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Sistemul sanitar din România este damnat. Toţi murim de dragul sănătăţii şi de 
fapt nu îi pasă nimănui. Nimeni nu a criticat câtuşi de timid decizia guvernului 
Tudose de a reduce contribuţia la sănătate de la 10,7% la 10% din salariul brut. 
Este posibil ca decidenţii să fi considerat că nu este acceptabil ca odată cu o creştere 
(artificială) a salariilor să se producă şi o creştere a bugetului asigurărilor de sănătate. 
Bugetul avut în vedere este cel al pensiilor însă perdantul de serviciu a devenit cel al 
sănătăţii. 

Este probabil ca Ministerul de Finanţe să fi vrut să conserve bugetul destinat asigurărilor 
sociale de sănătate. Un asemenea raţionament este însă valabil doar pentru bugetul 
care s-a făcut probabil deja, însă pentru viitor scăderea contribuţiei la 10% are efecte 
cert negative pentru fondul de asigurări sociale de sănătate. 

Este probabil, de asemenea, ca guvernul să fi fost iritat de numărul mare de persoane 
fizice autorizate care sunt în fapt salariaţi mascaţi. Angajarea lor nu va contrabalansa 
pierderea, salariul ce va fi oferit va fi mai mic decât contractul anterior de prestări 
servicii. 

Şi aşa am ajuns la răul esenţial făcut prin această decizie pe care o etichetez ca fiind 
arbitrară, lipsită de viziune şi mai ales de interes pentru şansa românilor de a fi trataţi 
mai bine în viitor. 

Sistemul de asigurări avea la baza, pentru că nu mai are, câteva principii fundamentale, 
cel de temelie fiind cel al solidarităţii între tineri şi bătrâni, între sănătoşi şi bolnavi, între 
cei cu venituri mari şi cei la limita sărăciei, şi da, între angajaţi şi angajatori! Astăzi 
această ultimă formă de solidaritate a fost înlăturată. 

Trecerea la un sistem bazat pe asigurări sociale de sănătate, alimentat printr-o 
contribuţie proporţională cu veniturile realizate, a avut în vedere înlăturarea posibilităţii 
ca sistemul sanitar să mai rămână în urma creşterii economice sau a inflaţiei. Această 
premisă a fost înlăturată treptat, periodic fiind operate reduceri ale contribuţiilor 
procentuale, ca în cazul de faţă. 

Calculele iniţiale s-au făcut plecând în anul 1999 de la contribuţii paritare angajat, 
angajator, de câte 7% fiecare, raportat la salariu brut. În 2004, în lipsa oricărui argument 
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logic, sănătatea ar fi fost un sistem vădit excedentar, s-a prognozat şi inclus în 
programul de guvernare al alianţei DA perspectiva scăderii contribuţiei la asigurările de 
sănătate. De aici până la punerea în practică a ideii de către viitorii premieri a fost doar 
un pas, contribuţia scăzând treptat până la 5,2% pe seama angajatorilor şi 5,5% pe 
seama angajaţilor. 

Acum asistăm la o nouă scădere şi o brutală schimbare de paradigmă. În Europa, 
singura ţară în care efortul asigurării de sănătate este lăsat exclusiv pe seama 
angajaţilor este Elveţia. Însă orice comparaţie cu această ţară este inutilă! 

Ţări cu un produs intern brut foarte mare au o taxare a angajatorilor, de 7.3% în 
Germania (15,5% fiind plătit de angajaţi), iar în Olanda contribuţia este plătită în părţi 
egale. Visul specialiştilor în management sanitar de a creşte contribuţia la Asigurări 
sociale de Sănătate astfel încât consumul de servicii de sănătate să ajungă treptat la 
măcar 6% din PIB din bani publici, dacă nu mai mult, este practic o himeră! Germania, 
ca să mă întorc la exemplul amintit, consumă 12% dintr-un PIB gigantic, comparativ cu 
cel al României, iar noi alocăm 4%, în schimb aşteptările noastre de îngrijiri sunt la 
acelaşi nivel cu al nemţilor!!! Iar politicienii nu ezită să promită că aceste aşteptări se vor 
împlini! 

Decizia actuală a Guvernului Tudose a îngropat pe termen lung speranţa de 
îmbunătăţire a finanţării sănătăţii. 

Încercările unora (printre care, recunosc cu ruşine, mă număr şi eu) de a găsi mijloace 
de a cheltui mai eficient resursele sănătăţii, folosind tehnici de modelare şi calcule 
complicate, este în fapt o prostie, un idealism infantil. Ce rost are să economiseşti la o 
procedură sau un medicament câteva milioane de euro pentru a Ie face disponibile 
pentru achiziţia altor tratamente sau intervenţii moderne, când propriul tău guvern îţi 
rade dintr-un condei, pe neanunţate, sute de milioane, printr-o ştergere a unei 
zecimale?! De ce să mai faci economii pentru a salva mai multe vieţi dacă orice surplus 
este luat de guvern? 

Răul este făcut şi pe termen mediu scapă cine poate. În contextul dat, oricine poate găsi 
mijloace neortodoxe de a direcţiona cheltuieli de amploare către un program în care este 
implicat direct, în construirea unui spital care îi aduce parandărături greu de evidenţiat, 
care îi creşte cifra de afaceri din banii sănătăţii, are toate argumentele să o facă. 
Deciziile sistemice, de amploare nu sunt explicate sau justificate. De ce ar fi necesar să 
mai fie explicate sau justificate cele de mici dimensiuni (de milioane de euro)? În haos 
orice decizie este corectă iar Guvernul se pare că va lua şi în viitor numai decizii 
corecte! 

Corectitudinea deciziei de scădere a contribuţiei la fondul de asigurări de sănătate este 
însă, în mod cert validată de acceptarea tacită, unanimă, chiar complice! 

 


