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Cuvinte cheie: economie comportamentală, FAI – factori psihologici aparent irelevanți, costuri 

irecuperabile, contabilitate mentală, soluții implicite, norme sociale, încadrare, stimulente, 

învățarea, percepția, atitudinea, motivația, efectul înzestrării, aversiunea față de pierdere, 

autocontrol, DRG – grupuri înrudite de diagnostic, DMS – durata medie de spitalizare, ICM – 

indice de case mix, RNA – rețele neuronale artificiale, ANOVA – alaniza varianței, SEM – 

modelarea ecuațiilor structurale, regresia multiplă, EFA – analiza factorială exploratorie, CFA – 

analiza factorială confirmatorie, metoda comună bias, multicolinearitate. 

 

Sinteza lucrării 

 

 Prezenta lucrare a fost inspirată din lectura frecventă a mai multor studii despre modelare 

cibernetico-economică și economie comportamentală în administrația sanitară, referințele citate 

în bibliografie, ca şi de analiza atentă a unor experienţe personale şi preocupări profesionale 

complementare: pe de o parte, activitatea de peste un deceniu din activitatea sanitară, m-a implicat 

efectiv în problematica teoretică şi practică a identificării factorilor psihologici care au impact 

asupra comportamentului agenților din acest sistem; pe de altă parte, experiența din acest domeniu 

mi-a oferit posibilitatea unei familiarizări cu aspecte concrete şi de fond ale relaţiilor din acest 

domeniu. Problematica de cercetare şi conturul general al întregii teze au devenit, însă, tot mai 

explicite şi mai limpezi pe măsura aprofundării temelor şi a bibliografiei parcurse pentru 

elaborarea acestei tematici. Toate aceste ipostaze şi experienţe intelectuale m-au îndemnat la o 

reflecţie tot mai sistematizată şi mai coerentă asupra interferenţelor dintre domeniul economiei 

comportamentale și cel al economiei sănătății - intern şi internaţional - asupra funcţiilor, 

conexiunilor conceptuale dintre aceste problematici. 



 Teza de doctorat este organizată în patru capitole, dezvoltate în cadrul numeroaselor 

subcapitole aferente, în care se înlănţuie în mod firesc informaţiile pertinente ce izvorăsc din 

conturarea cadrului teoretic, cu interpretările economice fundamentate ale rezultatelor obţinute în 

urma estimării cibernetico-economice a comportamentului agenților utilizând modelarea 

ecuațiilor structurale (SEM), acestea fiind tratate într-o manieră bine documentată şi graduală. 

Primele două capitole reprezintă baza teoretică necesară dezvoltării conceptelor cheie ale 

economiei comportamentale, introduse, descrise și utilizate în aplicații practice în următoarele 

două capitole, armonios integrate în ansamblul lucrării. 

 În cadrul primului capitol al tezei de doctorat, intitulat „NOȚIUNI FUNDAMENTALE 

PRIVIND ECONOMIA COMPORTAMENTALĂ”, se realizează o analiză a evoluției relației 

dintre economie și psihologiei și  se oferă o viziune asupra acestui domeniu în cadrul economiei 

din sănătate. Economia sănătății reprezintă o subdisciplină a economiei având o importanță 

cardinală și, din acest punct de vedere, în zilele noastre sunt impuse provocări serioase în 

dezvoltarea unei dimensiuni prospective a sănătății. Pentru a răspunde cu succes acestor provocări, 

economia sănătății trebuie să ia în considerare extinderea ariei lor de aplicare și acest lucru se face 

de preferință prin luarea în considerare a noilor abordări economice prin aprofundarea domeniului 

economiei comportamentale. Premiile Nobel din ultimii ani au accentuat importanța acestui 

domeniu prin laureații categoriei științelor economice, în acest sens voi numi doar câțiva dintre 

savanții economiști care s-au ilustrat în problematica de referință, precum: Daniel Kahneman 

(2002), Jean Tirole (2014), Richard Thaler (2017).  Referitor la economia comportamentală, 

trebuie să se țină cont de aspectele privind luarea deciziilor individuale de către medici, asistente 

medicale, administratori, pacienți și rudele acestora, chiar și administratori și politicieni. Prin 

efectuarea experimentului economic putem analiza mai bine acțiunea de luare a deciziilor a 

agenților, precum și rezultatele obținute pe piață, cu toate acestea, absența datelor adecvate este o 

problemă esențială, iar bazele de date precum MABEL, adaptate la condițiile nordice trebuie 

dezvoltate în viitorul apropiat și în celelalte state cum de altfel ar trebui și în țara noastră. Printr-o 

perspectivă pluralistă asupra economiei sănătății, combinată cu dezvoltarea unor baze de date 

adecvate, economia sănătății precum și agenții economici din domeniul sănătății vor deține un rol 

exponențial și un viitor mai practic. 

 Factorii psihologici care influențează comportamentul agenților economici și principiile care 

guvernează domeniul economiei comportamentale sunt explicate în cadrul celui de-al doilea 

capitol denumit „IDENTIFICAREA FACTORILOR PSIHOLOGICI CU IMPACT ASUPRA 



COMPORTAMENTULUI AGENȚILOR ECONOMICI – PRINCIPII ALE ECONOMIEI 

COMPORTAMENTALE”.  

 În prima parte a acestui capitol au fost identificați factorii psihologici care au impact asupra 

agenților economici, astfel că cele mai puternice previziuni ale agenților economici se referă la 

lucrurile care, conform economiei neoclasice, nu contează, însă, laureatul premiului Nobel pentru 

economie în anul 2017 pentru contribuţiile sale la economia comportamentală, și activitatea sa de 

pionierat în stabilirea faptului că oamenii sunt previzibil iraționali în moduri care sfidează teoria 

economică, Thaler (2015) demonstrează contrariul și numește acești factori psihologici ca fiind 

,,factori aparent irelevanți”, factori ce pot influența într-o puternică măsură comportamentul 

agenților economici. De asemenea, în cadrul acestui capitol au mai fost explicate o parte dintre 

principiile economiei comportamentale precum efectul înzestrării, aversiunea față de pierdere și 

autocontrolul, acesta din urmă având la bază o noţiune de o importanţă cardinală, care apare în 

cercetarea mişcării sociale, a interacţiunii dintre grupuri de indivizi raţionali, şi pe care nicio teorie 

consistentă nu o poate contesta, și anume aceea de utilitate a acţiunilor şi evenimentelor în raport 

cu un scop. Sistemul ideatic cu privire la perspectiva economică și cibernetică a factorilor 

psihologici ce se manifestă la nivelul agenților economici și în cadrul administrației sanitare a fost 

tratat în cadrul acestui capitol. Mai departe, au fost aduse în centrul atenției, o parte din principiile 

economiei comportamentale în sistemul DRG, una dintre modalitățile de decontare pentru 

furnizorii de servicii medicale spitalicești care sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de 

sănătate. Acest sistem este utilizat într-o gamă largă de țări, deoarece utilizează rezultatul 

,,fotografiat” al unui furnizor de servicii de îngrijire, deși are avantaje și dezavantaje, cum ar fi 

sporirea eficienței și transparenței sau crearea de stimulente financiare pentru externările 

spitalicești anterioare. 

Din capitolul ,,METODOLOGIA CERCETĂRII – MODELAREA CIBERNETICO-

ECONOMICĂ A IMPACTULUI FACTORILOR PSIHOLOGICI ASUPRA 

COMPORTAMENTULUI AGENȚILOR ECONOMICI” se cuvine subliniat că metodologia 

cercetării este aceea de modelare cibernetico-economică. Într-o lume de acțiune cu sens, agenții 

de punere a lucrurilor în mișcare în societate sunt agenții economici sau operatorii economici. 

Autocontrolul, unul dintre principiile călăuzitoare ale economiei comportamentale statornicește 

existența unui controlor si a unui controlat, în felul acesta agenții economici sunt considerați a se 

comporta ca și cum ei ar fi posesorii a două individualități. Aceste două aspecte ale personalității 

lor sunt denumite de specialiștii în economia comportamentală drept ,,planificatorul” și 

,,făptuitorul”.  



 Ca o observație suplimentară în susținerea aserțiunii și ținând cont de ultimele cercetări din 

neuroeconomie, personalitățile agentului economic enunțate anterior se identifică cu sistemul 1 și 

sistemul 2 ale lui Kahneman (2011). Sistemul 1, identificat cu cel al ,,făptuitorului”, este rapid, 

impulsiv, intuitiv, operează cu efort redus sau inexistent și fără percepția de control voluntar, în 

timp ce sistemul 2, respectiv ,,planificatorul”, este lent, reflexiv, contemplativ, acesta acordând 

atenția necesară activităților mintale solicitante. În altă ordine de idei, sistemul 2 răspunde de 

autocontrol. În raport cu aceste raționamente, prin reciclarea aceluiași fond de idei, s-a pornit la 

replicarea modelării comportamentului elaborate de Strotz (1956) și ținând cont de toate aceste 

considerente s-a prezentat dovada ilustrativă asupra faptului că agenţii economici au tendința de a 

alege mai devreme sau după cum afirmă Smith (1759), plăcerea de care ne vom bucura peste ,,zece 

ani", ne interesează mai puțin în comparație cu aceea de care ne putem bucura astăzi. Conceptele 

comportamentului economic/psihologic au fost aduse în prim plan din punct de vedere cibernetic 

și neurocibernetic. O analiză asupra indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului din 

perspectiva economiei comportamentale a fost efectuată, fiind extrasă selectiv activitatea medicală 

de pe compartimentul de Chirurgie vasculară de la nivelul anului 2017. Factorul psihologic 

învăţare în codificarea diagnosticelor a influenţat majorarea Indicelui de case mix pentru 

compartimentul supus analizei, rezultat pus în contrast cu majorarea duratei medii de spitalizare 

realizate faţă de cea stabilită la nivel naţional pentru specialitatea studiată, lucru estimat prin 

determinarea intervalului de încredere pentru acest parametru și încadrarea ei ca outlier față de 

duratele medii de spitalizare realizate de celelalte secții și compartimente ale spitalului regional 

supus analizei. Capitolul s-a încheiat printr-o cercetare previzională a comportamentului agenților 

economici, realizându-se în acest mod o sintetizare a stării comportamentale la nivel temporal. 

 Prin intermediul celui de-al patrulea capitol, „APLICAȚII ALE MODELĂRII 

CIBERNETICO-ECONOMICE A FACTORILOR PSIHOLOGICI ASUPRA 

COMPORTAMENTULUI AGENȚILOR ECONOMICI”, se extinde aria de cercetare. În sinteză, 

în acest capitol se procedează la diverse aplicații ale modelării cibernetico-economice. Capitolul 

începe prin modelarea cibernetico-economică bazată pe rețele neuronale (RNA) și folosind 

factorul psihologic învățare în codificare, s-a efectuat o modelare prin intermediul acestora, 

îndeplinindu-se în mod ilustrativ importanța acestui instrument de modelare. Plecând de la un act 

normativ cu privire la chestionarul de feedback al pacientului în spitalele publice, s-a procedat la 

implementarea unei metode de cercetare folosită în mod preponderent în activitatea medicală și 

utilizată în domeniul economiei comportamentale numită Studiu Randomizat de Control (RCT). 

Folosind testele parametrice asupra mediilor și proporțiilor, s-a dorit să se observe efectul 



chestionarului de feedback, iar la subcapitolul ,,Puterea testului”, s-a determinat mărimea 

efectului. S-a constatat că utilizarea chestionarului de feedback al pacientului a avut un impact ce 

s-a reflectat într-o ușoară scădere a mediei zilelor de spitalizare în eșantionul grupului de 

intervenție, astfel că s-a considerat bine-venită implementarea chestionarului de feedback al 

pacientului utilizând metoda RCT deoarece sub acțiunea ei a crescut numărul de externări la cerere 

din anul 2017 față de anul 2016, fapt observat inclusiv prin reducerea duratei medii de spitalizare 

(DMS) realizate, creşterea veniturilor respectiv majorarea valorii contractuale a spitalului regional 

supus analizei la nivelul anului 2017 cu CAS Argeş. După efectuarea acestei metode, s-a analizat 

dacă în finanțarea bazată pe caz există o influență a factorilor psihologici învățare și motivație și 

supunând analizei un spital regional printr-un model de analiză dispersională pe baza a două 

variabile independente, model denumit și ANOVA bifactorial cu interacțiuni, s-a descoperit un 

efect principal al factorului învățare și un efect al interacțiunii celor doi factori. S-a continuat cu 

modelarea fără direcție de schimbare a regresiei multiple. De asemenea, s-a propus un model 

teoretic și s-a procedat la modelarea cibernetico-economică pe baza ecuațiilor structurale (SEM). 

Dezvoltând ipotezele care reprezintă modelul, s-a recurs la etapele modelării cibernetico-

economice bazate pe analiza factorială exploratorie. Cu încadrare în pragurile stabilite de literatura 

de specialitate, s-au parcurs cu o atenție scrupuloasă etapele modelării cibernetico-economice 

bazată pe analiza factorială confirmatorie și în ordinea operațiilor, au rezultat o serie de modele, 

care au fost prelucrate, optimizate și a căror validitate a fost testată. Examinând posibilitatea 

existenței unui bias în setul de date datorită unor măsuri externe, s-a procedat la modelarea 

cibernetico-economică bazată pe metoda comună bias și s-a implementat această metodă 

încluzând în model un nou factor psihologic. Verficarea multicolinearității pentru variabilele 

endogene învățare și calitatea serviciilor a precedat finalul cercetării, unde s-au evaluat impacturile 

factorilor psihologici asupra comportamentului agenților și s-a verificat îndeplinirea ipotezelor 

formulate. 

 


