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Rezumat. Sistemele de sănătate sunt mari consumatoare de resurse, 

în ultimii 30 de ani înregistrându-se o creştere continuă a nivelului 
resurselor necesare, creştere datorată, în principal: îmbătrânirii 
populaţiei, descoperirii de medicamente mai eficiente şi de tehnologii mai 
avansate, dar şi mai costisitoare, creşterii numărului persoanelor care 
beneficiază de asistenţă medicală. 

Teoretic, susţinerea financiară poate fi îmbunătăţită printr-o serie 
de măsuri: limitarea accesului la servicii, reducerea calităţii serviciilor 
sau creşterea ponderii finanţării private (care, la rândul său, are 
consecinţe ce ţin de limitarea accesului la servicii). Niciuna dintre acestea 
însă nu este dezirabilă din punct de vedere social. 

Din perspectiva protecţiei sociale, cel mai indicat mod de 
îmbunătăţire a susţinerii financiare este creşterea eficienţei sistemului de 
sănătate: eficientizarea se referă aici la scăderea costurilor, menţinând la 
aceleaşi niveluri cantitatea şi calitatea, realizată prin prevenirea 
supraconsumului (care poate fi legat de supraaprovizionare) de servicii 
medicale şi prin alocarea de suficiente resurse destinate programelor de 
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prevenţie şi celor de menţinere a sănătăţii, cu scopul reducerii unor 
potenţiale cheltuieli viitoare. Comparaţiile realizate între diferite 
experienţe internaţionale pe baza raportului cheltuieli/rezultate pot 
constitui un ghid util referitor la eficientizare. 

Cercetarea de faţă urmăreşte mai degrabă realizarea unei cercetări 
la nivel microeconomic, prin identificarea celor mai eficiente metode de 
calculaţie a costurilor, deoarece, în contextul actual, principalele 
probleme decurg din caracterul tot mai limitat al resurselor alocate 
fiecărui sector de activitate în parte. 

 
Cuvinte-cheie: sănătate şi inegalitate; eficienţă; criză; calitate a 

vieţii; sustenabilitate. 
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1. Introducere 
 
Programul Uniunii Europene în domeniul sănătăţii publice cuprinde 

acţiuni care trebuie să fie complementare politicilor naţionale în domeniu 
pentru protejarea sănătăţii umane şi îmbunătăţirea sănătăţii publice. Obiectivele 
generale ale acestui program al Uniunii Europene sunt: îmbunătăţirea calităţii 
informaţiilor şi cunoştinţelor pentru dezvoltarea sănătăţii publice; sporirea 
capacităţii de a răspunde rapid şi coordonat la factorii de risc pentru sănătate; 
promovarea sănătăţii şi prevenirea bolilor prin acţiuni asupra factorilor care 
determină starea de sănătate, prin acţiuni asupra tuturor politicilor şi 
activităţilor.  

În acest context, la a 53-a Adunare Generală a OMS se recomandă 
statelor membre să dezvolte programe naţionale, sau la un nivel echivalent, care 
să corespundă strategiilor globale orientate spre prevenţia şi controlul bolilor 
cronice majore, la modul general şi specific. În acest context prevenţia 
orodentară a apărut ca o necesitate dată de prevalenţa deosebită a afecţiunilor 
orodentare şi de impactul biologic, economic şi psihosocial provocat de 
evoluţia şi tratamentul lor.  

Identificarea alocării optime a resurselor în vederea maximizării stării de 
sănătate a populației va fi o provocare cheie a sistemului de sănătate din 
România, care va afecta atât organismele de stat, cât şi cele private implicate, în 
următoarea decadă. Cercetarea medicală se aşteaptă să producă în continuare un 
număr crescut de alternative pentru detectarea, prevenirea şi tratarea diferitelor 
afecţiuni. Cu toate acestea, constrângerile bugetare vor restrânge accesul către 
aceste soluţii sau cel puţin a unei părţi a acestora.  

În România, conform Programului de Convergenţă 2011-2014, indicatorii 
stării de sănătate, deşi au înregistrat progrese, se menţin în continuare la un 
nivel necorespunzător comparativ cu media UE. Rezultatul ideal al reformei 
sistemului naţional de sănătate din ţara noastră constă în îmbunătăţirea simultană 
a: stării de sănătate sau a îngrijirilor, prin creşterea eficienţei şi a gamei de 
servicii, a tehnologiei medicale adecvate şi ridicarea calităţii asistenţei medicale, 
eficienţei economice (costuri reduse, utilizare mai bună a resurselor, creşterea 
beneficiilor economice sau de sănătate pentru acelaşi nivel al cheltuielilor, 
creşterea productivităţii muncii), satisfacţia centrelor majore de putere din 
sistem (beneficii pentru sănătate, financiare şi psihologice pentru grupurile de 
interes: comunităţi, profesionişti medicali, asiguratori de sănătate, manageri de 
sănătate, politicieni). România, ca şi celelalte state europene se confruntă şi cu 
problema sustenabilităţii finanțelor publice şi, așa cum reiese din tabelul 
următor, tendinţa fondurilor publice alocate sectorului de sănătate este în 
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creştere, estimându-se o creştere faţă de anul 2010 de 0.8 puncte procentuale, la 
nivelul anului 2030.  

 
Tabelul 1 

Sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice 
% din PIB 2007 2010 2020 2030 2040 2050 2060 

Cheltuieli totale 
 

33,6 40,7 41,5 43,0 43,5 43,3 42,2 

Din care: cheltuieli legate de vârsta        
Cheltuieli cu pensiile 6,7 9,0 10,5 10,8 11,3 11,5 10,8 
Îngrijirea sănătăţii 3,3 3,4 3,8 4,2 4,4 4,7 4,9 
Cheltuieli cu educaţia 2,8 2,4 2,3 2,2 2,1 2,2 2,3 

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice. 
 
Aceasta tendinţă, coroborată cu creşterea semnificativă a cheltuielilor cu 

pensiile va pune şi mai mult presiune pe situaţia finanţelor publice, motiv 
pentru care se impune identificarea celor mai eficiente metode de alocare a 
resurselor, mai ales a celor publice, şi nu numai. 

Calitatea vieţii indivizilor reprezintă o consecinţă a acţiunii simultane a 
mai multor factori de influenţă, între care se numără: sănătatea, educaţia, 
acţiunile personale, guvernanţa şi mediul politic, relaţiile sociale, condiţiile de 
mediu etc. Sănătatea reprezintă cu siguranţă cel mai important factor de 
influenţă a calităţii vieţii indivizilor. Criza datoriilor suverane cu care se 
confruntă astăzi multe dintre ţările membre UE a impus şi va impune în 
continuare adoptarea unor măsuri de austeritate dure, care cu siguranţă îşi vor 
face simţită influenţa şi asupra sectorului de sănătate. În consecinţă, în vederea 
diminuării efectelor negative care se vor resimţi şi la nivelul serviciilor 
medicale se impune identificarea unor măsuri optime de alocare a resurselor.   

Cercetarea de faţă urmăreşte mai degrabă realizarea unei cercetări la nivel 
microeconomic, prin identificarea celor mai eficiente metode de calculaţie a 
costurilor, deoarece, în contextul actual, principalele probleme decurg din 
caracterul tot mai limitat al resurselor alocate fiecărui sector de activitate în 
parte.  

Cercetările efectuate până acum în acest domeniu, al serviciilor medicale, 
conduc la concluzia că există o listă clară de tratamente (cu manevre terapeutice 
aferente) care pot fi aplicabile în (aproape) toate cabinetele stomatologice din 
România.   

Totodată, în funcţie de principiile de agregare a costurilor există mai 
multe metode de calculaţie a costurilor, care pot fi extrapolate cabinetelor 
dentare: metoda tradiţională; metoda globală de calculaţie; metoda pe comenzi 
(job order costing); metoda ABC – Activity-based costing. 
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Metoda tradiţională este o metodă specifică acelor entităţi economice care 
realizează produse sau servicii ale căror costuri directe sunt importante şi 
reprezintă ponderea majoră în total costuri. Costurile indirecte au pondere 
redusă şi sunt repartizate cu ajutorul unei singure chei de repartiţie. 

Metoda globală de calculaţie (process costing) este potrivită pentru acele 
entităţi economice (industrie farmaceutică, energie, industria chimică etc.) care 
realizează un volum mare de produse identice (aceeaşi categorie de produs sau 
serviciu) şi în care repartizarea cheltuielilor indirecte – cu o pondere 
semnificativă în total costuri de producţie – se realizează la finele perioadei 
pentru care se calculează costurile de producție, prin divizarea simplă a 
cheltuielilor indirecte la cantitatea/(sau valoarea cheltuielilor directe aferente) 
de produse/servicii realizate; deşi cabinetele stomatologice sunt departe de acest 
tip de activitate, în România am întâlnit acest sistem de repartizare a 
cheltuielilor indirecte la multe dintre aceste cabinete. 

Metoda pe comenzi (job order costing) se utilizează în cadrul acelor 
entităţi economice (cabinete de consultanţă, cabinete de medicină privată, 
stomatologie, cabinete de avocatură, arhitectură etc.) care realizează o 
„producţie de serie mică” sau individuală/specială, sau acolo unde se lucrează 
mai degrabă pe proiecte. Obiectul de calculaţie este reprezentat de proiectul 
respectiv (tratamentul specific, pacientul X etc.). Practic, pe obiectul de 
calculație se agregă toate cheltuielile directe, iar cele indirecte sunt repartizate 
proporțional cu valoarea cheltuielilor directe determinate. 

Metoda ABC – Activity-based costing – reprezintă o metodologie de 
calculaţie a costurilor care se bazează pe performanţele proceselor, costul 
resurselor şi costul obiectivelor. Premisele principale ale metodei ABC sunt 
acelea că activităţile sunt consumatoare de resurse (salarii, materiale, utilităţi 
etc.) pentru a produce rezultate. Spre deosebire de metodele tradiţionale de 
calculaţie, care se concentrează pe produse/servicii, metoda ABC se 
concentrează pe activităţi. Cu toate acestea şi metoda ABC are, printre 
obiectivele sale, determinarea costurilor pe produse/servicii, dar prin 
intermediul obiectelor de calculaţie consumatoare de resurse. ABC poate genera 
determinarea unor costuri mai relevante a serviciilor, comparativ cu metodele 
tradiţionale, ca urmare a naturii şi unui număr mai mare de baze de alocare a 
costurilor bazate pe activităţi (Institutul de Contabilitate Managerială, 1993). 

Cercetările recente cu privire la aplicarea metodei ABC în practica medicală 
s-au bazat pe discuţiile conceptuale ale beneficiilor acestei metode. De asemenea, 
cazuri bazate pe practica medicală au fost utilizate, de-a lungul timpului, pentru 
demonstrarea utilităţii şi beneficiilor generale ale metodei ABC. 

O bază de alocare a costurilor (cost driver) reprezintă un element care are 
o relaţie directă „cauză-efect” cu costul, este o activitate care creează costuri. 
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Prin urmare, fiecare tratament sau manevră terapeutică trebuie detaliată într-o 
succesiune de activităţi şi fiecare activitate în parte să „primească” o bază de 
alocare a costurilor respectivelor activităţi care să fie relevantă. Evident, fiecare 
bază de alocare a costurilor activităţilor trebuie să aibă relevanţă pentru costul 
„produsului final/tratamentului terapeutic”. 

Un obiectiv esenţial al cercetării noastre îl constituie realizarea unei 
metodologii practice şi validată ştiinţific prin care să permitem modelarea 
informatică a costurilor, determinate pe baza metodei ABC pentru fundamentarea 
economică şi operaţională a preţurilor şi tarifelor şi eficientizarea activităţii. 

O decizie majoră de management, din orice industrie, este stabilirea 
preţurilor produselor, respectiv serviciilor pe care le vor vinde 
clienţilor/beneficiarilor. Deciziile legate de stabilirea preţurilor pot fi de tipul: 

 stabilirea preţului unui produs sau serviciu nou; 
 stabilirea preţului unui produs sau serviciu vândut sub o anumită marcă 

proprie; 
 stabilirea unui nou preţ ca răspuns la acţiunile competiţiei; 
 oferte de preţ pentru licitaţii închise/deschise. 
Deciziile privind stabilirea preţurilor depind de caracteristicile pieţei. În 

situaţia unei competiţii imperfecte (cum este cazul tuturor pieţelor din lume, în 
acest moment) preţul pe care organizaţiile îl pretind influenţează cantitatea 
(numărul) de produse (servicii) vândute. Legităţile economice ne spun că 
reducerea preţurilor generează o creştere a vânzărilor şi vice-versa. Evident că 
preţul pe care o organizaţie îl pretinde pentru un produs sau serviciu vândut 
trebuie să fie corelat cu costul de producere al acestui produs/serviciu, în sensul 
că nivelul minim, limita pentru începerea construcţiei preţurilor trebuie să fie 
costul resurselor consumate pentru producerea sa.  

Sistemul de sănătate din România se confruntă în prezent cu o serie de 
lipsuri, de la cele financiare până la cele privind personalul medical.  

În situaţia serviciilor stomatologice private trebuie ţinut cont, de 
asemenea, şi de nivelul de suportabilitate al populaţiei, pentru că există, de 
exemplu, materiale foarte costisitoare, de regulă importate, care pot să genereze 
costuri complete deosebit de ridicate, ce nu pot fi suportate de pacientul 
„mediu” al unui cabinet stomatologic. 

Pe de altă parte, un management performant înseamnă şi posibilitatea 
realizării combinaţiei optime a tuturor variabilelor din această ecuaţie (de 
exemplu un anumit tratament stomatologic necesar), cost-eficienţă-eficacitate 
astfel încât fiecare tratament să fie configurat în funcţie de nevoile de îngrijire a 
sănătăţii ale pacientului, dar şi de puterea financiară a acestuia, la un anumit 
nivel standard de calitate a intervenţiilor stomatologice. 
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O metodă larg răspândită de determinare a preţurilor este cost-plus-
pricing, prin care se pleacă de la stabilirea costurilor de referinţă (care pot fi 
reprezentate de costul complet sau costul de producţie sau costul variabil) şi se 
adaugă o marjă de profit dorită. Marja de profit poate fi stabilită liber sau poate 
fi restricţionată, în funcţie de grile profesionale, acorduri de neconcurenţă 
profesională etc. Această metodă poate fi utilizată în situaţia acelor produse sau 
servicii unde deciziile manageriale pot influenţa preţul de piaţă. Cea mai mare 
parte a cabinetelor de stomatologie din lume adoptă această metodă pentru 
stabilirea preţurilor serviciilor realizate în sistem privat. 

În situaţia în care factorii decizionali nu pot influenţa preţul de piaţă al 
produselor/serviciilor, fie pentru că este plafonat, fie pentru că este limitat la 
sumele pe care Casele de Asigurări de Sănătate le pot deconta (total sau parţial), 
fie din cauza unei concurenţe acerbe, atunci singura variantă pentru realizarea 
unei marje de profit dorite este de a „lucra” asupra costurilor, de a limita 
valoarea acestora. Această metodă se numeşte target costing – metoda costului 
„ţintit” şi pleacă de la preţul previzionat, din care se scade profitul dorit şi se 
ajunge astfel la determinarea costului „ţintit”, în funcţie de care se configurează 
apoi produsul/serviciul. 

În ţara noastră ritmul de difuzare a informaţiilor către cei interesaţi este 
foarte lent. Sistemul informaţional nu este adecvat şi nu asigură informaţii 
suficiente și de mare acurateţe privind contextul calităţii serviciilor 
stomatologice şi mai ales asupra managementului cabinetului privat dentar.  

În acest moment se folosesc informaţii de pe site-ul diverselor instituţii 
sau asociaţii având astfel de preocupări sau din conţinutul diverselor publicaţii, 
informaţii care nu au garanţia reflectării unei realităţi în domeniu.  

Modul de calcul al indicatorilor a căror valoare poate fi identificată 
utilizând diversele surse informaţionale nu este unul unic şi de cele mai multe 
ori rămâne necunoscut practicianului, ceea ce conduce la decizii eronate, multe 
având efecte dezastruoase. Acurateţea informaţiilor este afectată şi de 
inexistenţa unui sistem viabil, rapid de colectare a informaţiilor, prin urmare 
colectarea cu întârziere a acestora, dar mai ales de prelucrarea târzie întrucât nu 
există un centru specializat în analiza de date sau o bază naţională de date.   

Sursele de informare nu acoperă întregul câmp al acestora, marea 
majoritate oferind informaţii perimate sau fără a fi în totalitate valabile în zona 
serviciilor stomatologice. 

Ideea construcţiei şi activării unei astfel de baze de calcul şi informare 
asupra managementului cabinetului dentar privat a fost generată de faptul că în 
ţările avansate economic existenţa unei astfel de baze facilitează actul 
decizional al celor interesaţi.  
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Concluzii 
 
În majoritatea statelor membre UE, criza datoriilor suverane pune deja 

presiune pe situaţia finanțelor publice. România se numără astăzi printre 
puţinele ţări care încă mai respectă criteriul datoriei publice (datoria publică să 
nu depăşească 60% din PIB). Ceea ce este alarmant pentru economia României 
nu este nivelul datoriei publice, ci ritmul de creştere al acesteia. Aşa cum o 
demonstrează şi Programul de Convergenţă pentru perioada 2011-2014, toate 
cheltuielile publice au tendinţa de creştere pe termen lung, iar această tendinţă o 
putem sesiza şi în domeniul sănătăţii.  

În cercetarea pe care am întreprins-o am identificat atât cauzele creşterii 
resurselor financiare necesare sectorului de sănătate, cât şi vulnerabilităţile 
acestui sistem. Tendința de îmbătrânire a populaţiei, coroborată cu tendinţa de 
supraconsum a serviciilor medicale şi a penuriei de resurse financiare în raport 
cu nevoile populaţiei constituie principalele cauze care impun măsuri pentru 
identificarea celor mai eficiente metode de alocare a resurselor financiare, atât 
publice, cât şi private.  

În urma analizei întreprinse, considerăm că metodele de alocare a 
resurselor financiare în cadrul acestui sistem pot fi îmbunătăţite prin:  

1) construcţia şi activarea unei baze de calcul şi informare asupra 
managementului cabinetelor dentare private şi nu numai; 

2) elaborarea şi susținerea unui sistem privat de asigurări eficient; 
3) aplicarea unor metode eficiente de identificare a costurilor, cum ar fi 

metoda cost-plus-pricing sau metoda target costing; 
4) adoptarea de măsuri care să prevină supraconsumul de servicii 

medicale; 
5) adoptarea unor programe eficiente de prevenire şi menţinere a 

sănătăţii. 
 Prin urmare, unul dintre obiectivele principale ale prezentei cercetări 

ştiinţifice va avea ca ţintă informarea: clinicilor şi cabinetelor private dentare în 
vederea identificării oportunităţilor de dezvoltare; potenţialilor investitori 
români sau străini, în vederea iniţierii unor afaceri; organismelor puterii publice 
în vederea întocmirii situaţiilor statistice; institutelor de cercetare şi 
universităţilor în activitatea curentă de prezentare a metodologiilor specifice de 
calcul al unor categorii de costuri; stomatologilor în activitatea de perfecţionare 
şi eficientizare a managementului cabinetului dentar; societăţilor de consultanţă, 
bursiere sau de asigurări în vederea elaborării, respectiv susţinerii unui sistem 
privat de asigurări stomatologice în clinici ce respectă standardul european ISO. 
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