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Introducere  

SIS sînt sisteme economice atipice*.  

În ele, legile economiei de piaţă nu 
se realizează plenar.  

Nu există concurenţă reală,  

Nu există faliment,  

Nu există diminuarea numărului de 
servicii în caz de creştere al 
numărului de furnizori ai acestor 
servicii. 

* R. Pineault. Organisation des soins de santé. Valeurs sociales. Curs management, INSSC, Bucureşti, 1994.  



 Cel mai tipic exemplu pentru 
“vizualizarea” acestei stări de 
lucruri este comparaţia dintre 
deschiderea unei noi brutării 
pe o stradă, vis-à-vis de o 
alta, faţă de deschiderea unui 
cabinet medical, pe aceeaşi 
stradă, vis-à-vis de un altul de 
acelaşi tip.  

Introducere  



O brutărie 
Are mulţi clienţi 

Vinde mult & preţ 
ridicat 



Introducere 

Două 
brutării 
vis a vis 

Îşi împart clienţii 

Vînzarea este mai 
mică & preţul este 
mai scăzut 



Introducere 

Are mulţi clienţi 

Oferă multe 
servicii – 
indiferent costul 

Un cabinet medical 
sau spital 



Două 
cabinete sau 
spitale vis a 
vis 

Au acelaşi numar 
de clienţi 

Oferă tot atît de 
multe servicii – 
indiferent costul 

Introducere 



Datorită modului în care 
sînt alcătuite SIS, termenul 
“privat” are 3 conotaţii*; 
acestea ţin de: 
 tipul de practică; 
 tipul de finanţare; 
 proprietatea bunurilor. 

* Pereţianu D., Sava D., Stoicescu E. Privatizarea practicii medicale în Romania - o 
necesitate. Analiza rezultantă a corelaţiilor dependente de numărul de medici şi factorii ce 
influentează numarul de medici în lume. Orizonturi Medicale (Buc.), 1999, 14 – Partea I.  



Practica este “privată” în sensul 
că este independentă, adică nu 
este, în antinomie, salariată.  
Nu există antinomia “practică 
privată” vs “practică publică”.  
De aceea cred că sensul de 
practică în “sectorul medical 
public” se referă la practica 

salariată într-o unitate a statului  



Finanţarea este “privată” dacă 
plata furnizorului de servicii 
este făcută cu bani “privaţi”, în 
antinomie cu “banii publici”.  
 
Sistemul actual din România 
defineşte banii obţinuţi prin 
contract cu casele de asigurări 
drept bani “publici” *.  

* OUG 150, privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de 
sănătate. Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 20.11.2002.  



Aici apare evident că peste 
90% din finanţarea SIS în 
România este realizată 
“public”.  

Chiar şi tipul cel mai 
independent de practică în 
propriul cabinet medical, 
rămîne sub finanţarea CAS.  

Despre această componentă 
discută prezentarea de faţă. 



Bunuri pot fi mobile (aparatură, 
birotică, materiale) şi imobile 
(clădire, spaţii).  
Dacă bunurile nu sînt 
proprietatea statului (la diferitele 
lui niveluri de organizare: ale 
ministerului, ale judeţului ale 
primăriilor - “proprietate 
publică”) atunci ele sînt evident 
“proprietate privată”.  



Oricum, majoritatea 
cabinetelor medicale sînt 
încă proprietatea statului, 
sub contract de 
comodat/de concesiune cu 
titularii de cabinete. 



În România, răspunsul la  
întrebarea: 
«  Ce sint asigurările sociale de 
sănătate » 
Este esenţial 
atît din punct de vedere al 
moralităţii, cît mai ales al 
fluxurilor financiare, al 
controlului asupra acestora şi, 

desigur al alegerii controlorilor.  



Orice ambiguităţi de definire 
generează probleme sociale 
nepermise şi blocarea reformării 
sistemului. În acest sens, 
centralizarea deciziilor este 
neconformă cu trendul european 
de descentralizare a deciziilor şi 
cu cel de subsidiarizare a 
structurilor organizatorice*.  

* Masa Rotunda: sistemul de ingrijiri de sanatate elvetian. ICSSHC 3 septembrie 2004 Geneva 



Definiţii 
  

Definiera asigurărilor 
“sociale”  



1.În Uniunea Europeană, unde 
există astfel de asigurări, precum 
şi în Israel, aceste organisme sînt 
esenţialmente private (figura)* 

2.Publicul nu are acces la ele. A nu 
se confunda publicul cu cei care 
contribuie. Numai contributorii şi 
familiile lor au acces la asigurările 
sociale de sănătate.  

Chinitz D. Structuri comparate ale sistemelor de sănătate. Curs management, INSSC, Bucureşti, 1994; şi (ca chairperson). 
Health strategies, development models. Ist Int.Conf.Prior.Health Care, Stockholm, 13-16.10.1996. Pereţianu D. Choosing the 
strategy for the health reform in Romania by comparing the financial flows and regulations of Romanian vs Swedish health 
care system: from money are given to the institution (Romania) to money follows the patients (Sweden). The Ist 
International Conference on Priorities in Health Care. Stockholm, 13-16.10.1996, Abstr. 609/6. P. 1012.  



Aici sîntem 
în 2004 

 

La fel ca în… 
1992 

 



3. În astfel de tipuri de asigurări, 
statul impune obligaţia contribuţiei 
undeva, într-un fond condus de 
solidaritate şi subsidiaritate, dar  
fondul nu este condus de “public”.  

4. De altfel, în sistemul de pensii se 
discută în termeni de “pensii 
obligatorii, administrate privat”. Şi 
acolo, gestionarea fondurilor este 
bi- sau multipartită *. 

Pereţianu D., Sava D. Lack of goals, vision and strategy/essential causes of unclear 
legislation, a major element in delaying reform in health care system. Intnl.Conf.”Legal 
frame of the health systems reform”. Sinaia, Romania, 18-19.10.1999. # 4.  



Definirea fondului “public” 
  

1. Fond “public” este acel fond pe 
care pot să-l controleze toţi cei 
care participă la votul “public”. 
Dacă controlul fondului nu este 
format din TOŢI cei care se 
regăsesc în poziţia de a vota, 
atunci fondul nu este “public”.  



2. Diferenţa faţă de fondul “social” 
este evidentă: nu toţi votanţii sînt şi 
contributori !  

3. Fondul public este decis în relaţie 
cu puterea politică, la nivelul ei de 
organizare. De exemplu, un buget 
pentru sănătate este un fond public 
dacă despre el decid: Parlamentul, 
Consiliul local de Land, Judeţ, 
Primărie, Regiune sau Canton !  



Astfel, în funcţie de modul de 
realizare a circuitului financiar şi 
de control al instituţiilor (figura), 
se consideră că, în Europa, există 3 
tipuri de sisteme *.  

Aceste sisteme sînt considerate 
drept “calsice” :  

Pereţianu D., Sava D. Lack of goals, vision and strategy/essential causes of unclear 
legislation, a major element in delaying reform in health care system. Intnl.Conf.”Legal 
frame of the health systems reform”. Sinaia, Romania, 18-19.10.1999. # 4.  



Există mai multe tipuri de 
sisteme de sănătate 

 Centralist de tip nordic (suedez) 

  - de stat cu circuit mediu * 

 Centralist de tip britanic 

  - sindicalist cu circuit lung * 

 Descentralizat de tip bismarckian 

  - corporatist cu circuit scurt * 

  - bazat pe asigurări sociale 

* Dan Pereţianu, Dan Sava. Lack of goals, vision and strategy/essential causes of unclear 
legislation, a major element in delaying reform in health care system. Intnl.Conf.”Legal frame of 
the health systems reform”. Sinaia, Romania, 18-19.10.1999. # 4.  



Definirea asigurărilor 
“private” 

  Diferenţa între fondul “social”, 
obligatoriu, organizat subsidiar,  şi 
“asigurarea privată” sau fondul 
“privat”  stă în faptul că, la cel din 
urmă, nu există solidaritate, nu 
există subsidiaritate, nu există 
descentralizare şi nici liberă 
alegere.  



  Alegerea este contractuală 
iar solidaritatea şi 
subsidiaritatea lipsesc. 



Analiză de efectivitate  

 O analiză OMS* asupra modului în care 

sistemele de sănătate sînt cel mai corect alcătuite 

arată că sistemele cu orientare pe pacient şi 

finanţate prin circuit scurt (asigurări sociale) sînt 

mai eficiente, eficace şi efective.  

În această analiză, pe primul loc în lume a fost 

situată Franţa. Elveţia, cu « circuit scurt » este pe 

locul 20. Marea Britanie, cu al său tipic “circuit 

lung”, a fost clasată pe locul 24 iar România a 

ocupat locul 99.  



Classifying 191 
countries, by 
comparing the 
efficiency of 
their health 
care systems 
(HCS) 



Global distribution of health system 

eficiency (performance) in increasing the 

level of population health 

ROMANIA 

# 99 

SUISSE 

# 20 

FRANCE 

# 1 



1. Observaţie: cu cît mai mare este 
finanţarea sistemului de sănătate prin 
taxe/impozite sau contribuţii obligatorii, 
cu atît mai mică este finanţarea de tip 
direct de tip asigurare privată sau 
coplată.  

2. De exemplu, în Suedia co-plata 
reprezintă numai 1-2% din valoarea 
actului medical*; în Germania, aceasta 
este de 10 euro pentru o consultaţie. 

Swedish Instituie. The health care system in Sweeden. Stockholm, 1995. Nafisa M., de 
Boer H. C., Pereţianu D., Buys P., Nielsen K., Bueno J., Heinen  M., Schmid K. 
Organizational and financial health care system of Sweden; Human Resources Policy in 
Sweden; Communication between hospitals in Sweden. The 8th Evaluation Meeting & Conf. 
HOPE Exchange Program ‘95. Madrid, 14-17.06.1995 (awarded by The Hospital Committee of 
The European Commission with The Arthur Andersen Prize).  



Dacă, dimpotrivă, bugetele pentru 
sănătate obţinute din contribuţii şi 
taxe & impozite generale sînt 
inconsistente (mici), atunci plata 
directă este mai mare.  

Este cazul României, unde plata directă 
are forma de under table payment *.  

* Pereţianu D. Salariile medicilor - o problema politică ? 
Viaţa Medicală (Buc.), 1996, 8, 34: 4.  



Ambiguităţi nepermise  

1. Gestionarea unor fonduri “sociale” 
de organisme “publice” încalcă 
principiile asigurărilor “sociale”, în 
special subsidiaritatea şi 
descentralizarea  

2. Dacă acele autorităti nu sînt 
descentralizate, ca în România !! 



 România a iniţiat schimbarea de la 
finanţarea de tip Semaşko la cea de tip 
Bismark la începutul anului 1994. 

 Atunci, prof. Iulian Mincu, asistat de 
tehnicieni din Ministerul Sănătăţii 
(dna. Eugenia Erhan şi dr. Dan 
Poenaru), cu ajutorul a încă 12 
senatori PDSR, a iniţiat o nouă lege. 

Aceasta a devenit Legea Asigurărilor 
Sociale de Sănătate de abia în 1997*.  

* Legea asigurărilor sociale de sănătate 145/1997. MO 178 
din 31 iulie 1997.  



Proiectul legii a fost amplu dezbătut 
în mass media *.  

Cu toate acestea, publicul românesc, 
precum şi cei din sistem interesaţi de 
probleme de management (inclusiv 
unul dintre autori, DP), nu au înţeles 
diferenţa dintre fondul “privat” al 
proiectului de lege şi aspectul de 
“public” al tipului specific de 
finanţare **.  

* Colecţia Buletinul CFMR, în Viaţa Medicală (Buc.), 1993-1994. ** Poenaru D. Erhan E. 
Reform of health insurence scheme in Romania. Transition to health insurence in former 
socialist countries. WHO - Euro Raport. European Health Care Reforms. Management of 
change. Copenhagen, 1993, 165-174.  



De aceea, la presiunea publicului, 
Senatul a modificat esenţa legii, 
transformînd sistemul bismarckian 
“privat” într-un sistem public, cu faţă 
“germană”. 

 Un exemplu: CFMR a cerut ca NU 
Garda Financiară, nominalizată 
corect în proiect, să controleze 
execuţia bugetară a Caselor de 
Asigurări, ci Curtea de Conturi, 
considerînd – în mod cu totul greşit – 
că aceste fonduri sînt “publice”.  



Parlamentul şi-a însuşit acest greşit 
punct de vedere.  

 



Un alt exemplu: 

Ministerul Sănătăţii, condus de dl. 
Hajdu Gabor, a cedat în faţa marilor 
confederaţii sindicale şi a admis ca să 
nu existe alegeri pentru organismele 
de decizie ale caselor de asigurări.  

În acest mod, Adunarea Generală a 
Asiguraţilor a fost desfinţată iar 
Consiliul de Administraţie a fost 
condus tripartit (Guvern, sindicate, 
patronate)*. 

* Ordonanţa de Urgenţă 30/1998, Monitorul Oficial 421 / 6.11.1998.  



Din acel moment, fondurile, pe care 
proiectul legii le organiza subsidiar şi 
descentralizat, au ajuns să fie 
aprobate de Parlament iar  

Casele de Asigurări au devenit 
“ordonatori de credite”.  

Ordonanţa 
30/1998 



Principiul subsidiarităţii şi al 
descentralizării a fost desfiinţat prin 
lege (OUG 30/1998).  

Astfel, Casele de asigurări judeţene 
devin de facto filiale ale Casei 
Naţionale (CNAS).  



Pasul următor  
(2000-2004):  
Ministerul Sănătăţii 
înglobează Casa Naţională 
de Asigurări iar  
Ministerul de Finanţe 
adună (unic) şi controlează 
fondurile CNAS  



Subordonarea Consiliului de 
Administraţie tripartit direct 
Preşedintelui CNAS.  

Desfiinţarea de jure a accesului 
contributorilor la decizia financiară a 
fost efectuată prin acelaşi mecanism 
extraparlamentar: ordonanţă de 
urgenţă *.  

Ineficacitata Consiliului a condus la 
noi paşi antidemocratici.  

* OUG 180/2000.  



Prin OUG 150/2002, CNAS devine 
departament al MS: Preşedintele 
CNAS devine primul adjunct al 
Ministrului Sănătăţii, Secretar de Stat 
al MS, în continuare numit de Primul 
Ministru. 

Ulterior, prin modificările legislative 
ulterioare, Min. de Finanţe preia 
prerogativele de colectare a 
fondurilor de sănătate, pe lîngă 
dreptul de a fi factorul decisiv în 
elaborararea Bugetului CNAS.  



Forţa distructivă şi antidemocratică a 
Ministerului de Finanţe se manifestă 
plenar la nivelul Bugetului Naţional 
pentru 2004, aprobat în Noembrie 
2003. 

Argument * :  

* Georgescu R. Banii din sănătate 
deturnaţi spre alte domenii. Romînia 
Liberă, # 4213. 29.01.2004.  



 CNAS elaborează proiectul de buget 
pentru 2004 la 1 Noembrie 2003.  

 În acesta, CNAS previzionează – 
corect – că va colecta 88 000 
miliarde lei;  



 La 18/19.11.2003 se aprobă noua 
Constituţie a României *.  

 În aceasta, la articolul 138 se 
introduce o importantă modificare 
prin care denumirea articolului va fi: 
"Impozite, taxe şi alte contribuţii" şi 
se completează astfel:  

“După alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, (3), cu următorul 
cuprins:  

* Legea  din 18 septembrie 2003 de revizuire a Constitutiei României. Monitorul 
Oficial 669 din 22 septembrie 2003.  



(3) Sumele reprezentând 
contribuţiile la constituirea unor 
fonduri se folosesc, în condiţiile legii, 
numai potrivit destinaţiei acestora."  



 În plan practic, aceasta presupune 
că previziunea pentru veniturile 
CNAS înseamnă că veniturile sînt 
egale cu cheltuielile;  

 Ori, aceasta ar fi însemnat că 
proiectul CNAS de a strînge 88 000 
miliarde lei ar fi condus la cheltuieli 
pentru SIS de 88 000 miliarde lei.  



 Legea Bugetului Naţional/2004 
aprobă pentru SIS numai 65 000 
miliarde lei, la capitoul “venituri”, 
astfel că la capitolul “cheltuieli” apar, 
NU 88 000 miliarde, ci numai 65 000 
miliarde lei. 

În aceste condiţii, a apărut 
suspiciunea că 23 000 miliarde lei, 
destinaţi  SIS rămîn la dispoziţia 
Ministerului de Finanţe în Trezorerie 
(într-un an electoral) *.  

* Georgescu R. Banii din sănătate deturnaţi spre alte domenii. Romînia Liberă, # 4213. 
29.01.2004.  





I. Considerăm că există 2 
tipuri de fonduri pentru 

sănătate:  

1. Fond public înseamnă gestionarea 
politică a fondurilor; 

2. Fond privat înseamnă gestionarea 
numai a contributorilor la fond !   

  În această a doua categorie, 
există alte două tipuri de contribuţii 
şi de gestionări:  



2A. Fonduri sociale sau mutuale, în 
care contribuţia este obligatorie iar 
gestiunea este realizată prin adunări 
generale ale contributorilor;  

2B.  Fondurile “strict private” se 
realizează prin contribuţii voluntare 
iar gestiunea este realizată numai de 
acţionariatul ce a generat fondul.  



II. Înţelegerea ambiguă a 
acestor termeni conduce la 
impunerea în societate a 
dreptului puterii politice de a 
administra fonduri ale unor 
contributori privaţi.  
 În plan practic, aceasta 

înseamnă că:  



1. Numai unii contribuie la fond 
dar toţi beneficiază ! 

2. Procedeul se numeşte 
“renaţionalizare” !  



Cît vom mai aştepta 
pînă cînd un sistem 

funcţional de sănătate 
va fi pus la punct în 

România ? 

În plus 


