
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “CAROL DAVILA” BUCUREȘTI

PUNCTE DE VEDERE

referitoare la preconizata Ordonanță de Urgență pentru modificarea și

completarea Legii nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății

1. Rectorii Universităților de Medicină și Farmacie din România, întruniți cu
ocazia ședinței C.N.R. ce a avut loc la Târgu-Mureș, în perioada 7 – 9
octombrie 2016, nu au fost de acord cu modificarea Legii nr. 95 / 2006 prin
Ordonanță de Urgență (nu se justifică, în niciun fel, modificarea de urgență a
Legii Sănătății nr. 95 / 2006).

2. În spitalele clinice, aflate în contract instituțional cu o Universitate de
Medicină și Farmacie (sau cu o Facultate de Medicină / Medicină Dentară),
Directorul Medical trebuie să fie cadru didactic, recomandat de Senatul
Universitar, pentru asigurarea învățământului universitar cu studenții, a celui
postuniversitar (rezidenți, formare de medici specialiști etc.), a cercetării
științifice biomedicale, a educației medicale continue etc., în raport cu
curriculele de pregătire și cu strategia universității.

3. Șefii de Secții Clinice și de Laboratoare Clinice trebuie să fie cadre didactice
de predare (profesor / conferențiar) pentru asigurarea procesului didactic și a
procesului de îngrijire medicală a pacienților (medicul specialist nu poate
avea experiență clinică și profesională mai mare decât profesorul și nu poate
fi șeful acestuia!). Șefii de Secții Clinice și de Laboratoare Clinice vor fi
numiți de către Senatul Universitar (spitalul, prin personalul medical propriu,
nu poate avea atribuții de educație medicală, acestea revenindu-le, exclusiv,
cadrelor didactice și instituțiilor de învățământ medical superior).

Nerespectarea acestor reguli, ce ființează în toate sistemele medico-
universitare din Europa, ar perturba grav atât procesul didactic universitar și
postuniversitar medical, cât și activitatea de îngrijire a pacienților (în



clinicile universitare sunt internate toate cazurile complexe ce nu pot fi
tratate în rețeaua medicală a Ministerului Sănătății).

În concluzie, dacă se va proceda la modificarea Legii 95 / 2006 prin Hotărâre
de Urgență a Guvernului (fără justificare, după aprecierea Universităților de
Medicină și Farmacie din România), următoarele articole vor fi formulate
astfel :

Articolul 181, alineatul (4) :

Directorul Medical al Spitalului Clinic trebuie să fie cadru didactic,
recomandat de Senatul Universității de Medicină și Farmacie (după caz,
a Facultății de Medicină). Cadrele didactice recomandate de Senatul
universitar pentru poziția de Director Medical vor susține concurs
potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Sănătății.

Articolul 185, alineatul (7) :

În spitalele clinice, secțiile, laboratoarele și serviciile medicale clinice,
funcțiile de șef de secție, șef de laborator și șef de serviciu medical se
ocupă de cadrele didactice universitare numite de Senatul universității
de Medicină și Farmacie (după caz, a Facultății de Medicină). Șefii de
secție clinică, de laborator clinic sau de serviciu medical clinic, numiți de
Senatul universitar, nu vor susține examen pentru ocuparea pozițiilor
respective.
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