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România are nevoie de un Program Operațional Sectorial SĂNĂTATE, aceasta a 

fost concluzia dezbaterii “Finanțarea sănătății în noul cadru financiar 2014 – 2020”, eveniment 

organizat pe 10.11.2011 în Bucuresti, de către compania Tarus Media. 

            Evenimentul a reunit într-o disputată dezbatere: manageri de spital, reprezentanți ai 

autorităților statului, europarlamentari, reprezentanți ai asociațiilor profesionale, de afaceri 

și ai organizațiilor de pacienți, în scopul de a dinamiza interesul pentru utilizarea banilor 

europeni în domeniul Sănătății.  

 

SĂNĂTATEA ar trebui să fie declarată prioritate națională. În acest moment 

România are nevoie de fundamentarea unui Program Operațional Sectorial pe Sănătate, cu 

care să se prezinte la Bruxelles la negocierile privind viitorul cadru financiar european 2014 – 

2020, deoarece, spre deosebire de perioada 2007 – 2013,  banii se vor da pe programe și nu 

pe domenii. 

 

           “Suntem de cinci ani în Uniunea Europeană, dar nu suntem încă în politicile europene. 

De vină e deficiența noastră de a nu funcționa pe bază de programe. (...) Bugetul 2014 – 2020 se va 

duce într-un cadru contractual, nu numai financiar, cu un contract între Guvernul României 

și Comisia Europeană. În contract Guvernul va trebui să demonstreze nu numai că are 

programe, ci și capacitatea de a le implementa”, a declarat prof. dr. Vasile Pușcaș, fost 

Negociator Șef al României cu Uniunea Europeană.  

           “Va trebui să fim foarte prezenți și activi în dezbaterile nu numai din România, pentru ca 

măcar 7% din fondurile de coeziune să fie destinate sănătății”, a punctat prof. dr. Vasile 

Pușcaș.   

 

În exercițiul financiar european 2007 – 2013, România a alocat Sănătății doar 0,8% 

din Fondurile Structurale și de Coeziune, în timp ce Ungaria, spre exemplu, a alocat 5,4%. 

 



În ceea ce privește Sănătatea, bugetul Uniunii Europene pentru sănătate pentru 

perioada 2014 – 2020 va fi de 2,75 mld. Euro, oportunitățile noului cadru financiar european 

fiind în numar de două: pe de o parte programul de sănătate publică a UE, “Sănătate pentru 

creștere”, cu o finanțare de 446 de milioane de euro, și a doua oportunitate, „Programul de 

cercetare și inovare”, în valoare de 2,304 mld euro. 

În plus, readucem în atenția Dumneavoastră necesitatea realocării de fonduri, pentru 

perioada 2012 – 2013, de la programele operaționale al căror grad de absorbție este unul 

nesatisfăcător, către liniile de finanțare dedicate dezvoltării unor sectoare din domeniul 

medical, în special către:  

 Programul Operațional Regional - AXA PRIORITARĂ 3 - Îmbunătățirea 

infrastructurii sociale – DMI 3.1 Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate; 

 Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice - AXA 

PRIORITARĂ 3 – Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele 

privat și public - Operațiunea 324. Susținerea implementării de soluții de e-

sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar - la 

nivel local. 

Facem precizarea că pentru aceste operațiuni apelurile de proiecte sunt închise, iar la 

agențiile de dezvoltare regională sunt depuse zeci de documentații eligibile, care sunt, însă, 

declarate “în așteptare” din cauza lipsei finanțării. 

 

Pe cale de consecință, vă solicităm: 

 

 să analizați posibilitatea realocării de fonduri europene de la programele 

operaționale al căror grad de absorbție este unul nesatisfăcător către liniile de 

finanțare aferente domeniului sanitar și 

 

 să autorizați constituirea unui Grup de Lucru format din specialiști în 

domeniu, care să argumenteze și să fundamenteze Programul Operațional 

Sectorial - SĂNĂTATE.   

 

 

 Cu deosebită considerație, 

 

 Dr. Dan Perețianu (Preşedinte 1998-2010) 

Vicepreşedinte al CFSMR, Director Departament Relații Mass Media 


