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Introducere 
 
Anul 2010 a reprezentat, după o nepermis de lungă întârziere, momentul 

realizării descentralizării activităţii de ocrotire a sănătăţii prin trecerea spitalelor 
din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea autorităţilor  publice 
locale (consilii judeţene şi consilii locale). În studiul de faţă am analizat modul 
în care s-a făcut transferul de proprietate şi cum a fost gândită asigurarea 
finanţării unităţilor de ocrotire a sănătăţii cu paturi pentru anul 2011. Subliniem, 
încă de la început, că descentralizarea activităţilor medicale este o măsură 
absolut necesară şi care trebuia luată cu mult timp înainte. Responsabilizarea 
autorităţilor publice locale în gestionarea nevoilor publice este un principiu care 
trebuia pus în practică şi în domeniul sanitar aşa cum s-a făcut în asistenţa 
comunitară, serviciile publice, învăţământ, cultură, sport etc. 

În analiza procesului de descentralizare a unităţilor sanitare cu paturi am 
urmărit, în principal, două elemente: 

1) Modul în care s-a realizat descentralizarea administrării spitalelor; 
2) Sistemul de finanţare a unităţilor de ocrotire a sănătăţii cu paturi după 

momentul intrării lor în patrimoniul autorităţilor locale. 
Pe primul palier al analizei, cel al modului cum a fost realizată 

descentralizarea, trebuie să scoatem în evidenţă că structurarea spitalelor pe trei 
categorii (cele de importanţă naţională rămân în administrarea Ministerului 
Sănătăţii; cele de importanţă regională şi judeţeană trec în administrarea 
Consiliilor Judeţene; cele de importanţă locală trec în administrarea Consiliilor 
Locale) este una justă chiar dacă pot exista puncte de vedere contrare în ceea ce 
priveşte spitalele regionale pe care le vom analiza separat. În rest, deşi se 
observă o mare interferenţă a politicului în actul reorganizării, putem aprecia 
descentralizarea administrării spitalelor ca un câştig pentru România. 

Totuşi, sunt inexplicabile două elemente ale procedurii de predare-primire 
a unităţilor spitaliceşti. Primul: de ce Ministerul Sănătăţii nu a restructurat 
spitalele în conformitate cu analizele efectuate privind închiderea unor spitale, 
privind reducerea numărului de paturi, privind comasarea unor spitale şi a trecut 
în administrarea autorităţilor locale spitale care ulterior au fost închise sau 
transformate în cămine de bătrâni. Al doilea: de ce procedura de predare-
primire a fost una forţată;  unele primării şi consilii judeţene au fost constrânse 
să preia spitalele deşi nu au dorit acest lucru.   

Aceste două aspecte scot în evidenţă lipsa de responsabilitate a factorului 
politic de la nivelul ministerului pentru a-şi asuma şi efectele negative, 
inevitabile, ale acestui proces absolut necesar. Mai mult, efectele sociale sunt 
mult amplificate atunci când laşi populaţia să creadă că autorităţile locale sunt 
incompetente şi nu pot administra un spital, deşi realitatea este cu totul alta. 
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În ceea ce priveşte administrarea de către consiliile judeţene a spitalelor 
regionale problema finanţării este una destul de complicată deoarece CNAS 
decontează, conform standardelor de cost, o anumită sumă pentru fiecare 
pacient, în principiu 1.600 lei (indiferent de domiciliul acestuia). Numai că, la 
spitalele regionale, în conformitate cu procedurile medicale, sunt trimise 
cazurile grave care nu pot fi rezolvate la spitalele locale şi necesită specialişti, 
aparatură medicală şi îngrijire mult mai costisitoare decât cazurile obişnuite. 
Asta înseamnă că spitalele regionale vor acorda îngrijire medicală unei categorii 
de pacienţi cu un cost suplimentar  ce nu poate fi suportat de consiliul judeţean 
din aria teritorială în care se află spitalul deoarece pacientul nu este rezident 
acolo, ceea ce va duce la acumularea de datorii şi, cel mai probabil, la 
închiderea acestor spitale în următorii ani.  

Apreciem că standardul de cost pentru spitalele regionale ar trebui 
modificat pentru cazurile de urgenţă pentru că altfel se va întâmpla unul din 
următoarele scenarii: fie spitalele acumulează datorii şi falimentează; fie refuză 
să primească pacienţi din afara judeţului transferându-i spre spitale naţionale, 
ceea ce poate duce la întârzieri în tratarea pacienţilor – întârzieri care uneori pot 
fi fatale. 

Pentru cel de al doilea palier al analizei, cel al finanţării spitalelor, este 
necesar să privim retrospectiv susţinerea cheltuielilor de către CNAS. În tabelul 1 
am prezentat evoluţia elementelor patrimonial ale instituţiei în perioada 2007-
2010.  

Tabelul 1 
Evoluţia indicatorilor bilanţieri ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  

în anii 2007-2010 
– mii lei – 

Indicatorii 2007 2008 2009 2010 
Activ total 4.205.172,3 4.505.762,1 4.825.290,5 5.723.370,8 
Datorii totale    373.885,0    504.022,0 3.160.525,4 4.534.651,2 
Activ net 3.831.287,3 4.001.740,1 1.664.765,1    1.188.719,6 

Sursa: Bilanţul CNAS pe anii 2007-2010. 
 
 După cum se poate constata, volumul datoriilor acumulate în perioada 

analizată a crescut în toţi anii, iar valoarea acestora a depăşit 4,5 miliarde lei, 
ceea ce reprezintă aproximativ 80% din activul instituţiei. Faptul că CNAS se 
afla în pragul insolvenţei în anul 2010 justifică oarecum graba cu care s-a făcut 
descentralizarea şi, foarte important, spitalele au fost predate cu datorii chiar 
dacă acestea sunt recunoscute de autorităţile centrale.  

În ceea ce priveşte indicatorii bugetari se constată că veniturile CNAS au 
înregistrat fluctuaţii semnificative în perioada 2007-2010. Valorile înregistrate 
sunt prezentate în tabelul 2. 
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Tabelul 2 
Evoluţia veniturilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate  

în perioada 2007-2010 
– mii lei – 

Indicatorii 2007 2008 2009 2010 
Venituri prognozate iniţial 11.925.772,0 16.923.536,0 16.022.646,0 15.865.336,0 
Venituri realizate 13.080.571,1 15.780.537,4 14.623.750,9 17.258.727,0 

Sursa: Bilanţul CNAS pe anii 2007-2010. 
 
Fundamentarea veniturilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aşa 

cum reiese din tabelul 2, are carenţe importante deoarece prevederile iniţiale 
sunt mult sub realizările anului 2007, iar în următorii ani sunt mult 
supradimensionate. Se observă clar că efectele crizei economice au fost 
subestimate în anul 2009, ceea ce a făcut ca valoarea datoriilor acumulate să 
crească exponenţial, iar decapitalizarea instituţiei să fie alarmantă. Situaţia în 
anul 2010 este una contradictorie, deoarece fundamentarea veniturilor se face în 
conformitate cu nivelul constrângerii economiei în ansamblu (de până la  2%), 
dar încasările realizate sunt cu 18% mai mari decât anul anterior. 

 Făcând abstracţie de contracţia veniturilor din anul 2009, putem 
concluziona că finanţarea sănătăţii în România a înregistrat o creştere 
semnificativă în ultimii patru ani, de la 13 miliarde lei la 17,2 miliarde lei, adică 
de peste 30%, şi că sunt premise pentru ca această creştere a resurselor alocate 
sectorului sanitar să se transmită şi într-o creştere a calităţii serviciilor medicale 
oferite de sistemul public de sănătate. Pentru a se ajunge la acest obiectiv este 
necesară o mai eficientă gestiune a fondurilor publice, ceea ce se speră a se 
obţine prin trecerea spitalelor în administrare locală, deoarece deşi a cheltuit 
mai mult în fiecare an (cu excepţia anului 2009)  CNAS nu a reuşit să ofere 
populaţiei o îmbunătăţire a prestaţiei medicale. Evoluţia cheltuielilor efectuate 
în anii 2007-2010 este prezentată în tabelul 3.  

 
Tabelul 3 

Evoluţia cheltuielilor la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în anii 2007-2010 
– mii lei – 

Indicatorii 2007 2008 2009 2010 
Cheltuieli prognozate iniţial  11.812.119,0 16.775.238,0 15.299.568,0 15.725.390,0   
Cheltuieli realizate 12.859.102,8 16.636.256,2 15.274.757,8 17.507.384,0 

Sursa: Bilanţul CNAS pe anii 2007-2010. 
 
Fundamentarea cheltuielilor este mult mai realistă în comparaţie cu 

veniturile, fapt atestat de diferenţa relativ mică între valorile prognozate iniţial 
şi realizările obţinute. Totuşi, se observă şi la această instituţie, ca la multe 
altele, aplicarea în practică a principiului păgubos conform căruia „dacă sunt 
prevăzuţi bani în buget atunci ei trebuie neapărat cheltuiţi”. Astfel se explică 
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cum în anul 2008 s-au cheltuit cu aproximativ 29,4% mai mult decât anul 
anterior deşi criza economică era inevitabilă, iar semnele acesteia au devenit 
evidente pentru toată lumea încă de la jumătatea anului. 

 Anul 2009, deşi a fost unul de criză, poate fi caracterizat ca unul al 
începerii reformei deoarece doar reducerea globală a cheltuielilor nu ar fi avut 
ca rezultat o îmbunătăţirea a serviciilor medicale. Ba mai mult, s-a conştientizat 
faptul că sporirea cheltuielilor publice pentru sănătate (aşa cum s-a întâmplat în 
anul 2008) nu sporeşte calitatea dacă banii sunt prost gestionaţi. Având în 
vedere acest lucru şi faptul că datoriile acumulate datorită deficitului înregistrat 
(figura 1) a ajuns la un nivel record, descentralizarea administrării spitalelor a 
devenit o prioritate.  
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Figura 1. Excedentul/deficitul (exprimat în mii lei) bugetului 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în anii 2007-2010 

 
Administrarea fondului naţional unic pentru asigurări de sănătate în anul 

2008 a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din ultimii zece ani. Deşi anul 
2007 s-a închis cu excedent bugetar, deşi veniturile încasate în 2008 au crescut 
cu peste 20%, totuşi cheltuielile executate au fost şi mai mari şi au condus la un 
deficit de peste 5%.  

Acumularea deficitelor an de an conduce la crearea de blocaje financiare 
la nivelul furnizorilor sistemului sanitar, ceea ce conduce la un efect gen 
bulgăre de zăpadă în mediul privat (multe farmacii au falimentat în această 
perioadă) care se va răsfrânge, în cele din urmă, tot asupra bugetelor publice 
prin lipsa contribuabililor sau prin diminuarea valorii contribuţiilor plătite. De 
aceea este nevoie de o exigenţă mărită în gestionarea fondurilor publice pentru 
a nu perturba şi celelalte sectoare de activitate şi de o analiză mult mai 
riguroasă asupra cheltuielilor finanţate. În perioada 2007-2010 structura 
cheltuielilor efectuate de CNAS este prezentată în figura 2. 
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Figura 2. Structura cheltuielilor decontate de  
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în anii 2007-2010 (în procente) 

 
 Ponderea cheltuielilor cu decontarea serviciilor sanitare oferite de 

spitale este cea mai mare şi tinde să consume jumătate din întreg fondul 
naţional unic de asigurări de sănătate. Consumul de medicamente şi materiale 
sanitare urmează în top cu o pondere constantă de aproximativ 30%. Constatăm 
că doar aceste două activităţi consumă anual aproximativ 80% din bugetul 
CNAS. Din această perspectivă considerăm că descentralizarea administrării 
spitalelor era singura soluţie pentru a reintroduce noţiunea de eficacitate în 
gestiunea fondurilor. 

 Din analiza structurii cheltuielilor reiese un alt element care ar trebui să 
preocupe managerii sistemului medical românesc şi, anume reducerea 
cheltuielilor (atât ca pondere, cât şi ca sume nete) pentru serviciile medicale în 
ambulator. Se observă că noi nu realizăm o medicină de prevenţie, ci una 
curativă, ceea ce are un dublu rol negativ. În primul rând pentru că o populaţie 
bolnavă are o productivitate a muncii mult diminuată, iar în al doilea rând 
costurile cu tratarea bolilor sunt mult mai mari decât cele cu prevenirea 
acestora. 

Toate elementele prezentate până acum converg spre ideea că 
descentralizarea sistemului sanitar a fost o necesitate, dar procedural au existat 
multe puncte slabe. Dar, ce urmează a se întâmpla după acest moment?  Care 
indicatori ar urma să se îmbunătăţească? De ce autorităţile locale ar fi un 
administrator mai bun decât autorităţile centrale? De ce nu s-a putut reduce 
corupţia din Ministerul Sănătăţii şi din CNAS? 

La unele dintre aceste întrebări ca şi la multe altele răspunsurile nu au o 
argumentaţie obiectivă, dar cert este că elaborarea standardelor de cost şi 
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aplicarea lor vor da rezultate (prin prisma reducerii cheltuielilor) numai după 
descentralizare. Anul 2011 a reprezentat punerea în practică a acestor 
instrumente. Numai că, şi în acest caz ca şi în majoritatea politicilor aplicate în 
domeniul sănătăţii, deciziile luate au fost de ultim moment, fără o fundamentare 
riguroasă şi după modelul „nu fă azi ce poţi lăsa pe mâine”. Adică printr-un 
ordin ministerial (Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 7/2011), în conformitate cu 
standardele de cost, s-au plafonat creditele bugetare la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale. Măsura este una lăudabilă pentru a ajuta autorităţile 
locale, dar trebuie să fie una justificată. Mai precis, acest ordin ar trebui să arate 
consiliilor locale şi judeţene maximul de cheltuieli ce vor putea fi executate 
astfel încât bugetele locale să fie just elaborate. Numai că, de exemplu la Iaşi, 
deşi numărul personalului medical şi auxiliar este mult sub nivelul maxim 
admis, aplicându-se standardele de cost s-a obţinut o sumă care acoperă salariile 
personalului existent (deşi insuficient, în special datorită  migraţiei medicilor) 
pentru doar 10 luni. Mai mult, acest ordin a fost modificat în luna martie şi a 
majorat plafonul astfel încât la începutul trimestrului IV sunt asigurate credite 
bugetare (nu şi fondurile aferente) doar pentru 11 luni din anul 2011 la nivelul 
judeţului Iaşi.  

Medicii şi asistenţii medicali au rezolvat problema deoarece au părăsit 
sistemul naţional de ocrotire a sănătăţii şi astfel creditele bugetare au devenit 
suficiente. 

În aceste condiţii migraţia doctorilor va continua deoarece incertitudinea 
locului de muncă este foarte mare, iar managerii de spital nu au argumente în 
discuţiile cu sindicatele din sistem.  

Valoarea decontărilor serviciilor medicale de la CNAS a fost şi ea 
plafonată prin stabilirea unei sume de 1.600 pe fiecare caz rezolvat. Numai că şi 
aici sunt două probleme încă nerezolvate chiar dacă la suma menţionată se 
aplică un coeficient de complexitate.  

Prima se referă la faptul că la unele categorii de spitale suma este 
insuficientă. De exemplu, pentru specialitatea pneumoftiziologie alocaţia de 
hrană este insuficientă pentru a asigura nivelul caloric prevăzut de lege, iar 
tratamentul este de lungă durată. 

 Cea de a doua se referă la plafonarea numărului de bolnavi pe care un 
spital are voie să-i îngrijească într-un an. De exemplu, la Maternitatea Cuza 
Vodă din Iaşi, numărul de naşteri asistate aprobat prin contractul dintre unitatea 
sanitară şi CJAS Iaşi pentru anul 2011 este de 500, deşi în anul 2010 au fost 
1.000, iar în evidenţele spitalului în luna februarie erau înregistrate peste 700 de 
naşteri şi sarcini în diferite stagii de dezvoltare. Întrebarea care se pune este: 
după realizarea celor 500 de naşteri prevăzute în contract gravidelor li se va 
refuza dreptul de a naşte în acest spital public?  
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Foarte sensibilă este şi situaţia primăriilor care au în subordine spitale 
care au datorii la furnizorii de servicii comunitare (apă, salubritate, căldură) şi 
cărora ar trebui să le întrerupă furnizarea acestor servicii deşi datoriile au fost 
făcute pe timpul administrării centralizate a unităţilor medicale. De asemenea, 
situaţia virării cu întârziere a banilor a făcut ca multe spitale care asigurau hrana 
bolnavilor prin sistem catering să fie în imposibilitatea de a oferi masa zilnică 
pacienţilor. 

De aceea plata arieratelor spitalelor trebuie să fie o prioritate pentru ca 
descentralizarea să poată aduce rezultatele dorite deoarece autorităţile locale nu 
au specialişti în administrarea spitalelor care să poată găsi soluţii miraculoase, 
peste noapte, pentru ca activitatea să se desfăşoare fluent şi cu o calitate sporită. 
Altfel, spitalele vor avea soarta staţiilor SMURD din multe localităţi din 
România: închiderea. 

Mai există un aspect foarte important în acest proces de descentralizare 
care încă nu este bine clarificat: sursele de finanţare necesare pentru dotarea şi 
modernizarea spitalelor cu aparatură şi instrumentar medical. Apreciem că rolul 
Ministerului Sănătăţii este astăzi foarte important în consilierea autorităţilor 
publice locale în elaborarea de proiecte pentru obţinerea de fonduri europene 
deoarece mai este foarte puţin timp pentru a accesa fondurile structurale. Altfel, 
dotarea spitalelor va fi din ce în ce mai veche, nemaipunând la socoteală 
deprecierea  morală, ceea ce se va traduce într-o scădere a calităţii serviciilor 
medicale. 

În  final putem formula câteva concluzii: 
 descentralizarea spitalelor ar trebui să conducă la o modificare a opticii 

populaţiei în ceea ce priveşte îngrijirea sănătăţii şi mutarea centrului de 
greutate de la terapie la prevenţie; 

 închiderea unor spitale s-a făcut brutal şi fără a se oferi, măcar 
provizoriu, o alternativă pentru locuitorii respectivelor localităţi; 

 standardele de cost reprezintă un mare pas înainte în eficientizarea 
utilizării banilor publici, dar nu trebuie eliminate situaţiile 
excepţionale, chiar dacă se ştie că în România de cele mai multe ori 
aplicarea legii este o excepţie. Nu poţi pune în pericol viaţa unor 
categorii de pacienţi doar pentru că tratamentul acestora este mai 
costisitor. 

 trebuie privită cu mare atenţie situaţia spitalelor care au caracter 
regional deoarece refuzul de a primi pacienţi din alte judeţe poate avea 
urmări foarte grave; 

 apreciez că poziţia CNAS este una inadecvată momentului, iar modul 
în care se impune semnarea contractelor este unul abuziv şi este foarte 
puţin adaptat cerinţelor localităţilor; 
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 sunt foarte sceptic în ceea ce priveşte posibilitatea modernizării 
spitalelor în perioada imediat următoare deoarece autonomia financiară 
a autorităţilor publice locale este foarte limitată. Finanţarea spitalelor 
la nivelul oraşelor  va fi în foarte multe cazuri similară cu  finanţarea 
serviciului de urgenţă SMURD la nivelul comunelor, iar rezultatul va 
fi acelaşi: închiderea unităţilor. 
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