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Status: august 2013 

PLANUL STRATEGIC 

al acțiunilor Ministerului Sănătății în anul 2013-2014 

 

I. SITUAŢIA ACTUALĂ. NECESITATEA ADOPTĂRII UNOR DECIZII STRATEGICE 

Sistemul de sanatate publica se afla intr-un moment de rascruce.  

Adoptarea unor decizii strategice vizand organizarea si functionarea sistemului, acum la inceput de mandat guvernamental,  

poate sa transforme sistemul de sanatate publica intr-un sistem modern si performant capabil sa asigure imbunatatirea starii de sanatate 

a populatiei si sa contribuie la relansarea economico-sociala a Romaniei. 

Lipsa sau amanarea adoptarii si aplicarii unor decizii ferme poate genera o criza fara precedent cu efecte negative grave asupra 

starii de sanatate a populatiei.   

Intrarea si evolutia Romaniei in Uniunea Europeana a scos in evidenta numeroase decalaje negative majore intre sistemul 

romanesc de sanatate publica si sistemele de sanatate din statele dezvoltate ale Europei. Eliminarea sau reducerea acestor decalaje este 

posibila prin adoptarea unor decizii radicale prin care sa se realizeze reforme structurale si de functionare in toate componentele 

sistemului. 

Anul 2013 este, din acest punct de vedere, anul marilor provocari, al marilor transformari.  

Prezentul document are ca scop stabilirea unui calendar de acțiuni prioritare ale Ministerului Sănătății privind: 

- elaborarea și implementarea modificărilor legislative necesare pentru funcționarea sistemului public de sănătate în condiții de 

echilibru economico-financiar, reducerea cheltuielilor nejustificate, a pierderilor și încadrarea în bugetul aprobat;  

- adoptarea și aplicarea unor măsuri manageriale urgente, organizatorice și administrative, cu efecte imediate și pe termen scurt 

și asigurarea condițiilor pentru cuprinderea efectului prognozat al acestora în execuția bugetului pe anul 2013 si in pregatirea anului 

2014;  

- pregătirea schimbărilor organizatorice functionale majore în sistemul public de sănătate, preconizate pentru următorii ani, 

prin adoptarea și intrarea în vigoare a modificărilor legislative esențiale;  

- elaborarea si introducerea în mod experimental a pachetului de servicii medicale de bază, din partea a doua a anului 2013, 

revizuirea și introducerea corecțiilor necesare și aplicarea generalizata în întreg sistemul sanitar de la începutul anului 2014; 

- creșterea transparenței, generalizarea aplicării procedurilor standardizate și a controlului exigent privind utilizarea fondurilor 

publice; 

- aplicarea exigentă a normelor legislative pentru limitarea și sancționarea prin măsuri manageriale drastice a faptelor de  

corupție care se manifestă în sistemul de sănătate. 
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II. Obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung 

 

 

Nr. 

Crt

. 

Măsură Termen de realizare Responsabil  

 II.1. Finalizarea proiectului de buget 2013 

1. Dezvoltarea de norme metodologice pentru alocarea de fonduri 

instituţiilor publice, în conformitate cu reglementările existente 

2-3 săptămâni MS 

Realizat 

2. Monitorizarea trimestrială a utilizării fondurilor Trimestrial MS 

Realizat 

 II.2. Revizuirea tarifelor, procedurilor şi reducerea costurilor aferente spitalizării (numărului de paturi) 

 

 2.1. Direcţie de acţiune: revizuirea sistemului de alocare a fondurilor către spitale prin sistemul DRG, şi în acelaşi timp cu 

dezvoltarea serviciilor de ambulatoriu şi asistenţă ambulatorie. 

1. Revizuirea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Şcoala 

Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în 

Domeniul Sanitar a metodei de stabilire a tarifului pe caz ponderat 

(TCP) folosit în anul 2012 pentru spitale, cu evidenţierea variaţiei 

indicelui case-mix (CMI). Revizuirea şi evaluarea au fost bazate pe:  

- O declaraţie standard completată de către spitale în legătură cu  

serviciile de optimizare a codificării şi gruparea serviciilor 

bazate pe caz (DRG) (servicii de consultanţă); 

- Un raport privind situaţia personalului din spitale, pe categorii, 

nivelul de pregătirii profesionale şi competenţa acestuia, 

implicat direct în activitatea medicală.  

2-3 săptămâni  

MS 

CNAS 

SNSPMPDS  

Realizat în martie 2013 

 

2. Modificarea tarifului pe caz ponderat (TCP) în funcţie de nivelul de 

clasificare, corelat cu rezultatele evaluării rapide. Cu alte cuvinte, 

creşterea acestuia pentru spitalele strategice (IA, IB, IIA) şi scăderea 

pentru spitalele municipale şi locale. 

28.02.2013 MS 

CNAS 

Realizat în martie 2013 

 

3. Evaluarea rapidă a mixului de cazuri externate de către spitale, pe tipul 

de spitale, specialităţi şi diagnostice principale/secundare, proceduri 

30.03.2013 MS 

CNAS 
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Nr. 

Crt

. 

Măsură Termen de realizare Responsabil  

imagistice şi chirurgicale care pot fi rezolvate în ambulator şi  în cadrul 

spitalizării de zi. 

Realizat 

4. Introducerea în Contractul Cadru de reguli, proceduri şi scheme de 

monitorizare pentru a reduce numărul nejustificat de internări 

(spitalizare continuă) care pot fi rezolvate în ambulatoriul de 

specialitate. De asemenea, elaborarea unor mecanisme de control 

pentru a reduce numărul de cazuri în spitalizare continuă care pot fi 

soluţionate în ambulatoriu (indicatori ţintă). 

30.06.2013 MS 

CNAS 

Realizat în martie 2013 

 

5. Schimbarea metodei de organizare şi funcţionare a ambulatoriului de 

specialitate, prin suplimentarea fondurilor şi tarifelor alocate în vederea 

încurajării tratamentului pacienţilor care nu au nevoie de spitalizare în 

cadrul ambulatoriului de specialitate.  

28.02.2013 MS 

CNAS 

Realizat în martie 2013 

 

6. Revizuirea structurii spitalelor, a bugetelor şi metodelor de contractare 

a serviciilor medicale, în vederea creşterii numărului pacienţilor care 

sunt consultaţi şi trataţi în ambulatoriu de specialitate în regim de 

spitalizare de o zi, precum şi scăderea numărului pacienţilor în regim 

de spitalizare continuă (nr. de paturi, ambulatoriu de specialitate) 

31.12.2013 MS 

În derulare 

7 În 2013, limitarea contractelor cu spitalele private și realocarea 

fondurilor pentru spitalele din sectorul public. Fondurile obținute din 

această măsură sunt aceleaşi cu suma necesară pentru finanțarea 

programului național de ATI care a început la începutul acestui an 

28.02.2013 MS 

CNAS 

Realizat în martie 2013 

         

8. Introducerea mecanismelor de stimulare şi control pentru aplicarea 

managementului eficient la cazurile medicale (criterii de internare, 

criterii de externare a pacientului, mecanisme de legătură între spitale 

şi serviciile medicale post-spitalizare)  

31.03.2014 MS 

CNAS 

În derulare 

 

9. Evaluarea rapidă a posibilităţii de reînnoire a licenţei pentru sistemului 

DRG australian  prin intermediul unui parteneriat strategic cu Guvernul 

australian. 

31.12.2013 MS 

În derulare 

 

10. Reorganizarea sistemului de raportare DRG şi crearea unui model de 

calcul al costurilor serviciilor medicale furnizate de către spitale şi 

30.06.2014 MS 

În  derulare 
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Nr. 

Crt

. 

Măsură Termen de realizare Responsabil  

calcularea valorilor relative  bazate pe modelul morbidităţii relative din 

România. 

11. Introducerea unui model de audit clinic şi de guvernanţă clinică în 

cadrul spitalelor 

31.12.2013 MS 

În  derulare 

12. Transformarea plăţii serviciilor de îngrijire la domiciliu în funcţie de 

gradul de dependenţă al pacientului aşa cum reiese din evidenţa 

furnizorilor de servicii medicale, din plata pe servicii în plata pe caz 

30.06.2013 MS 

CNAS 

Realizat parţial 

13.  Continuarea procesului de reorganizare şi reformă a spitalelor în acord 

cu planul naţional de paturi, incluzând reducerea capacităţii de 

internare pentru paturile acute, în conformitate cu strategia naţională de 

sănătate 

31.12.2013 MS 

În derulare 

 2.2. Direcţie de acţiune: Implementarea de măsuri pentru creşterea eficienţei de utilizare a fondurilor, dar cu păstrarea calităţii 

serviciilor 

 

1. Sincronizarea listei preţurilor de dispozitive medicale şi consumabile. 31.05.2014 MS 

În derulare 

2. Iniţierea următoarelor acţiuni pentru promovarea vânzării produselor 

generice la preţuri de referinţă în farmacii: reglementarea privind 

disponibilitatea produselor la prețuri de referință în farmacii 

(introducerea de sancțiuni financiare în cazul în care un produs cu preț 

de referință nu poate fi furnizat), precum și revizuirea rambursării la 

nivel de farmacie pentru a promova vânzarea produselor cu prețuri de 

referință (vânzări engros și cu amănuntul); a se asigura că pacienții 

primesc pe prescripţia medicala o nota cu informații complete cu 

privire la co-plăți și dreptul lor de a primi produsul cu preț de referință. 

31.12.2013 MS 

ANM 

CNAS 

În derulare 

3.  Centralizarea achiziţiilor: implementarea unui sistem uniform de 

codificare şi un registru comun pentru toate dispozitivele medicale.      

31.05.2014 MS 

În derulare 

 

4. Punerea în aplicare a procedurilor centralizate de achiziţionare a 

consumabilelor medicale şi non-medicale prin intermediul sistemului 

31.05.2014 MS 

În derulare 
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Nr. 

Crt

. 

Măsură Termen de realizare Responsabil  

centralizat de achiziţii, folosirea unui format de codificare uniformă 

pentru consumabile medicale şi medicamente. Implementarea utilizării 

unei formule unice în toate spitalele publice pentru a monitoriza stocul 

şi fluxurile de medicamente din spital şi consumabile medicale. 

Implementarea unui sistem IT pentru achiziţii centralizate 

 

5. Derularea de achiziţii centralizate pe clase majore de medicamente, 

tehnologii medicale şi non-medicale, limitând numărul de furnizori şi 

solicitând garanţii de aprovizionare. 

- MS 

Realizat 

6. Introducerea evaluării obligatorii a impactului bugetar  pentru 

medicamentele noi şi utilizarea acordurilor de partajare a riscurilor, 

inclusiv plafoane absolute de cheltuieli (rabaturi, acorduri de preţ şi de 

volum) 

- MS 

Realizat / În derulare pentru 

imlementarea acordurilor de 

partajare a riscurilor 

7. Monitorizarea serviciilor de laborator, teste clinice, imagistică 

diagnostică în regim medical privat. 

31.10.2013 CNAS 

MS 

În derulare 

8. Furnizarea trimestrială de către CNAS a datelor privind achiziţiile şi 

utilizarea medicamentelor în spitale (în funcţie de generic/original, 

indicaţie, volum şi valoare etc.).  

 

31.12.2013 CNAS 

În derulare 

 

 2.3. Direcţie de acţiune: Îmbunătăţirea sistemelor de contabilitate, mecanismelelor de control, IT şi de monitorizare 

 

1. Publicarea de către CNAS a unui raport lunar de analiză şi descriere 

detaliată privind  cheltuielile de asistenţă medicală, cu un decalaj de 

trei săptămâni de la sfârşitul lunii respective. Raportul va face posibilă 

monitorizarea mai detaliată a execuției bugetare, prin includerea atât a 

angajamentelor de cheltuieli/cumpărări (balanţa contabilă)  cât și a 

plăților efective (pe bază de numerar). Raportul va descrie, de 

asemenea, performanța în execuția bugetară și acumularea de arierate. 

În plus, poate recomanda măsuri de remediere.  

 

31.10.2013 CNAS 
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Nr. 

Crt

. 

Măsură Termen de realizare Responsabil  

2. Publicarea lunară de către spitale a balanţei contabile. (în cadrul 

rapoartelor spitalelor) 

Lunar MS 

Realizat: monitorizare lunară 

 II.3. Redefinirea activităţilor medicale cu accent pe prevenţie 

 

 2.1. Direcţie de acțiune: dezvoltarea unei infrastructuri de servicii de sănătate comunitare, în paralel cu creșterea finanțării medicinei 

de familie. 

1. Evaluarea oportunităţii de a dezvolta o infrastructură de asistenţă 

medicală comunitară, la nivelul autorităţilor publice locale, în 

cooperare cu medicii de familie şi asistenţii sociali.  

31.12.2013 MS  

În derulare 

 

2. Diversificarea serviciilor medicale desfăşurate de către medicul de 

familie şi creşterea finanţării pentru medicina de familie (per capita/per 

serviciu/per caz rezolvat). Definirea ţintei de 10% din cheltuielile 

FNUASS 

 

 

 

31.12.2013 MS 

CNAS  

În derulare 

 

3. Creşterea ponderii serviciilor de asistenţă medicală primară realizate de 

către medicii de familie, în acord cu recomandările evaluărilor 

internaţionale după evaluarea sectorului sanitar; continuarea 

mecanismului de monitorizare a calităţii prin intermediul auditului 

clinic, îmbunătăţirea sistemului IT şi  a mecanismelor de rambursare 

plată-indicatori de performanţă care în acest moment  sunt parţial 

conectate. 

 

 

30.06.2014 

MS 

CNAS  

În derulare 

 

4.  Introducerea ghidurilor clinice de prevenţie pentru medicii de familie, 

promovarea activităţilor desfăşurate în centrele de permanenţă  şi 

centrele de asistenţă comunitară în vederea asigurării serviciilor 

continue de asistenţă medicală primară şi să integreze pacienţii care 

sunt în acest moment preluaţi şi trataţi în spitale din lipsa serviciilor de 

asistenţă medicală primară. 

 

 

31.03.2014 

MS 

 În derulare 
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Nr. 

Crt

. 

Măsură Termen de realizare Responsabil  

5. Introducerea indicatorilor de evaluare a performanţei şi revizuirea 

finanţării prin stimulente  în vederea creşterii performanţei. 

 

31.03.2014 

MS 

În derulare 

 

6. Revizuirea programelor naţionale de sănătate care au puţine rezultate 

sau greu măsurabile, de exemplu chirurgie robotică.   

 

 

 

 

 

Toate programele naţionale vor fi coordonate de către Agenţia 

Naţională de Programe de Sănătate. 

28.02.2013 

 

 

 

 

 

 

31.12.2013 

MS 

Realizat 

 

 

 

 

 

MS 

În derulare 

 

7. Creşterea finanţării guvernamentale pentru spitalele de urgenţă  şi 

unităţilor de terapie intensivă prin intermediul programelor de sănătate 

din coordonarea MS. Aceasta soluţie poate asigura spitalelor de mai 

sus medicamentele şi materialele sanitare necesare şi va duce la 

îmbunătăţirea finanţării generale a spitalelor. În plus, programul este 

destinat să scadă posibilitatea de a se crea noi arierate, în condiţiile în 

care unităţile de tarpie intensivă sunt printre cei mai mari consumatori 

de resurse financiare.         

28.02.2013           

 

MS 

Realizat 

 

 II.4. Introducerea de noi mecanisme în sistemul de sănătate 

 

 3.1. Direcţie de acţiune: evaluarea competenţelor instituţiilor sistemului de sănătate şi implementarea unui serviciu medical pilot la 

nivel regional (judeţe şi regiuni) 

 

 

1. Organizarea unui audit pentru evaluarea competenţelor şi nevoile de 

formare a personalului angajat al MS şi al instituţiilor subordonate şi 

coordonate de către MS.  

31.10.2013 MS 

În derulare 

 



8 
 

Nr. 

Crt

. 

Măsură Termen de realizare Responsabil  

2. Evaluarea funcţiilor sistemului de sănătate  şi  capacitatea de răspuns al 

acestuia la riscurile majore de sănătate publică (inclusiv sistem de 

informaţii) 

31.12.2013 INSP 

În derulare 

 

3. Evaluarea metodelor de introducere a noilor tehnologii în sistemul de 

sănătate. 

3 luni MS 

Realizat 

4. Realizarea revizuirii listei produselor farmaceutice (bazate pe listă 

prioritară) bazată pe un protocol HTA intermediar; revizuirea extinsă 

care să fundamenteze procesul de listare/delistare a tehnologiilor, 

produselor şi serviciilor non-medicale. 

30.06.2014 MS 

În derulare 

 

5. Revizuirea şi dezvoltarea metodelor de evaluare a pregătirii, 

implementării, monitorizării şi reînnoirea ghidurilor, protocoalelor şi 

algoritmilor de prevenţie, diagnostic, tratament de recuperare/de 

îngrijiri paliative – inclusiv trasee clinice ale pacienţilor – pentru cele 

mai frecvente 10 cauze de morbiditate/mortalitate după specialităţi 

medicale şi chirurgicale. 

31.12.2013 MS 

 

În derulare 

 

6. Continuarea monitorizării şi conceperea unui mecanism de evaluare a 

comportamentului medicilor referitor la: prescripţia medicamentelor  

prin intermediul prescripţiei electronice, proceduri clinice şi de 

diagnostic în termeni de volum şi valoare, protocoale de precripţie 

medicală şi comportamentul faţă de colegi. Introducerea unui sistem de 

feedback pentru fiecare medic (trimestrial), cu accent particular pe 

reţetele pentru medicamente costisitoare şi cele mai utilizate astfel de 

medicamente. Integrarea protocoalelor  şi ghidurilor  clinice pentru  

medicamente în sistemul de prescripţie electronică şi monitorizarea 

implementării acestora. Iniţierea şi punerea în aplicare a unui sistem de 

sancţiuni şi penalităţi prin completarea cadrului de evaluare. 

31.12.2013 CNAS 

7. Extinderea prescripţiei electronice pentru toate serviciile medicale 

acordate în unităţile de tratament ambulatoriu acoperite din fonduri 

publice (medicamente, trimiteri, diagnostic, proceduri chirurgicale) 

31.12.2013 CNAS 

8. Elaborarea de rapoarte detaliate trimestriale cu privire la utilizarea 31.10.2013 CNAS 
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Nr. 

Crt

. 

Măsură Termen de realizare Responsabil  

prescripţiei electronice de către toţi furnizorii contractaţi de către 

CNAS 

9. Elaborarea de rapoarte trimestriale privind precripţia de medicamente 

şi cheltuielile financiare aferente, inclusiv informaţii privind volumul şi 

valoare medicamentelor, utilizarea medicamentelor generice şi 

medicamente neprotejate de brevete, inclusiv folosirea acestora la 

preţul de referinţă 

31.12.2013 CNAS 

10. Evaluarea sistemelor de informare și de IT din sectorul sănătății 31.12.2013 MS 

INSP 

În derulare 

11. Revizuirea priorităţilor în conformitate cu recomandările UE şi OMS în 

domeniul sănătăţii publice şi evaluarea posibilităţilor de a implementa 

aceste politici la nivel naţional. 

Permanent MS 

În derulare 

 

12 Înfiinţarea unui centru de integrare a datelor din domeniul sănătăţii 

publice pentru diferite tipuri de date raportate. 

30.06.2014 MS 

INSP 

În derulare 

 II.5. Îmbunătățirea indicatorilor de sănătate, pe baza obiectivelor din strategia de guvernare prin revizuirea programelor 

naționale de sănătate 

 4.1. Direcţie de acțiune: evaluarea și revizuirea programelor naționale de sănătate 

1. Continuarea programului de imunizare, aprobat la nivel conceptual  31.12.2013 MS 

În derulare 

 

2. Finalizarea liniei tehnologice pentru a relua producţia de vaccin 

antigripal  la Institutul Național „Cantacuzino” 

31.12.2013 MS 

 Institutul Național „Cantacuzino” 

În derulare 

3. Furnizarea, cu titlu gratuit, de către Institutul Național „Cantacuzino” a 

400.000 de vaccinuri antigripale pentru persoanele cu risc ridicat  

31.12.2013 Institutul Național „Cantacuzino” 

4. Evaluarea rapidă a programelor naționale de sănătate folosind drept 

criteriu de metoda de finanțare și rezultatele obținute în perioada 2005-

2012 

31.10.2013 MS 

În derulare 
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Nr. 

Crt

. 

Măsură Termen de realizare Responsabil  

5. Revizuirea programelor naționale axate pe bolile rare, bolile 

nosocomiale, monitorizarea factorilor de mediu, de sănatate mintală, de 

transplant, afecţiuni endocrine, promovarea sănătății, pentru a elimina 

cheltuielile pe tratamente pentru care rezultatele medicale nu pot fi 

verificate. 

31.03.2013 MS 

Realizat 

6. Finanţarea suplimentară de la bugetul de stat a asistenţei şi a terapiei 

intensive, a traumei, precum şi a unităţilor de primire a urgenţelor 

cadiovasculare prin instituirea programului de îngrijire spitalicească 

pentru bolnavii critici. Astfel, conceptul de continuitate a îngrijirii va fi 

pe delin aplicat în asistenţa medicală de urgenţă şi aistenţă medicală 

acordată pacientului în stare critică pe parcursul tuturor etapelor. 

31.03.2013 MS 

Realizat 

7. Revizuirea programelor de sănătate actuale și includerea principalelor 

patologii definite pe criterii medicale, economice și sociale pentru 

îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate în conformitate cu obiectivele 

din strategia de guvernare. 

31.10.2013 MS 

În derulare 

 

8. Introducerea managementului profesionist al programelor naționale de 

sanatate prin crearea unei structuri specializate. 

31.12.2013 MS 

În derulare 

 Politicile publice privind programele naționale vor fi pregătite și 

gestionate de către Ministerul Sănătății pentru toate programele 

(profilactice și curative) 

31.10.2013 MS 

În derulare 

 

9. Elaborarea pachetului pentru programele naţionale de sănătate şi a 

documentelor suport pentru exerciţiul bugetar 2014 şi 2015-2016. 

31.10.2013 MS 

În derulare 

 II.6. Reorganizarea sistemului de sănătate pe trei niveluri de competență: DECIZIE, MANAGEMENT şi EXECUŢIE 

 

 5.1. Direcţie de acțiune: pregătirea unei strategii naționale pentru servicii de prevenţie  

 

1. Pregătirea strategiei naţionale pentru servicii de prevenţie  31.12.2013 MS 

În derulare 

2. Îmbunătățirea managementului programului de sănătate prin: 

- Identificarea şi selectarea echipelor de gestionare a 

31.12.2013 MS 

În derulare 
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Nr. 

Crt

. 

Măsură Termen de realizare Responsabil  

programului; 

- Dezvoltarea competențelor  echipei de management; 

- Achiziţionarea  unui software pentru managementul 

informatizat; 

- Identificarea de indicatorilor input/output şi outcomes 

- Pregătește ghiduri și proceduri de gestionare a programelor de 

sănătate. 

 

 II.7.  Finalizarea strategiei de infrastructură în sănătate 

 

 6.1. Direcţie de acţiune: evaluarea infrastructurii prezente şi dezvoltarea unei strategii de monitorizare 

 

1. Evaluarea infrastructurii existente din sistemul de sănătate 31.12.2013 MS 

În derulare 

2. Pregătirea şi elaborarea  strategiei de modernizare a infrastructurii 

sistemului de sănătate 

30.09.2013 MS 

În derulare 

4. Revizuirea și prezentarea proiectul de strategie pentru perioada 2014-

2020 (ex-ante) 

30.09.2013-primul 

draft 

31.12.2013- Finalizarea 

strategiei 

MS 

În derulare 

 

  

II.8. Introducerea pachetului de servicii medicale de bază 

 

 7.1. Direcţie de acţiune: pregătirea pachetului de servicii medicale de bază 

 

1. Stabilirea grupului de lucru responsabil pentru definirea pachetului de 

bază de servicii medicale și pentru numirea coordonatorului de proiect 

31.01.2013 MS 

În derulare 

2. Prezentarea criteriilor și principiilor pentru pregătirea pachetului de 

servicii medicale de bază și informații cu privire la abordările din 

statele membre UE 

28.02.2013 

 

MS 

Realizat 

3. Prezentarea draft-ului privind principiilor pachetului de servicii 31.08.2013 MS 
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medicale de bază pentru dezbatere publică În derulare 

4.  In colaborare cu CNAS, realizarea primei versiunii de lucru a 

pachetului de bază 

30.09.2013 MS-CNAS 

În derulare 

5. Revizuirea şi adaptarea pachetului de bază din punct de vedere al 

serviciilor, cum se va realiza rambursarea şi monitorizarea acestuia 

31.12.2013 MS/CNAS 

În derulare 

 II.9. Adoptarea de modificări legislative pentru a echilibra ponderea componentelor sistemului de sănătate, în contextul 

îmbunătățirii eficienței cheltuielilor  

 9.1 Realizarea proiectelor de modificări legislative pentru o legislație modernă și coerentă pentru a asigura un sistem de sănătate  

performant, de înaltă calitate și echilibru financiar în domeniul sănătăţii publică 

1. Pregătirea Strategiei Naţionale de Sănătate  31.10.2013 MS 

În derulare 

2. Elaborarea de proiecte legislative pentru: 

A. Transformarea MS în autoritatea centrală de reglementare, 

monitorizare şi control pentru sectorul sanitar şi elaborarea 

proiectului de strategie în sănătate 

 

B. Asigurările private de sănătate: asigurări complementare şi 

suplimentare 

 

 

C. Spitale: 

- Transformarea spitalelor publice din rețeaua Ministerului 

Sănătății în instituții de utilitate publică care furnizează servicii 

medicale, finanțate din venituri proprii și de la bugetul de stat, 

și gestionate de către MS sau autorităţile locale, după caz; 

- Punerea în aplicare a legislației privind reorganizarea spitalelor; 

- Organizarea rețele specializate de spitalele publice pe nivele de 

competență, criterii şi obiective strategice; 

 

Pe baza unui set cuprinzător de indicatori se vor elabora rapoarte 

31.03.2013 

 

 

 

 

 

31.12.2013 

 

 

 

 

30.09.2013 

 

 

 

 

 

 

 

MS 

Realizat 

 

 

 

 

MS 

În derulare 

 

 

 

MS 

În derulare 
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trimestriale privind compararea performanțelor spitalelor 

(benchmarking - pe indicatori structurali și indicatori de rezultat, și 

indicatori privind calitatea îngrijirii). Rezultatele vor fi folosite pentru a 

stabili obiective pentru spitalele mai puțin performante. Se va realiza 

un portal web cu informații la dispoziția publicului care va fi pe deplin 

operațional. 

 

 

 

D. Reorganizarea componentelor sistemului de sănătate pe criterii 

regionale după cum urmează: 

a) autoritățile regionale de sănătate publică județene și unitățile de 

sănătate publică judeţene; 

b) serviciile regionale de ambulanţă, serviciile de ambulanță județene și 

puncte de lucru; 

c) agențiile regionale de infrastructură sanitară şi achiziții publice; 

d) centre regionale de hematologie şi centre judeţene de colectare a 

sângelui și transfuzii; 

e) Institute regionale de Medicină Legală. 

30.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2013 

MS 

În derulare 

 

 

 

 

 

 

 

MS 

În derulare 

 

 

 

 

 

 

 

 9.2. Direcţie de acțiune: revizuirea Legii  95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

1. Adoptarea legii revizuite şi adăugarea unui capitol privind prevenţia - 

punerea în aplicare a acțiunilor de prevenţie prin intermediul practicii 

medicinii de familie care va fi transformată într-un factor integrator al  

sistem național de sănătate privind informaţii de sănătate şi IT 

30.09.2013 MS 

În derulare 

2. Introducerea unui capitol privind politicile sanitare 30.09.2013 MS 

În derulare 

3. Revizuirea titlului privind medicina de familie şi ambulatoriul de 

specialitate  

30.09.2013 MS 

În derulare 

4. Revizuirea capitolului privind sănătatea publică având în vedere 

armonizarea acestuia cu procesul de descentralizare 

30.09.2013 MS 

În derulare  
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5. Revizuirea titlului privind transplantul prin asimilarea completă a 

directivelor europene și corectarea deficienţelor  identificate 

30.09.2013 MS 

În derulare  

6. Adoptarea schimbărilor legislative în vederea reorganizării regionale 30.09.2013 MS 

În derulare 

  

 

II.10. Îmbunătățirea capacităţii manageriale și administrative de luare a deciziei de a reduce cu 10 % a numărului de posturi 

finanțate de către guvernul central și realocarea de personal pe structuri specializate, cu responsabilități clar definite aprobate 

din punct de vedere legislativ. 

 

 10.1. Direcţie de acţiune: Reorganizarea instituțiilor subordonate Ministerului Sănătății 

1. Reorganizarea rolului şi funcţiei Institutului Naţional de Sănătate 

Publică şi SNSPMPS 

31.12.2013 MS 

În derulare 

2. Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Programe de Sănătate cu personal 

specializat din MS şi INSP 

31.12.2013 MS 

În derulare  

3. Înfiinţarea Agenţiei naţionale de infrastructură sanitară şi achiziţii cu 

personal de la Ministerul Sănătății și de la structurile subordonate sau 

coordonate de către MS.  

31.12.2013 MS 

În derulare  

4. Reorganizarea instituțională vizează: 

- ANM va prelua activitatea de autorizare a produselor 

farmaceutice; 

- Transferarea atribuţiilor în domeniul dispozitivelor medicale 

Agenţiei pentru Infrastructură şi Achiziţii. 

31.12.2013 

 

MS 

În derulare 

 II.11. Pregătirea planul de reformă a învățământului post-universitar a personalului medical. Restructurarea regimului de 

practică pentru ca acesta concentreze mai mult pe aplicații practice, crearea de competențe profesionale specifice pentru 

fiecare specialitate medicală și motivarea stagiarilor pentru a nu părăsi sistemul de sănătate românesc. 

 

 11.1. Direcţie de acţiune: Revizuirea practicii, procedurilor de examinare şi certificare naţionale  

 

1. Schimbarea reglementărilor de admitere și de selecție în domeniul 31.03.2014 MS 
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specializării medicale începând cu anul 2014. Adoptarea legislației 

necesare. 

În derulare 

2. Implementarea unui nou sistem de evaluare și examinare în timpul 

practicii de rezidenţiat și la sfârșitul rezidenţiatului. Adoptarea 

legislației necesare. 

31.12.2013 MS 

În derulare 

3. Implementarea conceptului de examen național standardizat pentru a 

deveni medic specialist, la sfârșitul pregătirii de rezidenţiat. 

31.12.2013 MS 

În derulare 

4. Facilitarea procedurilor de recunoaștere și de reintegrare de absolvenți 

din țări terțe şi UE. 

30.06.2013 MS 

Realizat 

5. Pregătirea și susținerea soluțiilor fiabile pentru a integra absolvenți care 

nu urmează programul de rezidenţiat 

31.03.2014 MS 

În derulare 

6. Revizuirea procedurilor de admitere și criteriilor de eligibilitate pentru 

acordarea de competențe prin atestări. 

31.03.2014 MS 

În derulare 

 


