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Ca să mă 
credeţi Data 



 

Afirmaţii 

Anii 2003 si 
2004 au fost 
caracterizaţi ca 
cei mai răi în 
SIS* 

* 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.  



  

Acesta este SIS 
român 

Iată cum arată acum sistemul de 
sănătate din România 
 



 

ADICĂ ... 



 

Strategii de dezvoltare pentru 
SIS din Romania în 

perspectiva europeana 

 



 

DE CE ? 



 

Iată locul cuvenit 

ROMANIA 

# 99 

SUISSE 

# 20 
FRANCE 

# 1 

NEW ZEALAND 

# 41 

(Raport OMS, 2000) 



 

Principii care guvernează 
asigurările sociale de sănătate 

1. Solidarităţii 

2. Subsidiarităţii 

3. Decentralizării 

4. Liberei alegeri 

5. Echităţii 

6. Reprezentativităţii 

7. Profesiei libere 

8. Demnităţii 

 

 Previziunilor 
rezonabile 

 Libertăţii 
furnizorilor de a 
stabili preţul 
serviciilor 

 Libertăţii de a 
utiliza fondurile 
de finanţare 

  Negocierilor 
colective şi locale 



 

1. Solidaritatea (de esenţă social-democrată) 
înseamnă că cei care au bani plătesc pentru 
cei care nu au, judeţele bogate plătesc 
pentru judeţele mai sărace, civilii plătesc 
pentru militari, militarii pentru pensionari, 
pensionarii pentru copii şamd. 

Exemple de modul cum se încalcă acest 
principiu: 

• existenţa unor case pentru militari, 
transportatori, magistraţi (OG 65, OU 41); 

• Scutirea de contribuţie a pensionarilor (unii 
cu pensii “grase” ! 

Despre solidariatatea furnizorilor 
vs pacienţi; despre “plăţi tăcute” 



 

2. Subsidiaritatea (de esenţă creştin 
democrată) înseamnă că organizaţiile locale 
(CJAS) sînt libere să facă ce cred mai bine 
pentru bunul mers local, fără a fi 
“încorsetate” de către “centru” (CNAS, MSF).  

În schimb, dacă au nevoie de ajutor, şi-l cer, 
CNAS este obligată să-l dea.  

De remarcat că OU 30/1998, OU 72/1998, 
OU 180/2000, precum şi mai noua OU 
150/2002 (modificarea LASS) încalcă acest 
principiu. De fapt, Ord. 150 desfiinţează 
aplicarea acestui principiu deşi el este trecut 
în chiar textul ei.  



 

Exemplu de 
nonsubsidiaritate 

 existenţa “filialelor” CNAS sub forma 
CASJ 

Termenul “filială” înseamnă lipsa de 
egalitate între structuri 

Ori, subsidiaritatea înseamnă egalitate ! 



 

 3.  Descentralizarea (de esenţă 
liberală) înseamnă că managementul 
local (CJAS) este independent de 
managementul central (CNAS).  

 

Ord. 150/2002 desfinţează de drept 
acest principiu !  

El nici nu mai este enunţat !  



 

4. Libera alegere (de esenţă liberală) 
înseamnă alegerea liberă a medicului, 
instituţiei (spitalului), casei de 
asigurări şi, în mod special, libera 
alegere a conducătorilor caselor de 
asigurări !! 

Ord 150 încalcă acest principiu, atunci 
cînd interzice alegerea liberă a casei de 
asigurări. 

Despre libera alegere a conducerii 
CNAS/CASJ nici poveste !  



 

6 Aprilie 2003 



 

În logica discuţiilor de azi 

 Punctul de plecare: principiile 

Solidaritate, subsidiaritate, 
descentralizare şi liberă alegere 

Conduc la ideea de CAS judeţene 
independente, organizate teritorial 
(NU profesional) 



 

În logica discuţiilor de azi 

CASJ trebuie să fie în relaţie de 
subsidiaritate cu CNAS 

 REPET: subsidiaritatea este de fapt 
o obligaţie a “centrului” !! 

Descentralizarea conduce la 
urmatoarea analiză tehnică: 

Cîţi contributori trebuie să aibă o 
CASJ pentru a funcţiona independent 



 

În logica discuţiilor de azi 

Răspuns: circa 1,5-2 milioane 

Urmarea logică:  

Comasarea celor 43 CAS de azi în circa 
8-10 (pe Euroregiuni de dezvoltare) 



 


