșeli, 

împiedicăm ca astfel de situații să se repete. 

După proiectarea studiului de caz, am procedat la stabilirea metodologiei, respectiv la 

stabilirea modalității care să asigure accesul la sursele de informaţii, am definit informaţiile 

necesare, am evaluat şi asigurat resurselor disponibile, am programat activităţilor de culegere, 

prelucrare, analiză şi interpretare a informaţiilor,  am stabilit perioadelor de timp necesare pe 
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perioada celor 2 ani de efectuare a cercetării, am analizat datele și am elaborat raportul de 

cercetare.  Obiectivul cercetării a fost stabilirea cauzei care a dus la situația de față, întrebările pe 

care le-am avut în vedere fiind: Ce s-a întamplat? De ce s-a întamplat? și Cum s-a întamplat? Am 

folosit mai multe surse de informaţii (interviuri și observație directă, date de arhivă, documente 

oficiale), aceste informații fiind corelate cu cele din surse deschise precum și cu cele obținute din 

documentele solicitate și furnizate de Ministerul Sănătății și Biroul de țară pentru România al 

Organizației Mondiale a Sănătății. Totodată am vizitat în mod repetat institutul, în special 

laboratoarele de cercetare,  intervievând diferite persoane din colectivul de cercetare, din echipa 

de conducere și din rândul angajaților. Documentele au fost selectate și analizate după criterii de 

gravitate și eficiență și au fost constituite din: acte legislative, hotărâri ale Consiliului de 

Administrație, organigramă, stat de funcții, buget, lista proiectelor de cercetare, plan de 

dezvoltare, corespondență. Informațiile obținute în urma observației directe și interviurilor 

efectuate în special cu membri colectivului de cercetare, alături de ideile și opiniile acestora mi-

au furnizat nu numai o imagine reală a problemelor dar și argumente pentru trasarea concluziilor.  

 Soluţiile adoptate la nivel guvernamental pentru remedierea situaţiei Institutului 

Naţional de Cercetare Cantacuzino şi creşterea alocărilor bugetare au dus iniţial la progrese în 

ceea ce priveşte demersurile de relansare ale institutului. Cu toate acestea, stadiul măsurilor 

derulate nu prefigurează furnizarea într-un orizont temporal definit a unor produse de serie ale 

cercetării aplicative care să poată fi utilizate în sistemul de sănătate publică, eforturile fiind 

direcţionate doar spre asigurarea condiţiilor pentru realizarea unui număr de doze de vaccin 

antigripal. Ca urmare putem spune că în funcţionarea Institutului Cantacuzino continuă să se 

înregistreze o serie de deficienţe de natură să afecteze desfăşurarea activităţilor specifice în 

condiții normale.  

 Falimentul unui Institut de importanță strategică are în primul rând costuri politice,  atât 

timp cât o astfel de instituție medicală ar putea asigura o zonă de sănătate publică de importanță 

vitală – supravegherea microbiologică și epidemiologică precum și producerea de vaccinuri – 

atât pentru România cât și pentru regiunea est-europeană.  Din păcate, nici în momentul actual,  

pe domeniile de expertiză, Institutul nu este folosit la deplina lui capacitate,  exemplele recente 

de tipul sindromului hemolitic uremic ce a dus la decesul mai multor copii fiind o dovadă în 

acest sens.  

 Pentru reabilitarea Institutului Cantacuzino cu atât mai mult este nevoie de o decizie 

politică. Dincolo de aspectele etice și psihologice, nu trebuie să uităm că toate costurile de 

refacere a statutului institutului țin de asumare politică urmate de un plan de management pur 

tehnic, care însă să responsabilizeze pe toți factorii implicați. Ultima idee lansată în spațiul 

public prin care se sugerează necesitatea trecerii Institutului în subordinea Ministerului Apărării 

Naționale, deși la prima vedere pare salvatoare,  la o analiză mai profundă dovedește o dată în 

plus labilitatea decizională și imposibilitatea guvernamentală de a adopta o linie fermă, clară, 

sustenabilă și o strategie pe termen lung în cazul acestei unități. 

 Costurile economico-financiare trebuie avute în vedere pentru că, atât din perspectiva 

susținerii personalului cât și a achiziției de aparatură sau reabilitare de clădiri, investițiile ar fi cu 

certitudine cu mult mai mici decât efortul achiziționării de vaccinuri pentru populația eligibilă  în 

cazul unei pandemii sau a unui atac biologic, asociate cu analizele adăugate de supraveghere 

epidemiologică. De altfel, ceea ce evident lipsește din orice discuție legată de Institutul 

Cantacuzino este o analiză de impact a implementării metodelor de refacere funcțională a 

unității. 
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 Costurile sociale și psihologice sunt ușor de estimat. Toate eforturile realizate de 

autorități în ultimii ani de a reabilita acest institut au fost sortite eșecului, ceea ce a dus la 

scăderea încrederii populației în autorități; acest lucru reflectă incapacitatea societății din acest 

moment de a demonstra că se poate reface acest institut cu adevărat. Pericolul cel mai mare, în 

lipsa unui bastion de protecție microbiologică și epidemiologică, cum a fost mulți ani Institutul 

Cantacuzino, este cel al izbucnirii unei pandemii. Globalizarea și circulația bunurilor și a 

persoanelor, inclusiv migrația, creează premise pentru izbucnirea și răspândirea largă a 

epidemiilor; ori prin consecințele lor, pandemiile, indiferent de spectrul biologic sau 

microbiologic în care se manifestă și indiferent de dimensiunea vitală vizată, umană sau animală, 

constituie o amenințare de maximă gravitate la adresa securității naționale. La aceasta se adaugă 

riscul unui atac cu armă biologică, posibil de luat în calcul în contextul exacerbării terorismului 

internațional.  

În acest context, existența unui Institut medical de importanță strategică este absolut 

obligatorie. Acest centru de cercetare, producție și supraveghere microbiologică poate asigura 

atât controlul rapid al existenței unei infecții și sursa ei de plecare, cât și protecția prin vaccin în 

cazul extinderii rapide a unei afecțiuni virale. De asemenea, dezvoltarea componentei de 

cercetare poate oferi perspectivele obținerii unor vaccinuri adaptate la populația României care 

să fie eficiente la momentul oportun.  

Ca atare, falimentul acestui institut, indiferent de cauzele interne sau externe care au dus 

la el, nu face decât să constituie o potențială și gravă amenințare la adresa sănătății populației 

României, în cazul în care vor exista pericole epidemiologice aleatorii sau induse. 

Pentru a interveni în al doisprezecelea ceas este absolut obligatoriu un dialog real între 

toate instituțiile statului cu atribuții în domeniul sănătății, cercetării și securității naționale și 

stabilirea unor decizii bazate pe cunoașterea exactă a datelor și cauzelor care au dus la 

degradarea acestui institut. Numai după un diagnostic clar de moment se poate stabili o strategie 

care să ducă la revigorarea institutului și relansarea celor trei linii importante de expertiză, 

respectiv producția de vaccinuri, supravegherea epidemiologică și cercetarea experimentală. 

Această strategie trebuie să fie urmată de un plan de implementare cu acțiuni și termene clare, cu 

responsabili pentru fiecare etapă și trebuie să se bazeze pe resursele financiare și umane pe care 

statul le poate asigura în acest domeniu. 

Nu în ultimul rând este necesar consensul politici și înțelegerea rolului și locului pe care 

un astfel de institut îl are nu numai în zona de cercetare și sănătate dar, în primul rând, în zona de 

securitate națională.  

 

Tema sănătății publice este una cu un impact foarte puternic la nivelul întregii populații. 

Problemele relevate de anchetele de presă dar și de cele ale Ministerului Sănătății afectează 

fiecare pacient sau potențial pacient, motiv pentru care atenția publică asupra acestui subiect este 

foarte mare. 

Crizele recente din sistemul sanitar, începând chiar cu tragedia din Clubul Colectiv care a 

fost urmată de un lanț de evenimente ce a culminat cu decesul unui număr mare de răniți 

internați în spitalele bucureștene și dovediți a fi infectați cu bacterii de spital, până la criza 

bebelușilor din județul Argeș  și criza dezinfectanților diluați,  pe fondul inflamării reacțiilor din 

societate cu ajutorul presei, a dezvăluit de fapt vulnerabilitățile unui sistem care se confruntă cu 

nenumărate probleme.  
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Tensiunea socială a crescut semnificativ în urma dezvăluirilor pe subiectul 

dezinfectanților și infecțiilor nosocomiale iar oamenii așteaptă măsuri concrete, un plan de 

acțiune, care să genereze soluții.  

Analiza crizei Hexi Pharma, care a depășit cu mult sfera sistemului sanitar, aduce în 

discuție la prima vedere două elemente imporante de pornire: vechimea situației și profunzimea 

ei. Perpetuarea unei situații atât de grave pe o perioadă atât de mare de timp, sub mai multe 

guvernări denotă faptul că anumite practici din sistemul sanitar românesc au devenit rutină iar cei 

implicați sunt foarte mulți, de la cei care produc biocide la cei care le distribuie, avizează 

punerea lor pe piață și controlează aceste activități,  de la factorii decizionali din unitățile sanitare 

până la structurile de control din Ministerul Sănătății și Direcțiile de Sănătate Publică.  

Elementul de la care s-a pornit, încă din momentul tratării pacienților de la Colectiv, este 

faptul că infecțiile nosocomiale din spitalele românești nu sunt recunoscute, nu sunt raportate și 

ca atare, nu sunt combătute într-o manieră reală. Numărul infecțiilor nosocomiale raportate la 

nivel național nu este cel real, dar prezența lor este incontestabilă.  

O criză de o asemenea dimensiune la nivelul sistemului sanitar a necesitat o intervenție 

fermă și credibilă din partea instituțiilor statului. Astfel, problema dezinfectanților diluați și a 

consecințelor folosirii lor în unitățile sanitare din România,  respectiv a infecțiilor nosocomiale, a 

fost considerată o problemă de securitate națională și, ca atare a fost pusă pe ordinea de zi a 

Ședinței CSAT. În urma acestei ședinte a fost elaborată o Hotărâre a CSAT iar Președintele 

României a susținut o conferință de presă în care a arătat implicarea directă în rezolvarea acestei 

crize. 

În rezolvarea pragmatică a situației s-a pornit de la premisa că punctul de plecare al crizei 

dezinfectanților îl reprezintă actuala legislație care facilitează utilizarea unor produse biocide 

neconforme, menținerea unor sisteme deficitare de supraveghere și monitorizare a infecțiilor 

precum și superficialitatea demersurilor întreprinse de Ministerul Sănătății și unitățile medicale 

pentru prevenirea și controlul acestora.  

Ca atare soluțiile de rezolvare au vizat modificarea și completarea legislației, a normelor 

și procedurilor din acest domeniu cu adoptarea unor specificații și norme clare și precise, 

conforme standardelor europene precum și respectarea strictă a regulilor de prevenire, combatere 

și control a infecțiilor  nosocomiale. Este un exemplu pragmatic în care, armonizarea legislației 

românești la cea europeană reprezintă cheia problemei. 

             Ministerul Sănătăţii şi-a asumat elaborarea direcțiilor de acțiune care să țină seama de 

resursele umane, materiale și financiare de care dispune la acest moment sistemul sanitar.   

Costurile plătite de societatea românească în urma crizei dezinfectanților sunt greu 

cuantificabile. Apărută într-un anumit context politic, putem spune că această criză a dus la 

căderea unui ministru al sănătății, deși situația relevată are o vechime cu mult mai mare decât 

timpul de guvernare al guvernului tehnocrat iar demisia unui ministru nu duce la rezolvarea 

imediată a acestei crize. Ce s-a reproșat ministrului demisionar a fost deficitul de comunicare, 

lipsa de coerență în gestionarea crizei ca și impresia, fără îndoială îmbrăcată în subiectivism, că 

ministerul  încearcă  să-și  acopere  propriile  greșeli.  

Costurile în plan economico-financiar au fost mult dezbătute de analiști pe toate canalele 

media. Ideea licitațiilor trucate în spitale, a beneficiilor financiare obținute de grupurile de 

interese, metodele aplicate pentru obținerea acestor beneficii sunt în sfera de competență a altor 

instituții ale statului. Dacă și cât au pierdut spitalele și unitățile sanitare care au achiziționat 

aceste dezinfectante este greu de apreciat. Faptul că majoritatea spitalelor din România erau 

aprovizionate cu aceste substanțe arată fie prețul scăzut de achiziție, fie ineficiența și 
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vulnerabilitatea legislației în domeniul achizițiilor publice din țara noastră. Deși s-a încercat o 

culpabilizare globală prin mass-media a managerilor de spitale și a medicilor epidemiologi, un 

scenariu în care corupția la scară națională să ducă la o exclusivitate de aprovizionare cu un 

produs este greu de acceptat. 

 Mult mai greu este însă să apreciezi dacă și cât a câștigat compania Hexi Pharma în urma 

acestui scandal, în contextul în care nu cunoaștem la acest moment rezultatele anchetelor 

derulate de instituțiile abilitate.  

 Costurile în plan social și psihologic sunt și mai greu de măsurat. Fără a avea nevoie de 

studii în domeniu, ca simplu spectator, poți intui mecanismul de manipulare prin media. Faptul 

că o anchetă a pornit de la un jurnalist sportiv, teoretic  fără  expertiză în domeniul medical, că a 

urmat o adevărată isterie media în care au intrat ca într-un iureș medici,  pacienți,  manageri de 

spitale, minister, DSP-uri, laboratoare acreditate sau neacreditate, companii producătoare de 

dezinfectante, comisii de evaluare și așa mai departe, te duce cu gândul la o acțiune bine 

concertată și cu deznodământ așteptat. De altfel, moartea tragică a patronului Hexi Pharma a 

întărit impresia generală de scenariu, inflamând și mai mult spiritele și așa încinse. Iar aducerea 

în discuție a implicării serviciilor secrete în această criză, discuțiile jurnalistice pe tema 

informărilor primite de diverse instituții în decursul timpului nu au făcut decât să zdruncine 

încrederea populației nu numai în sistemul sanitar, dar și în acele instituții care, în mod normal ar 

trebui să apere siguranța și securitatea cetățeanului.  

 Cel mai grav, din perspectivă psihologică și socială, este costul pe care societatea îl poate 

plăti prin pierderea încrederii în sistemul sanitar.  Bolnav fiind, ca simplu cetățean vei evita să te 

prezinți la spital. Fie că vei alege să nu primești servicii medicale, cu riscul unei evoluții grave a 

bolii, fie că te vei adresa,  dacă nivelul financiar îți permite, unei clinici medicale din afara țării.  

 Pentru un medic, încrederea pacientului reprezintă parte a actului terapeutic, așa numita 

zonă de placebo, fără de care nu poți să ai un rezultat complet.  Medicina românească tradițională 

se bazează pe această relație de încredere, pe empatie și comunicare. Ori distrugerea acestei 

relații prin scandaluri de tip Hexi Pharma va avea pe termen lung repercursiuni evidente asupra 

succesului medical și ca atare asupra sănătății oamenilor. Blamând și anulând prin mijloace 

manipulatorii performanțele propriului sistem sanitar nu faci altceva decât să atentezi la sănătatea 

oamenilor. Acestea sunt costurile cele mai importante ale scandalului Hexi Pharma.  

Orice criză din orice sistem, indiferent de modul în care se finalizează, trebuie să aducă 

cu sine și învățămintele care să împiedice repetarea unei situații similare. În primul rând putem 

confirma două categorii de cauze care au dus la situația în sine: cauze generale ce țin de întreaga 

societate românească, prezente inerent și în sistemul sanitar: corupția, neglijența, 

iresponsabilitatea, lipsa de profesionalism, problemele de mentalitate și deficitul marcat de 

asumare și leadership; cauze particulare ce țin de sistemul sanitar: problemele de legislație, 

organizare, management, probleme de infrastructură și de personal. 

Complexitatea și multifactorialitatea crizei dezinfectanților și a infecțiilor nosocomiale ne 

duc la concluzia că numai prin cooperare intersectorială, prin comunicare eficientă și leadership 

de calitate putem evita o situație similară.  

Pornind de la premisa că mass-media funcționează după un cod deontologic asumat și 

profesionist, ne așteptăm ca demersurile jurnaliștilor să fie de bună credință și să prezinte fapte 

reale, pe baza unor anchete jurnalistice bine documentate iar prezentarea rezultatelor să nu creeze 

panică și nu ducă la lipsa de încredere în instituțiile statului. O presă obiectivă, neimplicată 

politic, profesionistă și fără intenții de manipulare este obligatorie în orice demers care își 

propune rezolvarea unei crize de acest fel. 
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Pentru evitarea oricărei crize din sistemul sanitar este absolut obligatorie susținerea 

elaborării de către autoritățile responsabile a unui plan de măsuri care să urmărească gestionarea 

eficientă a banilor destinați sănătății, prin utilizarea eficientă a resurselor disponibile, economii, 

limitarea fraudei și asigurarea trasparenței în domeniu. Spre exemplu, modificarea legislației 

achizițiilor publice poate fi un exemplu de transparentizare a procedurilor folosite pentru 

achiziția corectă de bunuri și servicii în sectorul sanitar. 

În al doilea rând, pentru ca sistemul sanitar să funcționeze corect trebuie asigurate 

funcțiile de conducere la toate nivelurile de management cu personal pregătit și selecționat pe 

baza unor criterii obiective de eficiență prin organizarea unor concursuri de manager, director 

medical, șef de secție corecte, modificarea actualilor indicatori de evaluare managerială precum 

și metode de recompensare  profesională  a  managerilor  performanți. 

Nu in ultimul rând trebuie stimulată schimbarea mentalității populației dar și a cadrelor 

medicale prin promovarea unor valori juste, a muncii, a compasiunii și colaborării și prin 

combaterea acelor practici tradiționale adânc înrădăcinate în cultura noastră organizațională, prin 

intermediul campaniilor în unitățile sanitare și în mass-media, pentru reașezarea relației medic-

pacient pe baze de încredere și bună înțelegere. 

Crizele tot mai dese din sistemul sanitar arată că acesta s-a îndepărtat de pacient și de 

nevoile lui, interesul pacienților fiind înlocuit de alte interese și calcule, de ordin personal, 

financiar sau administrativ. Avem nevoie de o curățire a sistemului sanitar și de o profundă 

schimbare de mentalitate deoarece corupția și nepăsarea pun în pericol viața pacienților. Este de 

datoria instituțiilor statului să găsească soluțiile de curățire a sistemului sanitar și de reîntoarcere 

a acestuia către pacient. 
 

 

 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI 

 

Strategia Națională de Apărare a Țării asumată de Instituția Prezidențială trasează 

direcțiile de acțiune și principalele modalități de asigurare a securității naționale. Actualele 

provocări la adresa securității României impun repoziționarea dimensiunii de sănătate a 

securității naționale care se referă la creșterea capacității de reacție a sistemului de sănătate 

publică în cazul apariției unor pandemii sau situații de urgență și modelarea sistemului de 

sănătate prin situarea pacientului/cetățeanului în centrul acestui sistem.  

Deși considerat drept prioritate de toți actorii politici, domeniul sănătății nu s-a bucurat de 

un management unitar în ultima perioadă. Absența unui cadru strategic stabil, a unei legislații 

coerente predictibile și sustenabile, a unei finanțări adecvate, au determinat ca sectorul serviciilor 

de sănătate să fie afectat de schimbările politice frecvente. Rămâne întrebarea: cum vrem să arate 

sistemul sanitar din România pe termen lung, dincolo de granițele politicului?  

Instituțiile cu responsabilități în domeniul sănătății trebuie să țină cont de deficiențele 

relevate de recentele crize din sistemul sanitar și să detecteze amenințările la adresa sănătății 

cetățenilor. In consecință, factorii decizionali, ca urmare a atribuțiilor și responsabilităților cele le 

revin, sunt datori să elaboreze programele și planurile de acțiune necesare cu precizarea clară a 

obiectivelor, activităților, termenelor și responsabililor implicați. 

Pornind de la deficiențele constatate, care țin de sfera legislativă și procedurală, ca și de 

la cauzele care au dus la perpetuarea situației din sistem, cauze care derivă din problemele de 

infrastructură, personal, organizare și incapacitate managerială, ineficiența instituțiilor de 
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monitorizare și control, lipsa de responsabilitate a decidențior și de educație sanitară a populației 

și perpetuarea unor practici ilicite, este necesară trasarea unor direcții clare de acțiune care să țină 

seama de resursele umane, materiale și financiare de care dispune la acest moment sistemul 

sanitar. 

Sănătatea trebuie privită ca un factor cheie de dezvoltare, ca o resursă pe termen lung și 

nu ca o consumatoare de resurse. O națiune îmbătrânită, cu oameni bolnavi, cu un sistem sanitar 

inadecvat, incapabil să răspundă nevoilor de sănătate și ineficient din punctul de vedere  

financiar nu poate fi o națiune sănătoasă și prosperă. 

            Țara noastră trebuie să implementeze Strategia Naționala de Sănătate și să investească în 

sănătate, în educația pentru sănătate, în resurse umane profesioniste, în infrastructura sanitară 

modernă și adaptată cerințelor societății moderne. 

Direcţiile de acțiune corelate cu Strategia de Sănătate dar și cu Strategia Națională de 

Apărare a Țării ar trebui să fie: 

 plasarea pacientului în centrul sistemului; 

 salarizarea adecvată și valorizarea profesională a personalului medical; 

 rezolvarea problemelor de sănătate  în modul cel mai rapid, echitabil și eficient 

economic; 

 eficientizarea și depolitizarea managementului spitalicesc; 

 respectarea principiilor: medicina bazată pe dovezi și sănătate în toate politicile. 

Asigurarea, realizarea și menținerea securității naționale, sub toate dimensiunile sale, 

reprezintă caracteristica de bază a statului modern. Asigurarea predictibilității dimensiunii de 

sănătate a securității naționale necesită abordări din perspective atât verticale, care implică 

operaționalizarea ideii de securitate umană la diferite niveluri de analiză și decizie în acest 

domeniu, cât și orizontale, care impun realizarea unor interpretări ale problematicii securității 

naționale în context regional, zonal și global.  

Stadiul actual al încercării de finalizare a programului de reformă și de adaptare a 

Strategiei Naționale de Sănătate la standardele instituțiilor europene și euroatlantice, impun, 

după cum am arătat pe întreg parcursul demersului nostru științific, coordonarea mai eficientă a 

eforturilor destinate să susțină acest proces. Realizarea lui solicită, așa cum am relevat, punerea 

în operă a unei strategii naționale de sănătate care să definească, în mod unitar și coerent, 

obiectivele operaționale și măsurile de coordonare legislativă și instituțională necesară accelerării 

și sporirii eficienței acțiunilor. O asemenea abordare, optimistă, pornește atât de la concretizarea 

obținerii garanției durabile asupra sănătății populației cât și de la faptul că, prin stabilitatea sa 

politică, economică, socială și culturală, precum și prin poziția sa geopolitică, România este, în 

același timp, beneficiar și furnizor de securitate. 

Amplul proces de restructurare al sistemului sanitar românesc având ca finalitate 

realizarea unui model strategic al instituțiilor din sistemul de sănătate românesc, compatibil cu al 

statelor din arealul euro-atlantic, cu noile criterii și standande ar trebui să vizeze toate laturile 

domeniului de origine a stării de sănătate: conducere, structură, înzestrare, pregătire, relații 

funcționale etc. 

Aceste obiective, criterii și standarde, realizate deja sau în curs de realizare, determină o 

nouă serie de reconsiderări legislative și doctrinar-strategice în concepția de proiectare și 

utilizare a întregului potențial material și uman. Aceasta pentru că, lumea este într-o continuă 

schimbare, statele trebuie să fie în permanență conectate, pentru că, având în vedere toate 

schimbările geoclimatice, amenințările de ieri nu pot fi și amenințările de astăzi iar viitorul este 

uneori imprevizibil. 


