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Anii 2003 şi 2004 – Anii crizei “sănătăţii” 
 

Anul 2003 a fost marcat de afirmaţia: “Niciodată sistemul de îngrijiri de sănătate 

nu a trecut printr-o asemena criză” (Enăchescu, Bălăceanu-Stolnici)1
. 

Vom prezenta mai jos cîteva din elementele crizei, cauzele crizei precum şi 

soluţia redresării. În plus, trebuie să reafirmăm că ea, criza, nu s-a închieiat; ea continuă 

şi în 2004. Argumente sînt destule. 

 

Elementele crizei “sănătăţii” din 2003-2004 
 

Prolog 

Ca orice eveniment ce poate fi “datat”, criza din 2003 a început cu un “prolog”, 

posibil de plasat în 2002.  

Prologul l-a reprezentat proiectul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi al 

Ministerului Finaţelor Publice de a unifica fondurile de sănătate, pensii şi şomaj (Mai 

2002). Acţiunea a fost rapid contracartă de societatea civilă
2
: s-a denunţat dorinţa 

Guvernului de a iniţia un  proces de “deturnare legală de fonduri”. 

Din păcate, Guvernul a persistat şi a iniţiat un Proiect de modificare drastică a 

Legii Asigurării Sociale de Sănătate. Acesta a fost aspru criticat de CFMR3
 şi alte 

                                                 
1
  Prof. Dan Enăchescu. Dezbatere publică pe tema crizei din sistemul de sănătate şi a corecţiilor legislative 

necesare pentru atenuarea acesteia. Marţi, 4 martie 2003, Parlamentul României, Camera Deputaţilor, 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat. 

Prof. C. Bălăceanu-Stolnici. Masă rotundă “Sănătatea bolnavă”. Fundaţia Horia Rusu, Hotel 

Intercontinental, Bucureşti, 16.06.2003. 

Dr. Mircea Beuran, fost Ministru al Sănătăţii, a preluat aceste afirmaţii şi le-a “oficializat” în timpul vizitei 

în Jud. Covasna (Aug. 2003). 
2
 Simpozion “Alianţa Civică” (Ş. Rădulescu-Zoner), Mai 2002, cu aportul CMR (M. Cinteză), CFMR (D. 

Pereţianu), CMD (G. Calalb, Gh. Jovin), Cartel Alfa (A. Cojocaru) ş.a. (D. Daianu). 
3
 Vezi Conferinţele de presă a CFMR din 15.10.2002, cu tema “Ministerul Sănătăţii şi Guvernul revin la 

sistemul comunist centralizat” şi 5.11.2002, cu tema “Cerem alegeri pentru Casele de Asigurări şi 

respectarea Normelor Europene în privinţa asigurărilor sociale de sănătate”. 

mailto:dperetianu@hotmail.com;
mailto:dpaduraru2000@%20yahoo.com
mailto:dpaduraru2000@%20yahoo.com
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organizaţii din sănătate4
. În acest fel, a apărut Ordonanţa de Urgenţă 150/30.10.2002, ce a 

modificat LASS din 1997. 

 

Evenimente5 

 

Anuii 2003 şi 2004 au fost marcat de numeroase “probleme”. Acestea pot fi 

enumerate drept:  

 coplata - prezentată ca “bir pe consultaţie”, derivată din proasta redarctare a OU 150; 

subiectul a fost prima dată mediatizat în Conferinţa de Presă a CFMR din 14.01.2003; 

 “compensatele” şi “gratuităţile”- Colegiul Farmaciştilor anunţă la începutul lunii 

Februarie 2003 sistarea eliberării de medicamente din pricina faptului că CASJ nu au 

plătit contravalaorea lor; suma se ridica la aprox. 3 500 miliarde lei; 

 materialele sanitare – în Februarie apar pe scenă organizaţii ale furnizorilor de astfel 

de materiale, ce anunţă că spitalele sînt datoare în jur de 9 000 miliarde lei (pentru 

cumulul pînă în 2002);  

 arieratele spitalelor - reprezintă de fapt datoriile acestora către furnizori; suma 

reprezintă circa 25% din bugetul pentru 2002 a ASS; 

 procesul contra CoCa HGR 5009, privind prescrierea medicamentelor compensate şi 

gratuite - iniţiat în Martie de Cartel Alfa şi CFMR, prin care se arată ilegalitatea 

plafornării la 3 medicamente pe lună şi plafonarea sumelor totale de prescriere pentru 

medici; procesul este încă la Curtea Constituţinală6
; 

  înfiinţarea “hei-rupistă” a unităţilor medico-sociale -  pentru a putea desfiinţa spitale; 

 desfiinţarea de spitale - plecînd de la prezumţia că acestea sînt cele ce conduc la 

folosirea de fonduri imense în sistem; din păcate, au fost desfinţate spitalele mici, ce nu 

consumau fonduri7; 

 procesul intentat de CM Prahova şi CFMR împotriva deciziei MS de a desfinţa spitale 

din numeroase oraşe ale jud. Prahova (OMS 249); procesul este cîştigat de CFMR la 

Curtea de Apel Ploieşti; MS este obligat la blocarea aşa zisei “reforme” în Prahova; MS 

face recurs la Curtea Supremă de Justiţie; procesul este returnat la CA (!) Piteşti. În 

cursul procesului de fond (încă neîncheiat), MS recunoşte în proces că CFMR este 

organizaţie sindicală reprezentativă pe ramura sanitară, în principal a medicilor8; 

                                                 
4
 Convenţia Medicilor Democraţi, Societatea de Medicină Generală/de Familie, Asociaţia Medicilor de 

Specialitate cu cabinete individuale, Patronatul Medicilor de Familie, Asociaţia Medicilor cu liberă 

paractică din Judeţul Ilfov. 
5
 Ne cerem scuze în caz dacă alte evenimente nu au fost listate. 

6
 De remarcat că în Lituania, limitarea prescrierii medicamentelor a fost interpretată ca anticonstituţională. 

7
 Se ştie că principalele consumatoare de fonduri sînt Spitalele: “Urgenţă Floreasca”, “Universitar”, 

“Fundeni” şi “Pantelimon” – din Bucureşti. Împreună, ele au datorii de peste 1 000 miliarde lei pentru 

2002. 
8
 În ziarul “Monitorul de Prahova”, joi, 27.11.2003, fostul Ministru, dl. Ionel Blănculescu, nemulţumit de 

faptul că este în proces cu CFMR, afirmă: “Camera Medicilor este insignifiantă, numărînd numai 200-300 

de membri şi este o anexă de luptă a opoziţiei”. În plus, “Monitorul” afirmă că “... Blănculescu îl acuză pe 

preşedintele Camerei Federative, Dan Pereţianu, de faptul că urmăreşte, dincolo de interese politice, şi 

interese private… fiind acţionar la o societate de distribuţie a medicamentelor”. Dl. Blănculescu s-ar putea 

trezi cu un proces de defăimare, în caz că nu specifică de unde poate dr. Pereţianu să-şi ridice dividentele ! 

La fel ca mulţi alţii, dl. I. Blănculescu, ca şi dl. Brînzan, confundă organizaţia de drept public, obligatorie 

pentru fiecare medic pentru a putea practica profesia de medic, colegiul medicilor, cu un sindicat. El afirmă 
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 procesele de impunere a malpractice, generate de deciziile Preş. CNAS, E. Ţurlea, nr. 

139 şi 792, prin care medicii au fost obligaţi a plăti către companii de asigurări sume 

exorbitante de “răspundere civilă”; procesele sînt acum la Curtea Constituţională. În 

conferinţele noastre de presă am arătat în numeroase rînduri (1.04, 30.09, 7.10, 28.10) 

aberaţia unei astfel de taxe pentru medici. 

 Mitingul din 6 Aprilie, organizat în Piaţa Palatului Regal (a Revoluţiei), la care au 

participat CMR, CFMR, CFR, AMR, PMG, şi alte numeroase organizaţii din sistemul de 

sănătate; acest mitinng a fost expresia blocajului la care s-a ajuns în sistem; 

 schimbarea a 4 miniştri (DB, MB, IB şi OB
9
) şi 9 miniştri adjuncţi (secretari de stat); 

aceştia sînt: dr. Daniela Bartoş, schimbată pe motiv de “oboseală”, dr. Mircea Beuran, 

schimbat pentru scandalul cu “plagiatul”, dl. Ionel Blănculescu, era, oricum, un interimar, 

avocat Luminiţa Gheorghiu, fără explicaţii, prof. Cezar Macarie şi prof. Radu Deac, fără 

explicaţii, dr. Sorin Simion, demisie pe motiv de neconcordanţă de obiective, conf. dr. 

Teodor Trăistaru, pe motiv de apartenenţă la altă echipă, Eugeniu Ţurlea, pe motiv că a 

folosit abuziv 7 miliarde lei atunci cînd CNAS s-a mutat din sediul MS în Calea 

Călăraşilor10, Vasile Cepoi, ca incompetent la MS (competent în teritoriu),  

 criza “controalelor” la spitale, demarate în vara lui 2003 de Ministrul Controalelor 

Guvernamentale, dl. Ionel Blănculescu, din care a rezultat că 50% din “arierate” erau 

corect asumate, dar şi care a scos în evidenţă conflictul dintre Guvern şi “suma” 

directorilor de spitale11
. 

 demiterile din structurile MS şi a CAS, legate de “conflictul de interese”, în care au 

fost “prinşi” directori din MS, farmacişti, şefi de CAS (ex.MB); cu toate acestea, există 

încă mulţi “rechini” de care dl. Blănculescu nu s-a atins; 

 criza “conflictului de interese” s-a extins şi asupra Ministrului dl. Ovidiu Brînzan, ca 

şi asupra senatorului Şerban Brădinşteanu, amîndoi, zile întregi pe prima pagină a 

ziarelor; 

 criza “Brădişteanu” a Spitalului “Fundeni”, prin care Senatorul PDSR a fost denunţat 

ca blocant al reformării sălilor de operaţie din departamentul de chirurghie cardio-

vasculară; ulterior, schimbat cu prof. Cezar Macarie, fost ministru adjunct, înaintea 

schimbatului ministru prof. Radu Deac; 

 reluarea problematicii rambursării cheltuielilor organizaţiilor de distribuţie a 

materialelor sanitare în Luna Decembrie; sistarea oricăror livrări pentru anul 2004 către 

spitalele datoare ( > 85%); 

                                                                                                                                                 
deseori că “stă de vorbă numai cu Sanitas şi Colegiul”, uitînd că organizaţia de drept public a asistenţilor, 

obligatorie pentru aceştia, este Ordnul Asistenţilor şi nu Fed. Sanitas. 
9
 De remarcat că toţi încep cu “B”. 

10
 De fapt, mutarea CNAS în Calea Călăraşi a fost efectuată pe vremea Preşedintelui Prof. Dr. Alexandru 

Ciocîlteu şi a Directorului General Dr. Iulian Popescu,  devenit între timp Vicepreşedinte al CNAS, din 

partea Federaţiei Sanitas, demis, la rîndul lui,  în Octombrie 2003. 
11

 Vezi şi Liana Subţirelu, “Adevarul”, 13 Noiembrie 2003 Numarul 4161: “Senatorul Oprescu ne-a 

prezentat poziţia sa cu privire la raportul Ministrului Sănătăţii: "Îmi pun următoarea întrebare: au existat o 

Comisie de Audit, Curte de Conturi şi încă 3-4 controale, care nu au sesizat nimic. Nici acum nu ne-au lăsat 

vreun raport, am ajuns să aflăm din presă că a fost ceva în neregulă la spital. Ce motivează aceasta 

campanie? I-am adresat d-lui ministru Blănculescu o scrisoare, rugîndu-l să mai vină să mai controleze o 

dată şi cine e vinovat să plătească, începînd cu mine. Să ne bage pe toţi în puşcărie, dacă au găsit ceva 

ilegal. Dacă nu, să plătească ei miliardele pe care ni le impută. Să dea din buzunar". 
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 nerezolvarea problemei preţurilor pentru vînzarea cabinetelor medicale (vezi cazul 

Timişoara)12; 

 lipsa totală de transparenţă în cadrul Comisiei consultative de dialog social din MS; în 

anul 2003, această comisie s-a întrunit de numai 5 ori (din 12) iar la şedinţe, MS a impus 

discuţii pe marginea unor acte normative fără interes specific. Astfel, nu s-a discutat pe 

marginea poriectelor aprobate ale CoCa şi Normele CoCa, nu s-a discutat nici un moment 

care spitale să fie închise, reformate sau transformate şi nici suma personalului posibil 

afectată de aceste intervenţii în forţă ale MS. Nu s-a admis de către MS creşterea 

salariilor medicilor bugetari din spitale, a veniturilor medicilor din ambulatoriul de 

familie şi de specialitate şi nici acordarea tichetelor de masă. 

 MS nu a reacţionat cu nimic pozitiv în tot anul 2003 la protestele societăţii care i-a 

cerut să modifice OU 150 şi să revină la LASS; CASJ şi CNAS au acţionat continuu 

numai prin forţă şi dictat şi nicidecum prin negociere şi consens13; 

 Blocarea transformării legale14 a unor centre medicale şi centre de diagnostic în 

cabinete medicale (vezi cazurile Cluj, Ploieşti şi Bucureşti); 

 Atacul direct asupra unor lideri ai CFMR (vezi cazul Stegărfescu, Mihaăilescu, 

Belaşcu, Roşioru); 

 Lipsa de finanţare a serviciilor de ambulanţă şi a serviciilor de urgenţă prespitaliceşti, 

precum şi atacul direct asupra sediului Ambualanţei Ilfov (vezi cazul Săftica-Bebe 

Ivanovici); a fost sesizată Preşedinţia României (consilier Zaman); răspuns “zero”; 

 Deturnarea a 23 000 miliarde lei din SIS, dedusă prin analiza Notei de Fundamentare 

a Bugetului, efectuată în Noembrie 2003 de CNAS, coroborată cu modificarea indusă de 

Noua Constituţie; 

 Atacul direct al MS asupra CFMR, coroborat cu cererea de demisie a acestuia de 

către CFMR (şi a Secretarului de Stat G. Pavelescu); 

 

Cauze 
 

De la începutul anului 2003, s-a observat că “multe nu merg” în SIS. Ele nu au 

“mers” tot anul. Este chiar posibil ca anul 2004 să fie şi mai rău, datorită unificării 

fondurilor de sănătate cu cele de pensii şi şomaj
15

 şi a perspectivei folosiii fondurilor de 

sănătate în campaniile electorale ! 

O analiză atentă arată că lucrurile “nu merg” din cauză că: 

  Nu se respectă principiile ASS16;  

 Fluxurile financiare sînt monopoliste/monopsoniste17
; 

                                                 
12

 Pentru un dispensar format din 2 camere, primăria a impus circa 30 000 euro ! 
13

 Vezi şi protestele medicilor de familie din 4.02.2003, sprijiniţi şi de Cartelul Alfa, cu privire la valori ale 

punctului, liste de capitaţie etc 
14

 Prin punerea în aplicare a Legii 629/2001 şi OG 124/1998 – privind formarea cabinetelor medicale. 
15

 Revenirea, din păcate, la vechiul CAS comunist. 
16

 Solidarităţii, subsidiarităţii, descentralizării, liberei alegeri, echităţii, reprezentativităţii, profesiei libere, 

libertăţii furnizorului independent de servicii de a stabili preţul serviciilor medicale, liberei folosiri a 

fondurilor de finanţare, negocierilor colective şi locale, demnităţii, prevederilor rezonabile (calitate, 

cantitate, buget limitat) 
17

 Monopol = deţinerea unică a dreptului de distribuţie sau vînzare; Monopson = deţinerea unică a dreptului 

de cumpărare. Cel mai mare monopsonist a fost Statul Comunist, care avea dreptul unic de cumpărare a 

muncii cetăţenilor ! 
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 CAS sînt organizate paternalist; există “filiale” ce blochează principiul subsidiarităţii; 

 Independenţa furnizorilor de servicii este limitată; 

 Nu există contracte, ci hotărîri de Guvern; 

 Bugetele sînt controlate centralizat, fondurile fiind interpretate ca fonduri publice ! 

 

Ce ar fi de făcut ! Simplu: 

1.  Modificarea cadrului legislativ şi normativ pentru a permite exprimarea corectă a 

principiilor asigurărilor; mai ales în ceea ce priveşte negocierile colective şi locale; 

2. Desfinţarea monopsonistă a CNAS; 

3. Respectarea independenţei CASJ şi definirea clară a faptului că fondurile sînt private 

(mutuale). 

 

 

 

 

Sorin Stegărescu, Dan Pereţianu 


