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I. Introducere. Anul 2003 a fost marcat de o afirmaţie leit-motiv: “Niciodată sistemul 

de îngrijiri de sănătate nu a trecut printr-o asemena criză”.  

Elementele “crizei”. În acest context, am scos în evidenţă punctual elemente ale 

acestei crize: coplata, ca “bir” pe consultaţie, criza “compensatelor”, criza de 

materiale sanitare, arieratele spitalelor, înfiinţarea intempestivă a unităţilor medico-

sociale, prin desfinţarea de spitale, procesele de impunere a malpractice-ului  ş.m.a. 

II. Metoda de studiu.  
1. Analiza factorilor sociali obiectivi ce s-au modificat din 2002 (cînd nu a existat 

“asemena criză”) în 2003; 2. Analiza factorilor sociali subiectivi ce s-au modificat din 

2002 în 2003. 

Analiza. 
1. În Octombrie 2002, Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă 150, ce modifică 

radical Legea 145/1997, privind asigurările sociale de sănătate. OU 150 intră în 

aplicare în Ianuarie 2003. 

2. Cetăţenii asiguraţi, furnizorii de servicii de sănătate, administratorii – cu toţii au 

avut aşteptări mai mari în 2003 faţă de anii anteriori. Înşelarea aşteptărilor constituie 

factorul subiectiv ce generează apelativul de “asemenea criză nu a mai existat”. 

Esenţa modificărilor obiective – cauza declanşării crizei. 
În Ianuarie 2003 se schimbă valorile (principiile) pe care se bazează asigurările de 

sănătate. În Uniunea Europeană, valorile ce guvernează sistemele de sănătate sînt 

grupate în 12 puncte principiale şi aplicate. Aceste principii sînt: 1. solidarităţii, 2. 

subsidiarităţii, 3. descentralizării, 4. liberei alegeri, 5. echităţii, 6. reprezentativităţii, 7. 

profesiei libere, 8. libertăţii furnizorului de servicii de sănătate (medicale) de a stabili 

preţul serviciilor sale, 9. liberii folosiri a fondurilor de finanţare, 10. negocierilor 

colective şi locale, 11. principiul demnităţii, 12. prevederilor rezonabile (calitate, 

cantitate, buget limitat). 

Esenţa modificărilor subiective – percepţia  generală de incapacitate de a pune în 

practică o strategie pentru reformarea sistemului de sănătate. 
Strategia stabilită de Guvern în 2000-2001 părea corectă. Programul însă nu a fost 

aplicat. 

 

III. Rezultatul analizei 

 

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 şi aşa mai departe 

(Existenţa “plăţilor tăcute” arată că principiul solidarităţii nu funcţionează în fapt.) 

De remarcat că existenţa unor case pentru militari, transportatori, magistraţi 

(ORD 65/1998 şi ORD URG 41/1998) încalcă acest principiu. Ord 150 legalizează 

acest aspect neprincipial ! 

Scutirea de contribuţie a pensionarilor (unii cu pensii “grase”) încalcă de 

asemeni acest principiu ! 



 

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”. În schimb, dacă au nevoie de ajutor, şi-l cer, CNAS 

sau/şi MS este obligată să-l dea.  

De remarcat că ORD URG 30/1998, ORD URG 72/1998, ORD URG 

180/2000, precum şi mai noua Ord 150/2002 (de modificare a LASS) încalcă acest 

principiu. De fapt, Ord. 150 desfinţează aplicarea acestui principiu deşi el este 

trecut în chiar textul ei. 

 

 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 preferenţială a medicului, 

instituţiei (spitalului) şi casei de asigurări. De remarcat că instituţia medicului de 

familie încalcă acest principiu.  

Acest principiu stabileşte şi că managementul Caselor de asigurări este 

dependent de alegerea liberă a celor care contribuie la formarea fondului de ASS. 

Ord 150 încalcă acest principiu, atunci cînd interzice alegerea liberă a 

conducătorilor caselor de asigurări de sănătate! 

 

5. Echitatea înseamnă că oricine, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, religie, 

apartenenţă politică sau alt gen de minoritate are acelaşi drept la îngrijiri de sănătate.  

Ord 150 nu discută despre acest principiu. El se regăseşte însă în normele de 

aplicare. 

 

6. Reprezentativitatea înseamnă ca fiecare grup de interese din SIS să se regăsească 

în cadrul contractual. De remarcat că Ord 150 face abstracţie de grupul de interese al 

managerilor de spitale, de sindicate, de organizaţii patronale, de organizaţii 

profesionale ale altor categorii profesionale (cu excepţia CMR, a CFR şi a OAMR).  

Dar, în fond, Ord 150 desfinţează de drept acest principiu, atunci cînd 

afirmă că numai CNAS poate decide, în cadrul sistemului despre modul în care 

apare Contractul Cadru (CoCa), lista de medicamente compensate etc. 

 

7. Profesia liberă înseamnă că nu pot încheia contracte decît profesionişti autorizaţi 

de către organizaţii profesionale de drept public. Aceasta ar însemna apariţia, alături 

de medicii acreditaţi prin CMR, a asistenţilor cu practică independentă, acreditaţi prin 

Ordinul Asistenţilor, dar şi a unor organizaţii echivalente pentru biologi, fizicieni etc.  

Deşi nu este problematica Ord. 150, aspectul ridică probleme de 

modificare a legilor 74/1995 şi 461/2001. 

 

8. Libertatea furnizorului de a stabili preţul serviciului medical înseamnă ca pe 

fiecare intrare de dispensar, policlinică, spital, cabinet să fie afişat preţul cerut de 

profesionistul titular sau proprietar pentru serviciul acordat. De remarcat că LASS nu 

favoriza acest principiu.  

Ord. 150 introduce termenul de coplată, dar într-un mod greşit. În realitate, 

Ord. 150 şi NCoCa blochează acest principiu: CNAS şi CJAS pot impune 

preţurile lor tuturor furnizorilor de servicii ! Este cazul contractelor paraclinice, 



ale farmaciilor, ale producătorilor de proteze şi orteze şi, mai nou, al actelor 

adiţionale cu plafoane pentru medicii specialişti. 

9. Libera folosire a fondurilor de finanţare înseamnă că nici un terţ plătitor sau 

proprietar (dacă acesta este statul) nu are dreptul de a interveni în coordonarea 

bugetului furnizorului de servicii. În ţările democratice, acest principiu se mai 

numeşte split provider/purchaser.  

De remarcat că normele (CoCa) încalcă acest principiu. Ord 150 încalcă şi 

mai mult acest principiu, atunci cînd dă dreptul abuziv caselor de asigurări de a 

controla bugetul global al furnizorilor independenţi de servicii !! Nu trebuie uitat, 

de către societatea civilă, că furnizorii de servicii sînt cabinetele, spitalele, farmaciile, 

societăţile de proteze ş.a. asemenea. Ori, toţi aceşti trebuie să fie independenţi finaciar 

de finanţator. 

De remarcat contradicţia dintre nerespectarea acestui principiu în OU 

150/2002 şi enunţul pozitiv din recenta promulgată Lege a Spitalelor (270/ 

18.06.2003). 

 

10. Negocierile colective şi locale înseamnă dreptul profesioniştilor de a se organiza 

fie în sindicate, fie în asociaţii patronale sau de alt gen, şi de a negocia cu finanţatorii 

(CNAS şi CJAS) valori ale punctului, tarife, probleme de timp de muncă, odihnă, 

aspecte salariale etc. De remarcat că acest principiu nu se aplică.  

Ord. 150 nu ţine seama de acest principiu şi îl ignoră plenar. În plus, CoCa 

şi NCoCa încalcă şi contractele colective de muncă, semnate de federaţiile sindicale şi 

patronale cu MS. De remarcat că, acum, CNAS face parte din MS, prin faptul că 

Preşedintele CNAS este Secretat de Stat în MS. 

 

11. Demnitatea profesioniştilor din SIS în România este în continuare grav încălcată 

prin salarizarea complet aberantă, comparativ atît cu alte categorii profesionale din 

ţară, cît şi cu prioritatea problemei în societate. Aplicarea LASS între 2000 şi 2002 şi 

a Ord. 150, în 2003, nu a reuşit să amelioreze această problemă. Oricum Ord. 150 nu 

discută nici ea acest principiu. 

 

12. Prevederile rezonabile susţin că, din trei factori, ce sînt ceruţi pentru buna 

funcţionare a unui serviciu de îngrijiri, să nu poate fi respectaţi decît maxim doi dintre 

ei. Astfel, nu se poate obţine calitate şi cantitate cu buget limitat (citeşte – plafoane !), 

sau, dacă se doreşte calitate cu buget limitat, volumul de muncă şi servicii va fi mai 

scăzut. Ord. 150/2002 nu atinge problematica acestui principiu. 

 

IV. Există soluţii 
 

 

Soluţia guvernamentală de rezolvare a problemei a fost: 1. de a recentraliza 

bugetele spitalelor (vezi OU 48/2003) la 1 zi după ce Legea Spitalelor 270/2003; 2. de 

promovare a numeroase controale la spitale; de a limita mai drastic autonomia 

financiară a CAS. 

Soluţia rezolvării crizei. 1. Analiza arată că principiile de organizare a unui SIS (nu 

numai  de asigurări sociale) trebuie puse în aplicare. 2. Este astfel necesar a pune în 

aplicare principiile enumerate. 3. De aceea trebuie modificată OU 150 şi rescrisă 

LASS, incluzînd în ea, explicit şi definitoriu, principiile de organizare a unui sistem 

modern şi european de îngrijiri de sănătate (vezi cazul unor legi similare din ţări ale 

UE şi ţări candidate). 



 

V. Concluzii. 1. Criza SIS nu a trecut. 2. Strategiile anunţate în 2000-2001 şi apoi, 

repetate în 2003 nu au fost aplicate. 3. Strategia se bazează pe legislaţie; legislaţia se 

bazează pe aplicarea unor principii; aceste principii nu au fost respectate; 4. Efecte: 

legislaţia nu a fost reformată, strategiile nu au putut fi aplicate, criza nu a putut fi 

asanată: “criza continuă”. 

 

 


