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Care este problema? Care sunt implicațiile? Care este soluția?

Nivelul slab de pregătire 
a managerilor serviciilor 
de sănătate (personal cu 
funcții de conducere din 
spitale, Direcții Județene 
de Sănătate Publică, Case 
Județene de Asigurări de 
Sănătate etc.)

Performanța slabă a 
instituțiilor conduse, 
precum și susceptibilitate 
crescută la influențe 
politice, ceea ce duce la 
ineficiențe majore în sistem 
și performanța slabă a 
sistemului de sănătate

Profesionalizarea 
managementului serviciilor 
de sănătate, prin 
introducerea de mecanisme 
și criterii care să asigure o 
pregătire solidă a celor care 
aspiră să ocupe funcții 
manageriale în sistemul de 
sănătate



Ministerul
Sănătății (MS)

Agenția
Națională

pentru Forța
de Muncă din 

Sănătate
(ANFMS)

Comisia de 
Acreditare a 
Programelor

de Educație în
Managementu
l Serviciilor de 

Sănătate
(CEAPEMSS)

Colegiul
Experților în

Managementu
l Serviciilor de 

Sănătate
(CEMSS)

SOLUȚIA



Viziune
Sistemul de sănătate din România va beneficia de un 

corp de elită al managerilor de servicii de sănătate la 

toate nivelurile sistemului – central, regional, local și al 

instituțiilor sanitare – având o pregătire 

corespunzătoare provocărilor din sistemul de 

sănătate, și neinfluențați politic în actul decizional



Categorii profesionale vizate

• Manageri de spitale

• Membri ai comitetelor directoare ale spitalelor (director medical, director 
financiar-contabil, director de îngrijiri)

• Șefi de secții, șefi de laboratoare

• Directori, medici șefi ai Direcțiilor Județene de Sănătate Publică

• Directori, medici șefi ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate

• Manageri ai Serviciilor Județene de Ambulanță

• Conducători ai instituțiilor aflate în subordinea și coordonarea MS

• Personal de conducere din structurile MS



Colegiul Experților în Managementul Serviciilor
de Sănătate (CEMSS)

• Organism profesional alcătuit din toți experții care îndeplinesc criteriile de educație și
experiență pentru managerii de servicii de sănătate

• Statut de utilitate publică, similar celorlalte organizații profesionale

• Consiliu director cu reprezentare a principalilor stakeholderi

Exemple naționale Exemple internaționale

Corpul Național al 
Experților în Management 
Educațional

Corpul Funcționarilor 
Publici



Comisia de Acreditare a Programelor de Educație în
Managementul Serviciilor de Sănătate (CEAPEMSS)

• Evaluarea și acreditarea programelor (masterate, cursuri post-universitare) care 
formează managerii de servicii de sănătate

• Păstrează sau elimină programele de formare, în funcție de rezultatele evaluării
periodice

Exemple naționale Exemple internaționale



Agenția Națională pentru Forța de Muncă din 
Sănătate (ANFMS)

• Dezvoltarea politicilor de RUS la nivel național, în colaborare cu MS, ME, MFP, CNAS etc.

• Analiza, previzionarea și planificarea RUS

• Recrutare, menținere și motivare a RUS, mai ales în rural și zone izolate

• Reglementarea formării a managerilor de servicii de sănătate

• Consiliu director cu reprezentare a principalilor stakeholderi

Exemple naționale Exemple internaționale

Le Centre national de gestion gère la carrière de plus de 62 000 praticiens hospitaliers, praticiens hospitalo-
universitaires et directeurs de la fonction publique hospitalière - https://www.cng.sante.fr/cng



Modificări legislative necesare

OUG de modificare a L95/2006 pentru introducerea: 

• Agenției Naționale pentru Forța de Muncă din Sănătate (ANFMS)

• Comisiei de Acreditare a Programelor de Educație în Managementul Serviciilor de Sănătate
(CEAPEMSS)

• Colegiului Experților în Managementul Serviciilor de Sănătate (CEMSS)

• Apartanenței la CEMSS ca pre-condiție pentru înscrierea la concursurile vizând posturile de 
management menționate anterior

HG de operaționalizare a: 

• Agenției Naționale pentru Forța de Muncă din Sănătate (ANFMS)

• Comisiei de Acreditare a Programelor de Educație în Managementul Serviciilor de Sănătate
(CEAPEMSS)

• Colegiului Experților în Managementul Serviciilor de Sănătate (CEMSS)



Care sunt următorii pași?
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