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IV. Eterna problemă a subfinanţării 
sistemului de sănătate –  

proiecţii pentru 2012 
 

 

 

Reforma în sănătate pare a fi fost lăsată 
moştenire pentru guvernul care va 
rezulta în urma alegerilor parlamentare 
viitoare.  Deşi există soluţii pentru o 
cheltuire mai eficientă în limitele 
aceluiaşi buget, fără o serie de măsuri 
asumate politic pentru creşterea 
finanţărilor la sistemul de sănătate, 
opţiunile pentru readministrarea 
resurselor deja existente nu vor putea 
genera îmbunătăţiri. 

 

1. Ce s-a întâmplat cu 
proiectul de lege a 

sănătăţii 

În sănătate, în anul 2011, evenimentul 
care a captivat întreaga atenţie a fost 
proiectul de lege privind noua reformă în 
domeniu. În prima jumătate a anului 
2011 Preşedintele României anunţa 
decizia de a repeta scenariul de la legea 
educaţiei, urmând ca raportul comisiei 
prezidenţiale privind sănătatea să fie 

transpus într-un proiect de lege care ar fi 
urmat să fie trecut în mare viteză prin 
Parlament. După numeroase amânări şi 
promisiuni, Ministerul Sănătăţii a pus în 
dezbatere publică proiectul însă, chiar 
înainte de trecerea timpului minim legal, 
acesta a fost retras urmând ca procesul 
să fie reluat după ce funcţionarii 
instituţiei ar fi urmat să analizeze criticile 
virulente aduse şi după o nouă rundă de 
consultări cu toţi factorii implicaţi din 
domeniul sectorului sanitar. Dacă iniţial 
proiectul ar fi trebuit să fie dat din nou 
publicităţii în maxim 2-3 luni, termenul s-
a amânat până la sfârşitul semestrului 1 
pentru ca, în cele din urmă, însuşi 
Ministrul Sănătăţii să recunoască faptul 
că cel mai probabil proiectul va fi luat în 
dezbatere doar de viitorul parlament. 

În pofida blocajului real în care s-a 
ajuns, iniţiativa legislativă a condus la o 
amplă dezbatere a problemelor din 
sănătate, iar analizele făcute de diverşi 
specialişti au pus în evidenţă, din nou, 
multitudinea de insuficienţe din domeniu 
şi posibile măsuri reparatorii. Ministerul 
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Sănătăţii nu a elaborat niciun studiu de 
impact pentru măsurile propuse de 
vechiul proiect de lege în pofida 
transformărilor radicale propuse de 
acesta şi a modalităţii aproape 
intempestive în care ar fi urmat să se 
pună în practică. 

 

2. Finanţarea sistemului 
sanitar – eterna 

problemă a guvernului 
român 

România este ţara membră a Uniunii 
Europene care alocă cele mai puţine 
fonduri din produsul intern brut pentru 
sănătate. Problema a devenit una de 
tradiţie, după 1989 toate guvernele 
confruntându-se cu aceeaşi problemă - 
discrepanţa între cheltuielile din 
sănătate şi nevoile reale ale populaţiei. 
Decalajul s-a adâncit permanent pe 
măsură ce firmele multinaţionale de 
medicamente şi-au făcut simţită 
prezenţa în România, marketingul 
specific presupunând şi investiţii în 
informarea medicilor şi indirect a 
populaţiei asupra posibilităţilor actuale 
de diagnostic şi tratament. 

De aceea, permanent se face simţită o 
presiune puternică pentru creşterea 
cheltuielilor în sănătate, creştere pe care 
însă niciun guvern nu şi-a asumat-o 
decât strict declarativ. Sistemul sanitar a 
încercat să ţină pasul cu nivelul existent 
în ţările vestice prin alocarea de fonduri 
prioritar în spitalele clinice din centrele 
universitare şi prin investiţiile făcute în 

ultima vreme în domeniul asistenţei 
medicale de urgenţă. 

O analiză sumară a cheltuielilor din 
sănătate ne arată şi cum s-a reuşit să se 
menţină cât de cât un nivel, măcar la 
limita funcţionarii, pentru sistemul 
îngrijirilor de sănătate din România. 

Principalele probleme ale 
finanţării sistemului sanitar 

În pofida veniturilor salariale mici, 
România şi-a actualizat în timp preţurile 
la utilităţi şi chiar la alimente cu cele 
practicate în ţările Uniunii Europene în 
condiţiile în care PIB-ul pe locuitor, 
exprimat conform standardului puterii de 
cumpărare, reprezenta 40,6 la sută din 
media zonei euro48. În condiţiile cheltuirii 
unor sume calculate în $PPP49 de 
aproximativ 6 ori mai mici pe cap de 
locuitor50 decât în ţări avansate 
economic precum Olanda sau Germania 
– s-a făcut permanent rabat la calitatea 
serviciilor şi la acoperirea în profil 
teritorial cu servicii medicale, popula ţia 
rural ă beneficiind de infrastructur ă şi 
personalul medical în mult mai mic ă 
măsura decât cea urban ă. 

                                            
48 Raport annual 2010 - BNR  - 
http://www.bnro.ro/DocumentInformation.aspx?i
dDocument=10992&idInfoClass=3043  
49 PPP (purchasing power parity ) unitate 
monetară care reflectă puterea de cumpărare a 
aceloraşi bunuri şi servicii în ţările comparate. 
50 Date OECD – 2009 (ultimul an de agregare a 
informaţiilor) http://stats.oecd.org (descărcat în 
20.03.2012) 
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Sursa: WHO Department of Health Statistics and Informatics (May 13, 2011). "World Health Statistics 
2011". Geneva: WHO. http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS2011_Full.pdf
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Tabel 2: Cheltuielile totale cu săn

Sursa: WHO Department of Health Statistics and Informatics (May 13, 2011). "World Health Statistics 
2011". Geneva: WHO. http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS2011_Full.pdf
2012. 
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Sursa: WHO Department of Health Statistics and Informatics (May 13, 2011). "World Health Statistics 
http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS2011_Full.pdf
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Department of Health Statistics and Informatics (May 13, 2011). "World Health Statistics 
http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS2011_Full.pdf
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2.1. Plăţile informale ridicate 
ale consumatorilor de 
servicii medicale  

Sistemul de plăţi informale (respectiv 
sumele de bani achitate de pacienţi 
neoficial pentru a beneficia de servicii 
medicale sau ca semn al gratitudinii), 
estimat în anul 2005 ca fiind în jurul a 
300 de milioane anual51 ţine la distanţă 
de serviciile medicale o bună parte din 
persoanele cu venituri mici, acestea 
prezentându-se la medic doar când 
afecţiunile de care suferă devin prea 
grave. 

2.2. Salariile mici ale 
personalului medical  

Salariile medicilor au fost crescute în 
perioada guvernării Tăriceanu cu peste 
50%, dar s-au menţinut în continuare la 
foarte mare distanţă de importanţa 
socială a actului medical, fapt care 
contribuie major la un alt fenomen care 
influenţează cantitatea şi calitatea 
serviciilor medicale oferite: exodul 
personalului către ţări vest-europene. 

2.3. Infrastructura medicală 
învechită                    

Infrastructura medicală este în 
continuare învechită în pofida unor 
încercări de dotare cu aparatură 
medicală şi ambulanţe realizate prin 
împrumuturi ale Băncii Mondiale.  

 

                                            
51 Raport privind pl ăţile informale în sector 
sanitar din Romania  – Banca mondiala pentru 
Ministerul Sanatatii - 2005 

Dotarea minimală făcută a fost 
insuficient raportată la nevoi şi, în 
absenţa unui plan de dezvoltare în profil 
teritorial, efectuată în funcţie de interese 
şi putere politică fară a exista o strategie 
privind retehnologizarea de lungă 
durată. Cea mai mare parte a spitalelor 
se confruntă cu deficienţe suficient de 
grave pentru a împiedica acreditarea lor 
ca atare fară investiţii substanţiale – fapt 
care a contribuit la amânarea repetată, 
pentru mai mult de 10 ani, a punerii în 
aplicare a procesului de evaluare a 
acestora. Închiderea a 68 de spitale – ca 
urmare a presiunii FMI de a încerca să 
facă o minimă eficientizare s-a dovedit a 
fi o măsura punctuală, fară consecinţe 
privind calitatea actului medical sau a 
finanţării – ponderea acestor unităţi în 
bugetul total de cheltuieli fiind relativ 
nesemnificativă. 

2.4. Raportul dintre consumul 
redus al medicamentelor din 
bani publici (sub media 
europeană) şi preţul 
medicamentelor (comparabil 
cu media europeană) 

Consumul de medicamente  a crescut 
de la an la an, ajungând astăzi la 
aproximativ 2,5 mld. de euro din care 
75% medicamente prescrise pe reteta52 
- la mai pu ţin de jum ătate fa ţă de 
consumul mediu de medicamente din 
UE (calculat în PPP – vezi tabelul 3) – 

                                            
52 Centre de Gestion, de Documentation, 

d’Informatique et de Marketing (Cegedim) -  citat de 
Ziarul Financiar http://www.zf.ro/companii/piata-
de-medicamente-a-spart-pragul-de-2-5-mld-
cresterea-a-fost-de-30-in-t4-din-2011-9221913 
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în condiţiile în care preţul 
medicamentelor este la un nivel 
comparabil. Datorită insuficien
finanţări a spitalelor s-a ajuns ast
situaţia în care medicamentele ocup
mai puţin de 10% din bugetul total al 

 

 

Tabel 3: Evoluţia pieţei farmaceutice în România (în euro)

Sursa: Centre de Gestion, de Documentation, d’Informatique et de Marketing (Cegedim) 
Financiar http://www.zf.ro/companii/piata
30-in-t4-din-2011-9221913 - desc
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2.5. Plata serviciilor medicale 
nu reflectă costurile 
serviciilor medicale  

În ambulatorul de specialitate diferenţele 
între tarifele şi plăţile acordate de CNAS 
şi tarifele de piaţă (privată) pentru 
aceleaşi servicii sunt de 1:5 până la 1:10 
– în funcţie de localitate. Tarifele pentru 
plata serviciilor spitalicesti sunt calculate 
prin intermediul sistemului DRG 
(Desease Related Groups) – fără a se fi 
făcut o verificare a concordanţei dintre 
costurile reale ale unui spital şi suma 
încasată prin acesta! 

 

3. Soluţii încercate de 
Guvernul României la 
problemele finanţării 

sistemului sanitar 

Încercările de a suplimenta alocările 
către îngrijirile de sănătate s-au 
materializat în propuneri legislative care 
aveau menirea de a proteja bugetul 
sănătăţii de realocările făcute de 
Ministerul de Finanţe şi de către 
Parlament spre alte domenii, aparent 
mai puţin prioritare.  

Astfel, în anul 1996 a fost introdus 
sistemul asigur ărilor sociale de 
sănătate  – urmând ca cea mai mare 
parte a finanţării acestui sistem să se 
facă din contribuţia individuală raportată 
la venit - de 7% şi dintr-o cotă similară – 
de 7% raportată la salariul brut plătită de 
angajator. Efectele au fost vizibile 
aproape imediat, în anul 1999 - anul 
colectei iniţiale la asigurările de sănătate 

şi în anul imediat următor – sumele 
adunate atingând nivelul maxim de 5,2% 
din PIB faţă de 2,8% în anul 2006. 

Anul 2000  a fost singurul an în care 
bugetul asigurărilor de sănătate a fost 
excedentar – excedentul fiind însă unul 
artificial prin limitarea impusă de 
Ministerul Finanţelor pentru cheltuieli 
până la găsirea unei soluţii de a 
redistribui sumele către sistemul 
deficitar al pensiilor sociale. Soluţia 
găsită – aplicată în timp în funcţie de 
contextul politic şi de viziunea 
guvernului a fost scăderea 
contribu ţiilor la s ănătate pân ă la 
nivelul actual de 10,7% raportat la 
venitul brut  (5,5% personal şi 5,2% din 
partea angajatorilor) deşi nimic din 
realităţile din sistemul sanitar nu 
justificau o asemenea reducere. O altă 
încercare a fost crearea unui fond 
special destinat Ministerului S ănătăţii 
– taxa pe viciu  – prin care se estima ca, 
anual, să se asigure cel puţin 500 de 
milioane pentru investiţii în 
infrastructură. Şi acest fond a eşuat în 
menirea sa, înlocuind, în fapt, sumele 
care trebuiau alocate de la bugetul de 
stat pentru programele de sănătate. 

În pofida echilibrului fragil menţinut în 
asigurarea finanţării sistemului sanitar, 
consumul de medicamente a crescut de 
la an la an ca urmare a adoptării unor 
măsuri financiare cel puţin discutabile: 
plata facturilor către furnizorii de 
medicamente a fost întinsă prin acte 
normative până la aproape 1 an! 
Compromisul făcut de guvern a fost 
absen ţa oric ăror m ăsuri de conten ţie 
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a costurilor cu medicamentele
care a făcut ca la sfârşitul anului 2010 
sistemul sanitar să înregistreze o 
depăşire a cheltuielilor bugetate în acest 
domeniu de aproape 300 de milioane de 
euro! 

Aflat sub monitorizarea Fondului 
Monetar Internaţional ca urmare a 
creditării ţării noastre de că
instituţie, Guvernul României s
somat să achite creanţele din domeniul 
medicamentelor şi, pentru a preveni 
repetarea înregistrării de dep
necontrolate ale bugetului, a impus o 
măsură unică în lume – obligativitatea 
produc ătorilor de medicamente de a 
suporta în întregime dep ăş

buget la acest capitol.  Dup
serie de bâlbâieli legislative, care s
soldat cu imposibila aplicare în practic
a respectivei taxe timp de aproape 2 ani 
– în prezent au început să se colecteze 
de către ANAF – sumele prev
Soluţia găsită, deşi satisfăc
 

Tabel 5: Fondul asigurărilor sociale de s

Sursa: http://www.cnas.ro/informatii
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de tot felul se datoreaz
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impunerii unei noi legi a s
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4. De ce soluţiile 
propuse de Guvernul 

României nu ar rezolva 
problema subfinanţării 
sistemului de sănătate?  

Care a fost argumentul 
Guvernului? 

Pe fond, noua reformă (cea actuală fiind 
„veche” doar de 5 ani) poate fi rezumată 
la câteva soluţii de esenţă: privatizarea 
total ă a sistemului caselor jude ţene 
de asigur ări de s ănătate cu 
men ţinerea casei na ţionale şi optarea 
pentru “privatizarea” – posibil ă dar 
nu obligatorie, a spitalelor care vor 
solicita acest lucru.   

Orientarea strategică spre privatizare s-
a bazat pe ipoteza că un management 
privat va reprezenta solu ţia pentru o 
salarizare mai adecvat ă a 
personalului medical  – care va ieşi de 
sub restricţiile impuse de legea unică a 
salarizării, vor dispărea furturile din 
sistem şi vor fi oferite servicii de mai 
bună calitate – aşa cum se pare că sunt 
cele oferite în prezent în cele câteva 
spitale private din România. Ca sursă a 
finanţării suplimentare s-a evocat 
probabilitatea că entităţile private care 
vor prelua actualele case de asigurări 
sociale vor oferi pe larg asigurări 
suplimentare şi complementare de 
sănătate – iar cei 300 de euro deductibili 
cu această destinaţie vor putea să 
aducă, într-un scenariu optimist, peste 
1,5 miliarde la bugetul total al 
cheltuielilor în sănătate. 

De ce măsurile propuse de Guvern nu 
ar func ţiona?  

Argumentele invocate în sprijinul 
soluţiilor propuse au fost 
neconvingătoare şi au generat o reacţie 
aproape unanimă de respingere. 
Trebuie să subliniem că astfel de soluţii 
de privatizare a sistemului de îngrijiri de 
sănătate au fost respinse de populaţie şi 
în alte ţări foste comuniste precum 
Ungaria – în care s-a organizat un 
referendum sau Polonia, unde 
propunerea de privatizare s-a respins şi 
apoi abandonat într-una din camerele 
Seimului. 

Soluţia extremă identificată - opţiunea 
pentru privatizarea cât mai largă a 
sistemului - a atins şi coarda sensibilă a 
populaţiei: transformarea îngrijirii 
sănătăţii dintr-un bun public garantat de 
Constituţie, într-o marfă capabilă sa 
genereze profit unor entităţi comerciale 
urmărind trei deziderate: oprirea risipei, 
creşterea eficacităţii utilizării fondurilor şi 
creşterea calităţii actului medical. 

De altfel, chiar şi premisele invocate 
sunt în esenţă false: 

Privatizarea caselor de asigur ări 
jude ţene de sănătate ar putea 
conduce la o ipotetic ă creştere a 
eficientiz ării, îns ă costul acesteia nu 
poate fi decât reducerea num ărului 
de servicii spitalice şti.  Este lesne de 
înţeles că în cazul în care finanţarea prin 
contribuţii la asigurări de sănătate ar 
rămâne identică (aceasta era premisa 
de la care s-a plecat), costul suplimentar 
pentru administrarea sistemului nu 
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poate veni decât din amputarea sumei 
de la serviciile oferite în prezent. Cum 
toate nivelele de asistenţă medicală cu 
excepţia sistemului spitalicesc consumă 
procente relativ mici din buget, ar rezulta 
că obţinerea fondurilor pentru 
administrare şi profit s-ar putea face 
numai printr-o reducere a numărului de 
paturi şi de internări. Deşi este posibilă 
şi probabil chiar necesară o astfel de 
măsură – ea nu trebuie să se facă 
pentru a asigura finanţarea unui 
operator privat. 

Pe de altă parte, pozi ţionarea 
personalului medical în zona 
extrabugetar ă este complet lipsit ă de 
consecin ţe, în condi ţiile în care în 
prezent exist ă o limitare a 
cheltuielilor cu personalul la 70% din 
bugetul spitalelor, multe din orele 
suplimentare şi sporuri fiind t ăiate 
pentru c ă nu au acoperire în buget!  În 
ceea ce priveşte atragerea sumei 
ipotetice de 1,5 miliarde de euro prin 
asigurări private – soluţia este nu numai 
ipotetică, ci de-a dreptul falsă – cei care 
doresc şi au şi venituri corespunzătoare 
pentru o asigurare privată fiind puţini în 
raport cu cei 5 milioane de salariaţi, 
opţiunea fiind strict la latitudinea fiecărui 
salariat şi nu o obligaţie. În fapt, cea mai 
importantă problemă a sistemului sanitar 
– cea a plăţii şi asigurării menţinerii 
resurselor umane – a fost complet 
eludată din punct de vedere al soluţiilor 
viabile. 

 

5. Măsuri care trebuie să 
fie adoptate fără 

întârziere în domeniul 
sănătăţii de către 

Guvernul României 

Recomandările de măsuri propuse 
pentru sistemul de sănătate sunt 
întemeiate pe următoarea schemă: 

Identificarea şi clarificarea problemei 
politice : subfinanţarea sistemului de 
sănătate 

Contextul şi fundalul existent :  
- improbabilitatea creşterii finanţării şi 

necesitatea identificării de resurse 
suplimentare fără un efort bugetar 
considerabil 

 
Identificarea alternativelor :  
- privatizarea şi orientarea spre o “piaţă 

a serviciilor de sănătate” vs. creşterea 
implicării statului şi introducerea 
mecanismelor de evaluare şi control. 

 

Cu privire la paradigma privatizării vs. 
implicarea statului în sistemul de 
sănătate, privatizarea în sine nu poate 
reprezenta o măsură pentru rezolvarea 
problemelor. Noţiunea de “eşec al 
pieţei serviciilor de s ănătate”  este 
deja cunoscută de experţi din domeniul 
managementului sistemelor de sănătate 
şi anume faptul că piaţa serviciilor de 
sănătate nu poate funcţiona ca o piaţă 
liberă datorită asimetriilor în privinţa 
concurenţei, cunoştinţelor limitate 
asupra propriei stări de sănătate care 
obligă la interpretarea stării de către un 
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specialist, dificultăţilor în evaluarea 
eficacităţii clinice a tratamentelor, 
competiţiei nu pentru preţuri, ci pentru 
calitate, distribuţiei inegale a veniturilor 
şi existenţei unor nevoi de sănătate mai 
mari la cei cu venituri mici. 

Recomandările operează în paradigma 
unei implicări mai mari a statului şi sunt 
orientate pe problema subfinanţării 
sistemului de sănătate, prin măsuri care 
necesită atragerea de fonduri 
suplimentare (cu identificarea ulterioară 
a surselor de finanţare) şi măsuri care 
nu presupun o mărire a bugetului 
existent, ci, eventual, o reorganizare a 
resurselor repartizate în prezent. 

 

Măsuri care presupun 
atragerea de fonduri 

suplimentare 

A. Necesitatea unei noi 
strategii întemeiate pe o 
analiză de impact 

Teoretic, noua lege a sănătăţii s-a bazat 
pe raportul comisiei prezidenţiale. 
Soluţiile arată o schimbare a viziunii 
autorilor, privatizarea masivă a 
sistemului nefiind soluţia propusă, iar 
finanţarea anuală până la un nivel de 6-
7% fiind complet abandonată. O 
schimbare a strategiei nu este neapărat 
de condamnat, în ultimă instanţă simpla 
schimbare a contextului ar fi suficientă 
pentru o nouă abordare. Propunerile 
trebuie însă să se facă strict pe baza 
analizei profunde a consecinţelor, 

simpla dezbatere cu diverşii actori 
implicaţi nefiind suficientă. O strategie 
serioasă pe termen mediu în sănătate 
este o necesitate stringentă. Fondurile 
europene pot reprezenta o sursă de 
finanţare suplimentară inclusiv pentru 
sectorul sanitar. România va pierde 
sume gigantice din fondurile europene 
datorită faptului că nu s-a pregătit din 
timp pentru a elabora proiecte adecvate. 
Pentru exerciţiul financiar care va 
începe în anul 2014 proiectele care vor 
fi propuse de ţara noastră, de această 
dată şi în sănătate, trebuie să se bazeze 
pe o strategie şi pe o prioritate reală 
pentru dezvoltarea acestui sector. 

B. Liberalizarea salariilor şi 
deblocarea posturilor din 
sănătate 

Guvernul trebuie să intervină cât mai 
prompt în problema lipsei de personal 
medical. Deblocarea posturilor din 
unităţile sanitare şi liberalizarea salariilor 
sunt măsuri care pot şi trebuie să fie 
luate imediat. Creşterea veniturilor 
personalului medical trebuie să se facă 
programat şi distinct în planurile 
strategice privind evoluţia sistemului 
sanitar pe următorii 5 ani. O posibilitate 
ar fi ca personalul medical să fie stimulat 
să activeze ca persoană fizică autorizată 
inclusiv în unităţile spitaliceşti sau să se 
grupeze pentru a furniza servicii 
deficitare în prezent precum anestezia 
sau serviciile de anatomie patologică, 
farmacie, etc. Amânarea luării unor 
decizii privind mijloacele prin care să fie 
stimulaţi financiar medicii şi personalul 
medical va conduce, în scurt timp, la 
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apariţia unei adevărate crize imposibil 
de rezolvat – absenţa resurselor umane 
necesare unei minime funcţionări a 
sistemului sanitar. 

C. Redefinirea pachetului 
minim de servicii şi 
introducerea co-plăţii 

În contextul crizei care ameninţă 
România dar şi întreaga economie 
mondială, este foarte improbabil ca să 
se accepte o creştere a contribuţiilor la 
asigurările sociale de sănătate. De 
aceea este necesară o definire 
tranşantă şi de lungă durată a serviciilor 
care fac obiectul asigurărilor sociale 
(pachetul minim de servicii promis a fi 
redimensionat încă din luna decembrie a 
anului precedent), a stabilirii acelor 
servicii care rămân în exclusivitate în 
seama statului prin finanţare de la buget 
prin Ministerul Sănătăţii, care sunt 
cheltuielile care pot fi lasate în seama 
Ministerului Muncii (ex. cămine spital) şi 
care servicii sau parte a serviciilor pot fi 
acoperite prin sistemul asigurărilor 
private de sănătate (inclusiv prin 
dimensionarea coplăţilor). O parte a 
acestor venituri vor creşte strict 
proportional cu avântul economiei, altele 
vor depinde de atenţia pe care o acordă 
fiecare individ sănătăţii sale.  

Suplimentarea bugetului sănătăţii nu se 
poate face în actuala paradigma decât 
strict către acele servicii care cad în 
seama statului (asistenţa medicală de 
urgenţă, programele de profilaxie şi de 
tratament pentru unele afecţiuni precum 
cancerul, unele boli transmisibile, 

diabetul zaharat, dializa, etc) şi 
dezvoltarea infrastructurii în plan 
teritorial.  

D. Modificări de substanţă în 
politica medicamentului 

Guvernul speră la contenţia costurilor 
prin stabilizarea taxei claw-back prin 
care producătorii de medicamente să 
preia în totalitate depăşirile bugetare. 
Această măsură este improbabil a fi 
sustenabilă şi va genera numeroase 
disfuncţionalităţi în aprovizionarea 
populaţiei cu medicamente. Guvernul 
trebuie să se orienteze de urgenţă către 
măsuri care există şi astăzi în cadrul 
legal, dar care nu au fost puse în 
practică deşi sunt obligatorii. Trecerea la 
evaluarea economică a tuturor 
tehnologiilor medicale inclusiv a 
medicamentelor, folosirea studiilor de 
impact asupra bugetului atât pentru 
medicamentele nou intrate pe lista de 
compensate şi gratuite (listă blocată de 
mai bine de 3 ani!), reintroducerea 
licitaţiilor pentru programele naţionale 
sau pentru achiziţiile zonale efectuate 
de spitale grupate pe specialităţi, 
negocierea cost-volum pentru 
medicamentele incluse în programele 
naţionale, sunt măsuri care nu pot 
aştepta alegerile parlamentare sau o 
nouă lege a sănătăţii.  

Concomitent, poate fi adoptată o serie 
lungă de măsuri precum înlocuirea 
adaosului practicat la medicamentele 
plătite din bani publici în plata per 
prescripţie eliberată, introducerea de 
bugete orientative de practică pentru 
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medicii din ambulatoriu, acordarea de 
stimulente pentru utilizarea 
preponderentă a medicamentelor 
generice. Un impact deosebit îl poate 
reprezenta accentul pus pe o corectă 
informare a pacientului atât la nivelul 
medicului prescriptor cât şi al farmaciei 
unde i se eliberează tratamentul. O 
modificare imediată se impune a se face 
în ceea ce priveşte acordarea de 
tratamente în regim spitalicesc. Trebuie 
asigurată o concordanţă între 
medicamentele acordate pacienţilor pe 
perioada spitalizării şi cele care 
urmează a fi recomandate în continuare, 
după externare. Lista medicamentelor 
agreate în spitale (pe categorii de 
spitale) – existentă în toate spitalele din 
străinătate - trebuie să fie definită şi în 
spitalele din ţara noastră. Finanţarea 
spitalelor trebuie regândită pentru a se 
ajunge ca fondurile destinate 
aprovizionării cu medicamente să 
crească la 20-25% din bugetul unităţii. 

Surse pontenţiale pentru 
finanţările propuse: 

1. Fonduri europene. Anul 2013 este 
anul în care Guvernul României trebuie 
să declanşeze activităţile necesare 
pentru ca în anul 2014 să fie pregatite 
proiecte şi negociate deja sume care vor 
fi transferate din fondurile europene. 

2. Co-plata pentru serviciile pe care 
pacienţii trebuie sa le suporte din 
buzunar 

3. Asumarea politică de a aloca un 
anumit procent din creşterea economică 
din următorii ani a României la sănătate 

pentru a mări, treptat, bugetul redus din 
prezent (mai puţin decât media 
europeană). 

 

Măsuri care nu presupun 
costuri suplimentare 

A. Măsuri împotriva risipei, 
ineficienţei şi fraudei din 
sistemul sanitar 

Problema eficienţei se datorează în 
primul rând absenţei aproape totale a 
exercitării controlului. Este necesar un 
management mai bun în toate 
sectoarele de funcţionare ale unui spital 
pentru a micşora pierderile şi a asigura 
o administrare mai eficientă a resurselor 
până în momentul realizării deconturilor. 
O soluţie în acest sens ar fi aceea ca 
spitalele să rămână în proprietatea 
statului, dar să beneficieze de un 
management privat contra unui procent 
din profit. 

Pe de altă parte, modalitatea cea mai 
eficace de prevenire a furturilor şi 
cheltuielilor ineficiente o reprezintă 
creşterea masivă a transparenţei prin 
oferirea populaţiei, analiştilor, 
competitorilor politici şi chiar furnizorilor 
de servicii, date în timp real privind 
utilizarea fondurilor şi serviciilor 
furnizate. Informatizarea sistemului 
sanitar din acest moment permite deja 
asigurarea transparenţei prin agregarea 
tuturor acestor date. 
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B. Centralizarea achiziţiilor 
spitalelor şi a investigaţiilor 
de laborator  

Achiziţiile spitalelor trebuie făcute 
centralizat, pe zone sau pe spitale cu 
specific asemănător. Această măsură 
este necesară pentru evitarea realizării 
de achiziţii într-un mod fraudulos, cu 
costuri diferite pentru aceleaşi 
medicamente sau servicii medicale. 

De asemenea, având în vedere 
stringentele măsuri de eficientizare a 
modului în care se utilizează bugetul 
asigurărilor sociale de sănătate, se 
impune o imediată modificare a modului 
în care se finanţează sistemul 
investigaţiilor paraclinice. Soluţia 
adoptată de majoritatea ţărilor avansate  
care au optat pentru înfiinţarea de 
centre de laboratoare medicale integrate 
- zonale - capabile să asigure serviciile 
atât pentru medicina de ambulator cât şi 
pentru spitalele arondate, practicând 
costuri per analiză mult mai mici şi 
prevenind repetarea inutilă a analizelor 
la trecerea de la un nivel de asistenţă la 
altul. 

C. Măsuri pentru protejarea 
drepturilor pacienţilor şi 
responsabilizarea acestora 

Înfiinţarea Oficiului pentru Protec ţia 
Pacientului  (OPP) ca reprezentant al 
societăţii civile şi care va fi responsabil 
pentru sprijinirea asociaţiilor de pacienţi. 
OPP-ul ar avea rolul de instituţie 
independentă care să se asigure de 
transparenţa modului cum se cheltuiesc 
banii publici pe servicii medicale şi 

medicamente în numele lor în spitale 
(rol de health ombudsman). De 
asemenea, este necesară şi 
împuternicirea individuală a pacienţilor şi 
responsabilizarea lor cu privire la 
serviciile medicale şi medicamentele 
cheltuite în numele lor. Pacienţii trebuie 
să poată solicita aceste informaţii care 
să li se pună la dispoziţie pentru a-şi 
putea monitoriza parcursul medical şi 
resursele alocate pentru investigaţiile 
făcute.    

De asemenea, o altă măsură necesară 
este reactualizarea de baze de date 
ale pacien ţilor cu boli deosebite/risc 
social  sau cei predispuşi la astfel de 
boli pentru adoptarea unor măsuri de 
prevenţie şi studii cu privire la starea de 
sănătate a populaţiei României. 

D. Dezvoltarea susţinută a 
asistenţei medicale de 
urgenţă şi a asistenţei de 
ambulator 

Dezvoltarea SMURD şi schimbările din 
domeniul asistenţei medicale de urgenţă 
au dovedit că acest domeniu al 
asistenţei medicale trebuie să rămână, 
în totalitate, responsabilitate a statului, 
iar întregul efort financiar necesar 
acoperirii medicinii de urgenţă alocat în 
acest moment trebuie lasat în seama 
bugetului de stat şi controlat direct, prin 
Ministerul Sănătăţii. 

Schimbarea estenţială trebuie să se 
producă în domeniul asistenţei medicale 
de ambulator, care poate să determine o 
modificare de estenţă a utilizării paturilor 
de spital. Medicina de familie trebuie să 
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fie reorientată către asistenţă medicală 
profilactică, spre creşterea rolului de 
gatekeeper al medicului de familie şi 
acela de coordonator al echipei de 
asistenţă zonală (igienă, moaşă, 
asistenţă de pediatrie, etc). 

 

6. Concluzii 

În acest context, prin prezentul raport şi 
prin măsurile identificate, propunem 
următoarele direcţii necesare: 

- Este nevoie de o liberalizare  a 
sectorului medical prin liberalizarea 
salariilor şi o salarizare pe criterii 
diferenţiate şi prin clarificarea şi 
asumarea responsabilit ăţilor pe 
care le are fiecare institu ţie 
(Ministerul Sănătăţii, CNAS, casele 
judeţene) 

- Prevenirea furturilor, ineficien ţelor 
şi inechit ăţilor din sistem prin 
creşterea transparenţei în serviciile 
medicale oferite în timp real şi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

posibilitatea tragerii la răspundere a 
unităţilor sanitare care nu îndeplinesc 
standardele necesare 

- România trebuie să se reorienteze 
către un nou gen de politică în 
sănătate, către responsabilitatea 
individual ă şi comunitar ă mai ales 
cu precădere la cheltuielile şi 
serviciile medicale administrate 
pacienţilor. O dată cu redefinirea 
pachetului minim de servicii şi cu 
introducerea co-plăţii este stimulat 
controlul pacientului asupra serviciilor 
la care are acces gratuit precum şi 
asupra transparenţei cheltuielilor 
pentru serviciile şi medicamentele 
făcute în numele lui şi pe care acesta 
trebuie să le plătească sau pentru 
care şi-a făcut asigurare medicală 
privată.  

 
Majoritatea măsurilor punctuale trebuie 
şi pot fi adoptate fără întârziere, 
prezentul raport recomandând luarea de 
iniţiative în cel mai scurt timp. 

 


