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Rezumat. Criza economică este o sintagmă care apare tot mai mult 
în dezbaterile analiştilor economici şi politici din majoritatea statelor lumii, 
în special acolo unde consecinţele acesteia îşi fac simţită prezenţa. România 
se încadrează între aceste state cu probleme, confruntându-se nu numai cu 
urmările, dar şi cu numeroase semne care indică o posibilă recădere. 
Lucrarea pleacă de la o scurtă prezentare a traseului crizei economice, 
punând în prim planul amplului proces evolutiv parcurs specificul naţional 
şi calitatea de membru al Uniunii Europene. Ulterior, sunt identificate şi 
analizate cele mai semnificative aspecte ale realităţii cu care ne confruntăm 
în prezent, care atenţionează asupra riscurilor unei viitoare crize economice. 
Lucrarea îşi propune să atragă atenţia asupra traiectoriilor economice 
ulterioare posibil a fi anticipate, ţinând cont de managementul deficitar al 
întregului sistem economic şi de strategiile şi soluţiile previzibile de salvare 
a economiei româneşti. Echipa de autori consideră că aceste soluţii nu s-au 
bucurat de succes deocamdată. Pentru a ilustra mai bine unele dintre 
aspectele semnalate, lucrarea încercă să surprindă impactul previzibil 
asupra sistemului de sănătate românesc şi posibila configuraţie a acestuia în 
perioada postcriză. Rezultatele acestei cercetări interdisciplinare sunt 
menite să poată fi utilizate atât ca sursă pentru o posibilă viitoare extindere 
a studiului, dar şi pentru a atrage atenţia asupra unora dintre sectoarele 
care semnalează şi avertizează asupra unei posibile recidive în viitor. 
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1. Introducere 
 
România s-a confruntat cu prima criză economică serioasă de la căderea 

comunismului în anul 2009, dar putem afirma cu certitudine că semnele 
acesteia se observau încă din 2008, după ce avântul puternic înregistrat în 
primele trei trimestre ale anului au fost urmate de o încetinire semnificativă ca 
urmare a declanşării crizei economice globale.  

O scurtă trecere în revistă a situaţiei economice a României după căderea 
sistemului comunist ne prezintă un stat în cadrul căruia au loc numeroase 
transformări, orientându-se către sectorul serviciilor, restructurarea activităţilor 
industriale şi implicit o reducere a contribuţiei acestora la creşterea PIB-ului. 
Un alt efect colateral a fost creşterea şomajului, ca urmare a desfiinţării a 
numeroase ramuri industriale cum ar fi producerea de maşini, industria oţelului 
sau industria chimică. Per ansamblu, însă, economia românească se bucura de 
un trend ascendent în perioada anterioară crizei, cu o creştere medie anuală de 
6% a PIB-ului(1). Un factor important care a contribuit la acest fapt a fost şi 
calitatea de membru al Uniunii Europene deţinută de România începând cu 
2007, reformele economice ce au trebuit implementate, dar şi un nivel ridicat al 
investiţiilor, consumului, precum şi un ritm de creştere accentuat al creditării.  

Astfel, în 2009 au fost afectate zonele economice mai puţin importante, 
începând cu industria construcţiilor şi producătorii de materiale de construcţii, 
cauza principală fiind căderea liberă a pieţei imobiliare. Ulterior, sectoare ca 
asigurări, cel bancar şi pieţe financiare au fost de asemenea puternic afectate. 
Consumul s-a redus, la fel ca şi PIB-ul. Colapsul însă s-a adâncit în 2010, 
făcând pertinentă opinia multor analişti economici cu privire la o criza şi mai 
puternică în 2012, ce va lovi o Românie fragilă, cu un nivel ridicat al şomajului 
şi inflaţiei care a atins deja în luna mai 8,5%, cu mult deasupra ratei medii a 
inflaţiei la nivelul Uniunii Europene.  

Dar, din păcate, trebuie să adăugăm acestor elemente negative măsurile 
dezorganizate luate la nivelul administraţiei centrale, haosul legislativ şi 
sistemul de impozitare în continuă schimbare şi creştere, suplinite doar de 
câteva programe de susţinere a relansării sectorului privat (printre cele mai 
cunoscute fiind programul Prima Casă pentru relansarea activităţii pe piaţa 
imobiliară, lansat în 2009, sau programul Mihail Kogălniceanu (2011)(2) prin 
care statul garantează în proporţie de 80% creditele accesate de IMM-uri şi 
subvenţionează cu până la 50% dobânzile acestora). Alte argumente forte sunt 
rezultatele înregistrate de ţara noastră locul 77 în Europa în ceea ce priveşte 
accesul la finanţare, insuficienta portanţă a infrastructurii, nivelul taxelor, 
ineficienţa birocraţiei guvernamentale, instabilitatea politică şi corupţia şi 
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penultimul, dacă luăm în considerare toţi indicatorii analizaţi în cadrul The 
Global Competitiveness Report 2010–2011(3).  

Din acest motiv studiul nostru interdisciplinar urmăreşte să identifice 
acele problemele la nivelul semnalelor de atenţionare din economia românească 
şi care atrag atenţia unei posibile crize în viitorul apropiat: migrarea masivă a 
cadrelor medicale, alături de efectele sale secundare – supraaglomerarea şi 
oboseala medicilor şi asistentelor rămaşi, precum şi creşterea numărului 
cazurilor de malpraxis. Astfel, 2012 devine un an decisiv cu privire la 
traiectoria României pe harta economică a lumii. Fie se va putea încetini 
declinul economic, fie ne vom confrunta cu o criza de o severitate cu mult mai 
mare decât cea din 2009-2010, această perspectivă fiind susţinută inclusiv de 
statistici ce indică o perioadă de stagnare economică pentru toate ţările Europei. 

 
II. Sistemul de sănătate din România: trecut şi perspective viitoare 
 
Sistemul de sanatate a fost intodeauna un subiect sensibil în România 

deoarece ani la rând a fost subfinanţat şi influenţat de un management deficitar, 
dacă nu chiar corupt. Aceasta a avut ca rezultat un sistem mult slăbit, incapabil 
să facă faţă cerinţelor curente.  

Însă, odată cu situaţia economică din România s-a înrăutăţit, presiunea pe 
sistem a crescut şi mai mult. În continuare va fi prezentată o analiză a 
sistemului medical românesc. 

Sistemul medical, aşa cum este structurat în prezent, este puternic 
centralizat, majoritatea deciziilor importante luându-se la nivelul Ministerului 
Sănătăţii. Alocarea resurselor se face în continuare într-un mod discreţionar fără 
a avea la bază criterii acceptate la nivel naţional sau internaţional. În fapt, în 
absenţa acestor criterii de diferenţiere în baza cărora să se ia deciziile, este 
imposibilă realizarea unei fundamentări pentru luarea deciziilor.  

Trebuie menţionat faptul că la nivel central nu există sisteme care să aibă 
ca scop asigurarea calităţii, siguranţa pacientului şi managementul riscului şi, în 
ciuda faptului că siguranţa pacientului şi calitatea actului medical ar trebui să 
fie monitorizate constant, de regulă ele ocupă un loc secund. 

O încercare de descentralizare a activităţii Ministerului Sănătăţii a fost 
crearea sistemului de asigurări de sănătate  cu scopul de a clarifica rolul Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Această încercare a eşuat însă, iar 
în final CNAS-ul a fost subordonat Ministerului Sănătăţii şi Ministerului 
Finanţelor Publice.  

Problema organizaţională este amplificată şi de legislaţia incompletă sau 
incoerentă. Legea nr. 95/2006, care reglementează activitatea din domeniul 
sănătăţii, şi care oricum era de la început confuză în ceea ce priveşte stabilirea 
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responsabilităţilor, a mai fost modificată de numeroase ori doar în primul an de 
la intrarea în vigoare, în unele cazuri schimbând prevederi esenţiale. Această 
situaţie a dus la rândul ei la întârzierea celorlalte acte legislative secundare care 
ar fi avut ca scop punerea în practică a cerinţelor legii, rezultatul final fiind 
acela că, în unele cazuri, nici acum nu este în întregime pusă în aplicare.  

În ceea ce priveşte modul în care este organizat, trebuie să fie luată în 
considerare şi preponderenţa asistenţei spitaliceşti. În prezent România are unul 
dintre cele mai ridicate rate de internare din lume. Această situaţie este 
rezultatul organizării defectuoase din perioada comunistă, când era practic 
imposibil să obţii servicii de calitate în afara spitalului. Însă, date fiind costurile 
ridicate asociate cu internarea unui pacient, reorganizarea a fost practic 
imposibilă pentru că spitalele consumă mai bine de 50% din bugetul CNAS şi 
al Ministerului Sănătăţii, ceea ce nu lasă suficiente resurse la dispoziţia restului 
sistemului. Această problemă de finanţare nu permite dezvoltarea asistenţei 
extraspitaliceşti, ceea ce mai departe obligă pacientul să apeleze la un spital şi 
astfel se formează un ciclu vicios.    

Finanţarea a fost întodeauna o problemă majoră pentru sistemul de 
sănătate. Aceasta a început cu perioada dinainte de 1990, când acest sector era 
considerat neproductiv şi prin urmare avea o prioritate scazută. Astfel, pentru 
mult timp, finanţarea a fost nu numai sub media europeană, dar şi sub media din 
fostele ţări comuniste. Ulterior, situaţia s-a mai îmbunatăţit, dar fără schimbări 
majore. 

În prezent, finanţarea la nivelul Ministerului Sănătăţii este asigurată pe 
mai multe căi: 

 Fondul National Unic de Asigurări de Sănătate (FNUAS); 
 Buget local; 
 Venituri proprii; 
 Credite externe; 
 Fonduri externe neramburasbile; 
 Alte taxe.  
Dintre acestea, fondurile primite de la FNUAS reprezintă aproximativ 

75% din finanţarea acordată sistemului de sănătate, acesta fiind format din 
contribuţiile salariale lunare din partea angajaţilor, respectiv a angajatorilor. 
Sistemul a fost sustenabil mult timp, însă după anul 2000, numărul angajaţilor a 
scăzut progresiv astfel, dacă în anul 2000 erau aproximativ 9 milioane de 
angajaţi, până în anul 2007 numărul lor a scăzut la cinci milioane care 
contribuie la sistem şi din a căror contribuţie trebuie să beneficieze tot 20 de 
milioane de persoane. 

Alocarea fondurilor este la rândul ei o problemă deoarece criteriile care 
stau la baza distribuirii resurselor nu sunt publice şi există multe neclarităţi la 
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nivelul autorităţilor locale în ceea ce le priveşte. Lipsa acestor proceduri are ca 
rezultat direct alocarea subiectivă, care mai departe duce la situaţii absurde în 
care sunt realizate investiţii considerabile şi sunt achiziţionate echipamente 
scumpe, care însă ulterior nu sunt folosite fie pentru că nu este nevoie de ele, fie 
pentru că nu au fost alocate fonduri pentru perfecţionarea personalului şi prin 
urmare nimeni nu ştie cum să le folosească. 

O problemă aparte o reprezintă situaţia asigurărilor private. Acestea ar trebui 
să permită accesul la un nivel mai ridicat al serviciilor medicale şi în acelaşi timp să 
reducă din presiunea pusă pe sistemul public. Însă acest sector nu a putut să se 
dezvolte pentru că, deşi există referinţe la un asemenea sistem în legislaţia în 
vigoare, lipsesc normele propriu-zise care să permită punerea în aplicare.  

Oamenii sunt cheia sistemului de sănătate din România şi, cu toate acestea, 
nu există o politică de resurse umane clar formulată, ceea ce creează probleme cu 
motivarea şi reţinerea personalului , ducând iîn final la dezechilibre grave. 

O primă problemă este dată de nivelul de salarizare. La nivel internaţional 
practica este în favoarea ideii ca un salariu acceptabil pentru un medic să fie de 
circa trei ori mai mare decât salariul mediu la nivel de economie, însă în 
România un medic specialist obţine între 1,5 şi 2 salarii medii pe economie. 
Trebuie menţionat că există însă mari diferenţe atât în cadrul aceleiaşi 
specialităţi, dar mai ales între specialităţi sau la nivel profesional, astfel că în 
final salariul mediu brut din sistemul de sănătate a fost 86% din salariul mediu 
brut naţional. Această dificultate a fost exacerbată de reducerea cu 25% a 
salariilor personalului bugetar. 

 
 Tabelul 1  

Densitate profesională 
Anul Medici Dentişti Farmacişti Asistente medicale 

 RO UE RO UE RO UE RO UE 
1995 1,77 3,13 0,27 0,57 0,12 0,68 4,31 7,32 
1996 1,81 3,19 0,26 0,58 0,11 0,71 4,41 7,40 
1997 1,79 3,23 0,24 0,59 0,8 0,71 4,06 7,40 
1998 1,84 3,26 0,24 0,60 0,7 0,72 4,09 7,47 
1999 1,91 3,31 0,23 0,60 0,7 0,73 4,04 7,52 
2000 1,89 3,37 0,22 0,60 0,7 0,75 4,02 7,60 
2001 1,89 3,40 0,23 0,61 0,7 0,77 4,03 7,67 
2002 1,91 3,43 0,22 0,62 0,6 0,78 4,18 7,79 
2003 1,96 3,19 0,23 0,60 0,6 0,76 3,99 6,90 
2004 1,98 3,21 0,23 0,61 0,6 0,72 4,01 6,94 
2005 1,95 3,18 0,22 0,61 0,5  3,72 7,00 

Sursa:  Un sistem sanitar centrat pe nevoile cetățeanului, Raportul Comisiei  
Prezidenţiale pentru analiză şi elaborarea politicilor din domeniul sănătăţii publice din 
România, 2008, p. 53. 
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După cum se poate observa din tabelul de mai sus, România se află cu mult 
sub media europeană încă din 2005. Situaţia s-a agravat între timp de când, odată 
cu integrarea în Uniunea Europeană, medicii au căpătat dreptul de a profesa în 
oricare din ţările membre, ceea ce a dus la un exod mai ales în rândul tinerilor şi al 
celor cu specializări înalte. Acelaşi raport susţine că dintre toate ramurile, cea mai 
afectată va fi medicina de familie, deoarece cei care o profesează au vârsta între 45 
şi 55 de ani, iar numărul practicienilor tineri este foarte mic.  

Pe termen lung rezultatul va fi un acces mai greu la serviciile medicale de 
bază, ceea ce va creşte şi mai mult presiunea resimţită la nivelul instituţiilor 
medicale, precum şi costurile.  

 
III. Problema malpraxisului medical în România 
 
Atunci când se discută despre sistemul medical actual este inevitabilă 

aducerea în prim-plan a consecinţelor pe care criza economică le-a avut asupra 
acestuia, aşa cum am arătat şi în cadrul capitolului anterior. Astfel, de la 
problemele cele mai stringente ale subfinanţării şi managementul deficitar, se 
ajunge la un alt subiect, extrem de delicat, dar care indică la rândul său gradul 
de afectare a sistemului: problema malpraxisului medical şi trendul ascendent al 
cazurilor reclamate în justiţie. 

Malpraxisul medical reprezintă o eroare profesională săvârşită în 
exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii 
asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical 
implicat şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi 
farmaceutice(4). Mai mult însă, este obligatorie şi analiza efectelor economice 
ale malpraxisului medical, în special în contextul problemelor financiare 
ridicate de situaţia post-criză economică. Părţile afectate de schimbările aduse 
de noile coordonate economice sunt numeroase: consumatorii de servicii 
medicale, cadrele medicale (nu doar medici sunt pasibili de acte ce pot fi 
încadrate ca malpraxis medical, ci şi asistenţii, medicii rezidenţi etc.) şi 
instituţiile medicale, companiile de asigurare (conform legislaţiei în vigoare, 
medicii sunt obligaţi să încheie asigurare de malpraxis medical), legiuitorii şi 
sistemul de sănătate publică în ansamblul lui.  

 
III.1. Studiu empiric: obiective şi metodologie  
 
Acest studiu doreşte să realizeze o bază pentru o viitoare cercetare de 

amploare asupra fenomenului în contextul transformărilor postcriza economică 
şi direcţii de urmat, prin trasarea unor direcţii în vederea conturării unei strategii 
naţionale de diminuare a trendului ascendent al numărului de cazuri de 
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malpraxis medical. Motivul principal este acela că pentru economia naţională 
există un cost economic semnificativ în ceea ce priveşte instrumentarea acestor 
cazuri, indiferent de calea aleasă – penală, civilă sau doar de dispunere de 
sancţiuni disciplinare pentru cadrul medical implicat,  dar şi deoarece în cadrul 
unui sistem medical şi aşa afectat de consecinţele crizei severe numărul cadrelor 
medicale care emigrează este în continuă creştere (ca şi închiderea a numeroase 
centre medicale şi spitale), iar acest fapt contribuind la o accentuare a 
destabilizării.  

În plus, trebuie menţionat că implicaţiile economice ale situaţiei prezente 
la nivelul sistemului malpraxisului medical din România sunt extrem de 
importante, dar deocamdată nu există analize cantitative asupra situaţiei ţării 
noastre. În acest sens, vom ilustra problemele majore care şubrezesc sistemul 
medical şi favorizează problematica malpraxisului, dar şi posibilele soluţii, 
ţinând cont de limitările de ordin financiar. 

Metodologia de cercetare a implicat înainte de toate o analiză pe 
document a lucrărilor de specialitate din România, deşi literatura în acest 
domeniu este puţin dezvoltată, dar şi a altor studii şi analize străine. Un alt 
element important l-a reprezentat constituirea unei echipe interdisciplinare 
pentru a selecta şi a personaliza instrumentele de cercetare. 

S-au folosit două chestionare destinate cadrelor medicale şi pacienţilor, 
consumatorii de servicii medicale. Ambele au plecat de la literatura de 
specialitate, itemii fiind o parte preluaţi ca atare, dar marea lor majoritate fiind 
structuraţi special, în funcţie de scopul studiului. Acest instrument a fost ales, 
de asemenea, pe criterii legate de costuri şi celeritatea culegerii de date. S-a 
înregistrat o rată de primire şi validare a răspunsurilor de aproximativ 80%. 
Cadrele medicale implicate au fost de specialităţi diferite – psihiatrie, 
stomatologi, medici rezidenţi, medici legişti etc., având o distribuţie echilibrată 
a numărului celor care lucrează în instituţii medicale de stat (43%) şi private 
(53%). Deoarece datele culese prin intermediul acestui studiu au servit de 
asemenea la realizarea altor două studii ce au acoperit o problematică mai 
amplă privind sistemul medical românesc, în cadrul acestei lucrării vom analiza 
informaţiile strict legate de situaţia malpraxisului medical şi a implicaţiilor 
economice ale acestuia, şi la migrarea cadrelor medicale, un factor de impact 
major asupra evoluţiei viitoare a trendului. 

De asemenea, s-au realizat două baze de date, care au cuprins informaţii 
obţinute de la Colegiul Medicilor Bucureşti, o organizaţie profesională 
nonguvernamentală, cu personalitate juridică şi care are atribuţii profesionale de 
soluţionare a litigiilor, pentru toţi medicii care au drept de practică pe teritoriul 
municipiului Bucureşti(5). Acestea au fost selecţionate şi grupate în funcţie de 
anumite criterii: specialitatea cadrelor medicale reclamate, gradul profesional şi 
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didactic, actul medical reclamat, concluziile oficiale şi opinia specialistului 
Colegiului, şi sancţiunile aplicate, din rândul plângerilor înregistrate la Colegiu 
în perioada 2008-2010.  Cea de-a doua bază de date este formată din înregistrări 
oficiale existente la Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi 
Reasigurare (UNSAR)(6). Pentru aceeaşi perioadă 2008-2010, au fost analizate 
contractele de asigurare profesională civilă de malpraxis încheiate.  

 
III.2. Deficienţele majore ale sistemului de malpraxis medical românesc 
 
Înainte de a prezenta problemele identificate după analiza datelor culese, 

vom prezenta caracteristicile generale şi mecanismul sistemului de malpraxis 
medical. 

În vederea depunerii plângerii împotriva cadrelor medicale, reclamantul 
are la dispoziţie trei modalităţi:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.  Mecanismul sistemului de malpraxis medical din România 
 
În România, legislaţia care reglementează malpraxisul medical a fost de 

curând actualizată prin reforma ministrului sănătăţii din 2010, dar lipseşte 
doctrina juridică şi o cazuistică relevantă. În această situaţie, deocamdată 
singurii câştigători sunt companiile de asigurări, cadrele medicale fiind obligate 
să încheie o asigurare de malpraxis medical, iar marii perdanţi sunt medicii şi 
pacienţii. Compensaţiile acordate sunt rare, iar procedura nu este diferenţiată în 
funcţie de părţile implicate, atât timp cât şi resurse financiare importante sunt 
pierdute şi risipite de-a lungul procesului.   

Faptul că sistemul de malpraxis medical este unul bazat pe deciziile 
instanţei de justiţie, se explică şi costurile crescute. Practic, prea rar intervine 
compania de asigurări care ar trebui să acopere despăgubirile şi compensaţiile 
către pacienţi. 

 
 
 

Reclamant
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a)  Principalele cauze ale crizei sistemului sanitar românesc 
Important este să cunoaştem părerea celor care sunt activi în cadrul 

sistemului de sănătate, fie el de stat sau privat. Dintre acestea, am solicitat să se 
aleagă o singură variantă din următoarele:  

1.  Pregătirea profesională slabă/insuficientă a medicilor 
2.  Lipsa dotărilor tehnice/aparaturii medicale performante 
3.  Lipsa/insuficienţa medicamentelor 
4.  Conducerea spitalelor ineficientă  
5.  Conducerea întregului sistem sanitar este ineficientă 
6.  Sistemul de decontare al serviciilor medicale este lent şi creează blocaje 
7.  Sumele alocate anual sistemului de sănătate de la Bugetul de Stat sunt prea mici 

 
b)  Migraţia cadrelor medicale 
Pentru a putea evalua această problemă, în cadrul chestionarului au fost 

introduse o serie de întrebări destinate cadrelor medicale, dar şi consumatorilor de 
servicii medicale. Argumentarea a avut la bază faptul că există o serie de statistici 
oficiale din partea Colegiului Medicilor din România în ceea ce priveşte situaţia 
cadrelor medicale care pleacă din sistemul de sănătate românesc.  

Dintre întrebările utilizate în cadrul chestionarului, amintim: 
 
MGR1. Credeţi că migrarea în străinătate a cadrelor medicale din România este un 

fenomen: 
(răspuns unic - încercuiţi varianta) 

Normal Favorabil pentru 
România 

Favorabil pentru 
UE 

Ce poate fi 
compensat 

Ce NU poate fi 
compensat 

1 2 3 4 5 
 
MGR2. Dvs. personal aţi părăsi România? 
 

1.  Da  2. Nu    
 
Care este principalul motiv?  
…………………………………………………………………..................... 
 
c) Semnificaţii economice ale sistemului actual de malpraxis medical  
Un ultim aspect ce trebuie considerat atunci când se evaluează situaţia 

sistemului economic prin prisma situaţiei sistemului medical este şi cel al 
malpraxisului medical. Deşi în ţara noastră nu există studii de referinţă în acest 
domeniu, trebuie să fie un punct de referinţă deoarece acesta generează 
numeroase costuri economice şi nu numai, atât pentru persoanele direct 
implicate, adică medici şi pacienţi, dar şi pentru societate, care trebuie să facă 
faţă costurilor unor proceduri îndelungate. 
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IV. Concluzii şi direcţii viitoare de cercetare  
 
a) Principalele cauze ale crizei sistemului sanitar românesc 
Principalele cauze ale crizei din sistemul sanitar românesc alese de cei 

104 respondenţi sunt: sumele prea mici alocate anual sistemului de sănătate de 
la Bugetul de Stat (23%), sistemul de decontare al serviciilor medicale (21%), 
lipsa dotărilor tehnice/aparaturii medicale performante (21%) şi conducerea 
proastă, ineficientă a întregului sistem sanitar (13%). 

Părerile medicilor legate de acest aspect sunt mai concentrate, unitare în 
jurul a două cauze: conducerea proastă, ineficientă a întregului sistem sanitar 
(74%) şi sumele prea mici alocate anual sistemului de sănătate de la Bugetul de 
Stat (19%). 

b) Migraţia cadrelor medicale 
În ceea ce priveşte problema migraţiei, cauza principală este necesitatea unei 
salarizări superioare, majoritatea respondenţilor consideră că medicii ar trebui 
plătiţi mai bine, în special în sistemul public, iar medicii consideră că 
salarizarea ar trebui să fie mai mare în ambele sisteme: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Creşterea nivelului salarizării 
 
De altfel, rezultatele studiului subliniază probleme similare celor ridicate 

de către Colegiul Medicilor din România care menţionează faptul că lipsa 
posturilor, salariile mici şi condiţiile de muncă dificile au dus la migraţia 
masivă a cadrelor medicale. În primele opt luni ale anului 2011, 1.700 de 
medici au solicitat certificate de conformitate pentru a putea lucra în străinătate. 
Trebuie menţionat şi faptul că România se confrunta cu deficit de personal încă 
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din anul 2008, iar astăzi deţine ultimul loc în Europa în ceea ce priveşte 
numărul de medici raportat la 1.000 de locuitori, de doar 1,9. În plus, acest fapt 
este atribuit şi faptului că guvernul alocă de la bugetul de stat sume infime, faţă 
de nivelul mediu la nivel european, între 6% şi 8% din nivelul PIB-ului anual.  

Mai mult, dincolo de costurile sociale, există şi un cost financiar 
determinat de banii pe care statul îi investeşte în şcolarizare: conform 
estimărilor, pe an costul unui student la medicină era de circa 8.000  RON, 
sumă ce trebuie înmulţită cu şase ani de facultate, adică un total de 48.000 
RON. Ulterior, cei 3-5 ani de rezidenţiat se ridică la 21.000 RON/an. În final, 
un medic specialist costă 30.000 EUR statul român. Dacă alegem să facem o 
analiză simplă, înmulţind numărul medicilor care au emigrat în ultimii zece ani 
conform statisticilor Colegiului Medicilor din România, 20.000 medici x 30.000 
EUR, rezultă o sumă de 600 milioane EUR alocată pregătirii cadrelor medicale. 
Din păcate, alte ţări europene şi nu numai beneficiază de expertiza doctorilor 
români care aleg să emigreze în state care, în ciuda crizei economice, au ales să 
investească considerabil în cercetare şi medicină. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Părerea generală despre sistemul de sănătate din România 
 
În acest context, am analizat şi părerea generală despre sistemul de 

sănătate din România. În cazul populaţiei generale (pacienţi), există o disociere 
pronunţată, semnificativă statistic (Chi-square test, p=0.023), între părerea 
exprimată faţă de sistemul public de sănătate şi cel privat, în favoarea celui 
privat, aşa cum se vede şi în graficul de mai sus. 
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Părerea proastă despre sistemul public de sănătate, respectiv bună despre 
sistemul privat de sănătate, este generalizată în rândul respondenţilor şi nu 
diferă în funcţie de vârsta, genul, studiile sau venitul respondentului. Pot fi 
identificate două componente clare, din perspectiva utilizării acestor servicii: o 
componentă directă, bazată pe interacţiunea nemijlocită a persoanei cu 
serviciile private (51% dintre respondenţi au apelat, în ultimii trei ani, la servicii 
private de sănătate) şi o componentă indirectă, o părere bazată pe influenţe 
informaţionale externe (deşi 49% dintre respondenţi nu au apelat la serviciile 
private de sănătate, 86% dintre aceştia au o părere favorabilă sistemului privat). 

Ca şi viitoare direcţii de cercetare, propunem realizarea unui studiu la 
nivel naţional şi interdisciplinar privind problematica malpraxisului medical şi a 
impactului asupra sistemului economic din România. Acest demers ştiinţific 
poate avea implicaţii practice odată cu concretizarea sa, prin identificarea şi 
evaluarea elementelor componente ale costurilor malpraxisului medical în 
România pentru părţile implicate – sistem medical, pacient, asigurator, 
legislatori şi avocaţi. De asemenea, trebuie avută în vedere transpunerea 
informaţiilor într-o formă accesibilă celor care acţionează în domenii 
profesionale diferite, dar pentru care acest subiect prezintă interes. Justificarea 
acestei iniţiative este dată de şi nevoia de a realiza propuneri privind o reformă 
la nivel legislativ, şi care să vizeze armonizarea prevederilor legislative 
româneşti cu cele la nivel european şi încurajarea dezvoltării metodelor 
alternative de soluţionare a litigiilor medic-pacient, în măsura în care legea 
permite: mediere, arbitraj, pentru a putea reduce cheltuielile atât ale indivizilor, 
cât şi ale sistemului de sănătate şi ale celui economic.  
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 Note 
 

 A se vedea Cotetiu, R., Năsui, V., Prof. Ph.D. Eng., ‘Analysis of the evolution of Romanian 
economy before economic crisis’, BULETIN ŞTIINŢIFIC, Seria C, Volumul XXIV, 
Fascicola: Mecanică, Tribologie, Tehnologia Construcţiilor de Maşini, ISSN 1224-3264,  
2010, pp. 13-18 SCIENTIFIC BULLETIN, Serie C, Volume XXIV, Fascicle: Mechanics, 
Tribology, Machine Manufacturing Technology. 

(2) Pentru mai multe informaţii despre prevederile legale şi detalii ale acestui program se poate 
accesa pagina web a Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-
URI, la adresa:  http://www.aippimm.ro/articol/programe/7.-programul-mihail-
kogalniceanu-pentru-intreprinderi-mici-si-mijlocii/programul-mihail-kogalniceanu-pentru-
intreprinderile-mici-si-mijlocii/. 

(3) Pentru o analiză detaliată a indicatorilor a se consulta „The Global Competitiveness Report 
2010–2011”, disponibil online la adersa: http://www.adevarul.ro/actualitate/Raportul-
competitivitatii-mondiale_ADVFIL20110922_0001.pdf. 

(4) O prezentare exaustivă, într-o manieră tehnică şi detaliată a problematicii malpraxisului 
medical, atât în cadrul sistemului medical românesc de sănătate, cât şi în cadrul altor sisteme 
– francez, american etc., precum şi informaţii asupra răspunderii penală, civilă şi 
deonotologică, se poate găsi în cartea prof.dr. Cristian Stan – Malpraxisul medical, Editura 
Etna, Bucureşti, 2009.  

(5) Există şi Colegiul Medicilor din România, înfiinţat prin Legea nr. 74/1995 din 6 iunie 1995 
privind exercitarea profesiunii de medici, http://www.cmr.ro. 

(6) Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR) s-a constituit ca 
organizaţie profesională a pieţei de asigurări în anul 1994, la iniţiativa a 13 companii. 
Activitate vizează reprezentarea, gestionarea şi apărarea intereselor profesionale, economice 
şi sociale ale membrilor săi în faţa organismelor, organizaţiilor publice sau private, atât în 
România, cât şi în străinătate. 
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