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Analiza Programului de Guvernare pentru anii 2013-1016 - Capitolul Sănătate 

 

1. Constatăm pentru această Guvernare prioritatea faţă de Sănătate [comparaţia se face pe bază de 

ministere sau structuri ataşate direct primului ministru]: locul 24 (din 28), pagina 99-103 (5 pagini din 

125).  

Mai importante pentru viziunea politică sînt: administraţia (#8), agricultura (#2), apărarea (#3), apele 

şi pădurile (#4), bugetul (#5), cercetarea (#10), comunicaţiile (#6), cultura (#7), dialogul social (#23), 

educaţia (#9 – 10 pagini), energia (#11 – 7 pagini), externele (#12 – 11 pagini), finanţele (#14), fondurile 

europene (#16), industria şi comerţul (#17), internele (#18), justiţia (#19), macroeconomia (#1), marile 

proiecte (#20), mediul (#21), munca (#22) şi românii din afară (#13).  

Ca prioritate, sănătatea întrece tineretul şi sportul (#25), transporturile (#26 – 8 pagini totuşi), mediul 

de afaceri şi turism (#27 – 6 pagini totuşi) şi minorităţile (#28). 

2. Pe vremuri, Guvernele socialiste Văcăroiu şi Năstase puneau Sănătatea la Capitolul 6, la fel cum 

au făcut şi Guvernele liberalo-populiste (demo-creştine) Tăriceanu şi Boc. 

3. Constatăm că baza sănătăţii pentru Guvernul Ponta II va fi principiul social-democrat al 

solidarităţii (p. 99). 

4. Urmează cîteva fraze lipsite de conţinut, mai mult teoretice, dar care se sfîrşesc cu elaborarea 

unei strategii de dezvoltare a SIS pentru termeni scurţi, medii şi lungi. O astfel de strategie a mai fost 

elaborată de Ministrii PSD Daniela Bartoş (Stategia din 2003) şi Ovidiu Brînzan (OMS 923/Iulie 2004, 
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ulterior punblicată în MO 662) şi întărită de HGR a Guvernului Năstase (HGR 1088/8.07.2004, MO. 

696). Cum acea stategie cuprindea şi perioada în care trăim, ea este valabilă. Frazele folosite sînt 

aceleaşi. 

Această frază ne sugerează că politica pentru sănătate va fi socialistă. 

5. Ce este nou, este faptul că se cere “Reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate prin 

modificarea și revizuirea legislației;” Din păcate, la acest capitol important pentru un program de 

guvernare, nu ni se spune nimic. De aceea, o mică analiză este necesară: 

Ministrul sănătăţii este un liberal (dl. Eugen Nicolăescu). Domnia sa a elaborat şi implementat legea 

95 din 2006, în vigoare şi azi, cu peste 1000 de modificări. De principiu, liberalii nu promovează 

principii socialiste (şi invers). Sîntem curioşi ce fel de reorganizare a sistemului va susţine ministrul 

liberal, faţă de deja anunţatul principiu socialist din prima frază. Dar, spre surprinderea noastră, 

declaraţiile ministrului liberal din această primăvară
1
, referitor la proiectul actual (Cepoi Iulie 2012) al 

legii sănătăţii, erau mult mai la stînga decît propunerile guvernuilui domniei sale şi decît viziunea 

liberală asupra problematicii. Dl. Nicolăescu susţinea implementarea în România a unui sistem britanic, 

centralizat, fără un fond de asigurări, ci cu un fond bugetar votat prin Legea Bugetului (poziţie susţinută 

constant şi de fostul ministru al sănătăţii, prof. Dan Enăchescu şi susţinută şi de mine la reuniunile 

Băncii Mondiale 1992-1993). 

În plus, ştim că actualul proiect are o viziune şi mai liberală decît cea a guvernului Văcăroiu (şi a 

Senatorului Sorin Oprescu), care este cel care a propus sistemul de asigurări sociale de sănătate în 

România (în 19930 şi votat în unanimitate în 1997, ca Legea 145. De altfel, actualul proiect este de fapt 

elaborat de „atelierele Controceni” încă din Iulie 2011. 

Sîntem curioşi ce strategie va adopta un ministru liberal cu o viziune socialistă, într-un guvern 

considerart de stînga, pe un proiect de dreapta !! 

6. Un alt lucru nou este „ Finanțarea unor politici publice în domeniul sănătății printr-o mai bună 

gestionare a fondurilor europene;” Un obiectiv destul de ciudat, în condiţiile în care fondul principal este 

cel al  asigurăriulor, iar programele se bugetează direct pentru MS. 

7. În rest, despre reorganizarea medicinei de familie, de informatizare, de depolitizare, despre 

transparenţă, prevenţie ş.a. 

8. O mare confuzie se face la capitolaşul despre “Finanţarea sistemului” (p. 101). Se afirmă: “În 

acest sens se vor promova măsuri referitoare la: 

 Separarea finanţării serviciilor de sănătate în: 

o pachet de servicii de sănătate de bază, pentru toţi cetăţenii - asiguraţi şi neasiguraţi – 

o pachet care va cuprinde domeniile: urgenţă, prevenţie, programe naţionale de sănătate; 

o pachet de servicii medicale suplimentare pentru cetăţenii asiguraţi în regim privat, asigurări 

deductibile într-o limită stabilită de Guvern; 

 Reglementarea participării companiilor productoare de tehnologii medicale la finanţarea parţială 

a creşterii costurilor de utilizare a acestor tehnologii.   

Să explicăm: aici se face o mare confuzie între sursele de finanţare (fond de asigurări, buget 

central, surse private) şi modul de cheltuire a banilor pe diferite tirpuri de servicii. De fapt, credem că se 

încearcă “acoperirea” faptului că nu există bani suficienţi pentru pachetul de bază actual, şi atunci se 
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înceraercă “aburirea” publicului cu fraze în care apar fie pachet de servicii, fie alternative de servicii, fie 

modulri de fianaţare – lucruri care nu sînt identitice într ele şi nmu au cum să fie comparativ privite.  

La acest capitolaş ar fi trebuit să se discute despre faptul că solidaritatea este modul în care se 

strîng banii în sistem, dar că ei nu vor fi 10,9%, ci 14%, aşa cum Guvernul Văcăroiu a propus în 1993, 

aşa cum Parlamentul a aprobat în 1997, în unanimitate ! 

9. Despre revizuirea sistemului de salarizare ni se spune că aceasta se va face prin creşterea 

copetitivităţii a stimulării performanţei şi excluderea de la sistemul bugetar a asistenţilro şi moaşelor. 

La acest subcapitolaş trebuie să ne re-oprim puţin pentru că el este important. Iar modul în care 

frazele curg, arată încă odată inconsistenţa guvernanţilor (de oricefel ar fi ei).  

Am arătat încă din 2008 că în sistemul mult prea reglementat al sănătăţii nu există competiţie. 

Competiţia nu este un principiu social-democrat, şi este contrar social-democraţiei
2
. Competiţia ar putea 

fi de sorginte liberală, dar nu pentru sistemul reglementat al sănătăţii: contractele cu CAS sînt 

reglementate, grilele sînt reglementate, plafoanele sînt reglementate. A propune astfel de fraze înseamnă 

demagogie. 

Am arătat încă de pe vremea ministeritatului fostului ministru Nicolăescu (2009-2010), că iniţiativa 

domniei sale de mărire/micşorare a salariilor medicilor pe bază de performanţă este o abdraţie. La aceată 

iniţiativă s-a renunţat. Sîntem miraţi că ea este reluată în Programul social-democrat al anilor 2013-

1016. 

În al treilea rînd, excluderea asistenţilor din procesul “bugetarilor”presupune mai întîi exluderea 

medicilor din acest proces (fapt pentru care am atacat dur Guvernul Boc, încă din 2010
3
). Interesant este 

că despre salarizarea medicilor, excluşi din categoria bugetarior, nici nu se vorbeşte. 

10. În ceea ce-i priveşte pe rezidenţi, problema lor nu este un nou mod de formare, ci posibilitatea de 

a li se oferi posturi atractive. Şi acum există posturi libere berechet pentru cine doreşte să lucreze ca 

specialist (la Tulcea, Botoşani, Vaslui, Covasna). Dar rezidenţii noştri preferă să lucreze tot în 

Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara. Aici trebuie lucrat, nu la curicula rezidenţilor !! Rezidenţiatul pe post 

(introdus de liberalul Nicolăescu) nu s-a dovedit pînă acum lucrativ. 

11.  Susţinem iniţiativa Guvernului de a diminua redevenţele şi cuantumul coplăţilor la utilităţi. Dar 

ce te faci că Primăriile cu primari PSD nu au fost de acord, şi că ele au fost cele care au blocat 

iniţiativele Guvernamentale liberale din 2005 (ale ministrului Mircea Cinteză şi ale conservatorului 

Renică Diaconescu) privind cunatumul acestor sume. Şi acum, primăriile fac acelaşi lucru. Poate 

colaborarea cu Ministerul Administraţiei să fie de folos, cel puţin pentru acest aspect. 

12. Constatăm acelaşi apetit aberant pentru construcţia de 8 spitale regionale de urgenţă pentru 

România. România nu are nevoie de spitale în plus, are destule. Nu are nevoie de noi spitale (nici măcar 

private), pentru că nu le poate susţine pe cele pe care le are. Are nevoie de o altă viziune asupra 

spitalelor (vezi poziţia Asociaţiei Spitalelor, prof. Mircea Olteanu).  

Aducem ca argument şi poziţia ministrului social-democrat dr. Ionuţ Bazac, care a constatat în 

Ianuarie 2009 că ministrul liberal Nicolăescu a cheltuit nepermis din fodul public pentru a face aşa zise 
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 Pentru amănunte vezi Pereţianu D. Strategii în sănătate. România, pe primul loc în lume la producţia de medici. Medica 
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Pereţianu D. Strategii în sănătate. Filozofia politică a proiectului legii sănătăţii. Medica Academica, 2012, 4, 34: 46-49. 
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“studii de fezabilitate” pentru aşa zise 8 spitale regionale. A anunţat cineva procuratura pentru cheltuirea 

acelor fonduri ? 

Aducem şi argumentul prof. Raynald Pineau, de la Univ. Motreal, care spunea în deschiderea 

cursului de mangementen pentru sănătate din 1994 (promovat de legea Iliescu 79/1991 şi de programul 

Băncii Mondiale de sub supravegherea prof. Mincu şi Enăchescu): “Dacă veţi întîlni un politician care 

vă va spune că la el în ţară/comună/oraş/judeţ va construi un spital (fie el şi regional de urgenţă), să ştiţi 

că acel politician este fie corupt, fie prost informat, fie populist (care vrea să cîştige voturi). Analiza 

retrospectivă a ceea se se propune acum, sugerează excluderea ultimei posibilităţi. De altfel, atunci cînd 

s-a pus problema organizării sistemului spitalelor de urgenţă, prof. Mincu, ministru socialist, a dispus ca 

4 spitale din Bucureşti, deja existente, să devină “de urgenţă”, iar Guvernul Văcăroiu a realizat acele 

spuse (şi cu spijinul direct şi explicit al actualului primar , dr. Sorin Oprescu) ! 

13. Listarea unor tehnologii moderne, nu înseamnă programe de guvernare. Ci demagogie ! 

În final, constatăm că Capitolul sănătate se termină cu necesitatea detalierii celor spune anterior într-

o legislaţie secundară, cu care, de altfel, ne-am obişnuit. 

 

     Preşedinte ad interim,      

 

  Dr. Zagyva Piroska  

                    

 

Departamentul de educaţie, formare şi relaţii cu mass media, 

       

Vicepreşedinte, Dr. Dan Pereţianu 

                     
  

 


