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Rezumat. În contextul în care politicile sociale tind să devină un 

instrument de optimizare pentru adaptarea sistemului de protecţie socială la 
forţele pieţei, iar unii analişti vorbesc despre reinventarea modelului social 
european, parteneriatul între sectorul public şi cel privat în domeniul social 
presupune, în afara unei strânse colaborări, o combinare a avantajelor 
specifice sectorului privat, mai competitiv şi eficient, cu cele din sectorul 
public, mai responsabil faţă de societate privind cheltuirea banului public. 
Existenţa asigurărilor private de sănătate nu poate fi legată, cauzal, de un 
eşec al politicilor sociale, motiv pentru care ele nu îşi propun, de regulă, să 
înlocuiască asigurările publice, ci – mai curând – să ofere o alternativă 
complementară a acestora. Într-un asemenea context, scopul parteneriatului 
public-privat vizează atât creşterea satisfacţiei asiguratului şi sporirea 
gradului de acces la servicii al acestuia, cât şi creşterea profitabilităţii 
investiţiilor realizate de către asigurat şi asigurător. Avem de-a face astfel cu 
un sistem competitiv mixt, care combină particularităţile sectoarelor public 
şi privat. Interesant este faptul că, deşi accepţiunile diferite pentru noţiunea 
de calitate pot genera unele probleme în ceea ce priveşte implementarea 
managementului calităţii în cele două sectoare de asigurare a sănătăţii, 
specialiştii în materie apreciază că stabilirea unei relaţii bune între 
achizitorii publici şi furnizorii privaţi de îngrijire a sănătăţii poate reduce 
costurile programelor de sănătate publică. O condiţie esenţială pentru 
operaţionalizarea eficientă a modelului partenerial o reprezintă definirea 
corectă a pachetului de bază al serviciilor medicale care sunt finanţate din 
bugetul public. Ceea ce nu exclude posibilitatea administrării de către 
asiguratorii privaţi a sumelor obţinute din contribuţiile angajaţilor şi 
angajatorilor la fondul pentru sănătate, aşa cum îşi propune un recent 
proiect de lege care a fost iniţiat în România. 
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1. Modelul social european – premisă de abordare  
 a parteneriatului public-privat 

 
Termenul de „model social european” (MSE) a fost folosit iniţial de 

Jacques Delors la mijlocul anilor ’90 (Jepsen, Pasqual, 2005), pentru a defini o 
alternativă la forma americană a capitalismului pur de piaţă. Ideea fundamentală 
a MSE este că progresul economic şi social trebuie să meargă „mână în mână”; 
cu alte cuvinte, creşterea economică ar trebui combinată cu coeziunea socială. 
Deşi a trecut mai mult de un deceniu de la acest moment, termenul continuă să 
fie dezbătut atât în mediul academic, cât şi în cel politic, păstrând încă o 
semnificaţie imprecisă. 

Printre cele mai clare definiţii oficiale ale termenului se numără cea 
menţionată în Concluziile Preşedinţiei Consiliului European de la Nisa din 
decembrie 2000, unde descrierea Agendei Sociale Europene stipulează: 
„modelul social european – caracterizat în particular de un sistem care oferă un 
nivel ridicat al protecţiei sociale, de importanţa dialogului social şi de serviciile 
de interes general care acoperă activităţile vitale pentru coeziunea socială – se 
bazează, în ciuda diversităţii sistemelor sociale ale statelor membre, pe un 
fundament comun de valori” (Păuna et al., 2006). 

În literatura de specialitate (Hay et al., 1999), MSE e menţionat în medii 
diverse, putând fi identificat sub prezentări distincte, care însă nu se exclud 
reciproc. 

Astfel vom întâlni MSE prezentat ca fiind un model care încorporează 
caracteristici comune certe (instituţii, valori) care sunt inerente statutului 
membrelor UE şi care sunt percepute ca un mod de reglementare a societăţii şi 
economiei concurenţiale. 

Un alt set de definiţii prezintă MSE ca fiind inclus într-o varietate de 
modele naţionale diferite, unele dintre acestea reprezentând exemple bune 
pentru celelalte. 

Cei mai mulţi dintre autori şi decidenţi politici identifică MSE însă cu un 
proiect politic european, care are ca scop modernizarea şi adaptarea societăţii la 
condiţiile economice aflate în permanentă schimbare. Esenţa acestor schimbări 
e ilustrată de specialişti prin sintagma „societate bazată pe cunoaştere/ 
informaţie”. Din acest punct de vedere, MSE este un fenomen care se 
desfăşoară la nivel transnaţional. 

MSE este prezentat, de asemenea, ca un instrument de coeziune printre 
ţările membre UE, care însă nu exclude apariţia unor noi modele sociale 
europene. 

O altă abordare (Jepsen, Pasqual, 2005) a MSE avansează ideea unei 
politici sociale productive, aplicată diverselor modele sociale din Europa, care 
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să promoveze flexibilitatea, parteneriatul, atragerea forţei de muncă în activitate 
etc. Un astfel de concept implică orientarea politicii sociale mai degrabă spre 
încurajarea capacităţii individului de a supravieţui în cadrul unei economii 
devenite tot mai dinamică, decât spre a folosi această capacitate a individului 
drept motiv de acţiune pentru corectarea forţelor pieţei. 

În loc să fie un corector al pieţei, politica socială devine în cadrul acestui 
nou discurs european un instrument de optimizare pentru adaptarea sistemului 
de protecţie socială la forţele pieţei. Această nouă abordare a MSE porneşte tot 
de la ideea unui proiect politic european care are ca scop construirea unei 
Identităţi Europene, nu atât prin intermediul instituţiilor şi al valorilor comune, 
ci mai precis prin înseşi soluţiile comune de politică socială. 

În condiţiile în care constrângerile economice devin tot mai evidente, se 
impune o adaptare – favorabilă activităţii şi inovării – la un nou model 
capitalist. Ideea principală este că solidaritatea a fost atât de mult 
instituţionalizată încât diminuează dorinţa oamenilor de adaptare a 
comportamentului lor la cerinţele economice. În acest sens se impune trecerea 
de la suportul pasiv către cel activ, pentru implicarea oamenilor în procesul de 
modernizare a societăţii. Rolul instituţiilor în acest context este de a furniza 
instrumente (capacitatea de a atrage forţa de muncă pe piaţa muncii, 
flexibilitatea), care să permită indivizilor să găsească modalităţi de adaptare la 
schimbarea condiţiilor economice şi sociale  (Păuna et al., 2006). 

Tot mai mulţi specialişti opinează pentru înlocuirea regulilor exacte cu 
diverse instrumente postregulatorii, tocmai pentru a putea face faţă varietăţii, 
dinamicii şi complexităţii societăţii postmoderne. 

Un exemplu în acest sens – care se bucură de popularitate – este un nou 
tip de abordare a problemelor societăţii europene, cu ajutorul Metodei Deschise 
de Coordonare. Aceasta constituie modelul de reglementare de tip „soft” pentru 
coordonarea politicilor de pe piaţa muncii, a pensiilor şi de sănătate de către 
instituţiile UE care face uz mai degrabă de un cadru flexibil decât de „un sistem 
rigid obligatoriu”, ca o manifestare a europenizării relaţiilor industriale. 

Printre cele mai noi abordări ale termenului de MSE se enumără şi aceea 
potrivit căreia discursul european se bazează pe un Model de Societate 
Europeană sau, altfel exprimat, pe un model socioeconomic, atât timp cât 
modelele şi reformele sunt legate nu numai de aspectele sociale, ci şi de 
reglementare, stimulente şi sistem de inovaţie. Autorii (Aiginger, Guger, 1999) 
unei astfel de abordări înţeleg prin model socioeconomic responsabilitatea 
societăţii pentru bunăstarea individului. Cele trei caracteristici – 
responsabilitate, reglementare şi redistribuire – reflectă faptul că modelul 
european este mai mult decât un model social în sens strict. 
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La scara economiei, Europa încearcă să combine dinamica creşterii 
economiei de piaţă cu coordonarea dialogului social dintre partenerii colectivi. 
La scara statului, ţările europene nu reprezintă doar democraţii libere, ci şi state 
ale redistribuirii, adică state ale bunăstării, în care se încearcă să fie ajutate 
persoanele dezavantajate – care şi-au pierdut capacitatea de a munci din diferite 
motive: boală, şomaj etc. La scara societăţii, pe lângă oferirea oportunităţilor 
individuale de atingere a împlinirii (fericirii), societăţile europene promovează 
solidaritatea dintre indivizi care întăreşte, de altfel, coeziunea socială. Esenţa 
obiectivelor europene (care denotă, în opinia multor specialişti, însăşi 
superioritatea societăţii europene) a fost surprinsă magistral de Anthony 
Giddens, care a afirmat că „modelul social european combină dinamica 
economică cu justiţia socială” (Alber, 2004). 

În condiţiile globalizării, nu se poate însă vorbi de virtuţi absolute ale 
modelului social european. Astfel, există o serie de specialişti care chiar 
contestă sau pun la îndoială realitatea modelului social european. În pofida 
acestora însă, modelul social european există sub diverse forme, şi îşi caută noi 
modalităţi de expresie. 

Este la fel de adevărat că, în prezent, în Europa Occidentală există foarte 
multe voci care pun la îndoială posibilităţile menţinerii unor sisteme de 
protecţie socială naţionale şi chiar a unor aparate de guvernare atât de 
costisitoare în Europa. 

Mulţi politicieni şi analişti sociali vorbesc chiar despre reinventarea 
modelului social european, „prin flexibilizarea acestuia, dar fără ca acesta să 
piardă elementele de solidaritate socială". 

 
2. Coordonate teoretice şi metodologice privind parteneriatul public-privat  
 
Cu o tradiţie de peste 20 de ani în lume, parteneriatul între sectorul public 

şi sectorul privat în domeniul social începe să fie aplicat şi în România abia 
după 1989, fiind permis atât de schimbările intervenite în procesul guvernării, 
cât şi de reforma în administraţia publică. Parteneriatul autentic presupune, cel 
puţin în teorie, colaborarea strânsă şi combinarea avantajelor specifice dintre 
sectorul privat (mai competitiv şi eficient) şi sectorul public (cu responsabilităţi 
faţă de societate privind cheltuirea banului public). Dezvoltarea acestui tip de 
relaţie între sectorul public şi cel privat se datorează consecinţelor a trei factori, 
şi anume: 

 presiunea fiscală la care sunt supuse guvernele, 
 interesul manifestat de către organizaţiile private în domeniul 

serviciilor sociale,  
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 dezvoltarea ideii de complementaritate între cele două sectoare, în 
organizarea şi furnizarea de astfel de servicii.  

Din punct de vedere teoretic, parteneriatul între sectorul public şi cel 
privat este susţinut de „public choice theory”, iar funcţionarea lui este 
condiţionată de compatibilitatea scopurilor între parteneri, de coordonarea 
deciziilor şi de hotărârea de a pune împreună resurse pentru realizarea scopului 
comun împărtăşit. 

Parteneriatul public-privat (PPP) poate fi pus în aplicare prin intermediul 
formelor de contractare socială, proces care presupune scoaterea la licitaţie a 
ofertei de servicii sociale de către contractorii externi privaţi. Ceea ce este 
foarte important în acest proces este faptul că responsabilitatea statului nu 
dispare, iar eficienţa serviciilor sociale creşte. 

Există însă şi opinii mult mai rezervate privind virtuţile PPP. Astfel, chiar 
dacă se porneşte de la premisa că orice firmă este interesată să-şi maximizeze 
profitul şi va acţiona în acest scop prin a furniza servicii sau bunuri de o mai 
bună calitate decât una care nu urmăreşte obţinerea unui profit maxim, acest 
principiu nu este aplicabil întodeauna în cazul PPP şi asta din mai multe motive.  

Principala problemă a PPP este faptul că prin acest tip de contract nu se 
transferă proprietatea asupra activului. O altă problemă a conceptului este lipsa 
competitivităţii. De facto, ceea ce se întâmplă în cele mai multe cazuri este 
transferul monopolului de la stat la o entitate privată. Firmele sunt motivate să 
dezvolte calitatea bunurilor/serviciilor sale numai în cazul în care există alte 
firme care ar putea să-i preia activitatea dacă oferă un produs/serviciu mai bun. 
Ultima problemă a PPP este una politică. Orice activ de stat se află în gestiunea 
unor funcţionari de stat. Atât timp cât în cadrul PPP proprietatea este deţinută 
de stat, contractele de privatizare în acest regim vor fi instabile pe termen lung 
din cauza riscurilor politice. 

PPP ridică anumite probleme şi din perspectiva concurenţei (Vass, 2007), 
mai cu seamă în ceea ce priveşte selectarea, de către autoritatea publică, a 
partenerului privat.  

Aşadar PPP nu reprezintă o soluţie optimă, dar revenirea la sistemul 
vechi, în care furnizarea de servicii sociale revine în mod exclusiv statului, este 
la fel de păguboasă. 

Nici în cadrul Uniunii Europene problematica PPP nu este pe deplin 
clarificată. Din acest motiv, Comisia Europeană a organizat o serie de consultări 
publice, finalizate prin Cartea verde a PPP, care propune instrumente de natură 
să asigure că PPP sunt deschise competiţiei într-un mediu legislativ transparent, 
şi anume: 
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 instrumete legislative (procedurile de selectare a partenerului privat, 
cadrul legislativ pentru concesionări de lucrări şi servicii, cadrul 
contractual şi amendarea lui pe parcursul duratei parteneriatului); 

 clarificarea conceptelor şi abordărilor, printr-o comunicare 
interpretativă; 

 acţiuni de îmbunătăţire a coordonării între practicile la nivel naţional 
sau schimbul de bune practici între statele membre. 

Potrivit definiţiei Comisiei Europene, PPP este o formă de cooperare între 
autorităţile publice şi mediul de afaceri de natură să asigure că proiectele de 
infrastructură pot fi realizate sau că serviciile utile publicului pot fi oferite. 
Aceste forme de parteneriat pot fi realizate în diferite domenii ale sectorului 
public, cum ar fi: transporturile, îngrijirea sănătăţii, educaţie, securitate publică, 
managementul deşeurilor, distribuţia apei ş.a. 

Tipurile de PPP reglementate la nivel european au pornit de la abordări 
specifice la nivel naţional şi ele privesc: 

 PPP contractual, realizat exclusiv pe baza unor relaţii contractuale; 
 PPP instituţional, care presupune participarea comună a partenerului 

public şi a celui privat într-o entitate juridică cu capital mixt. 
Principiile care trebuie respectate în toate formele de parteneriat public-

privat din UE vizează: transparenţa, tratamentul egal, proporţionalitatea şi 
recunoaşterea reciprocă. 

Pentru PPP create pentru contracte care se califică a fi contracte publice 
se aplică directivele care coordonează procedurile ofertă a contractelor publice. 
Concesionarea de lucrări este acoperită doar de câteva articole rătăcite prin 
legislaţia secundară, întrucât Directivele privind contractele publice nu acoperă 
deloc acest domeniu.  

În orice caz, prevederile contractuale trebuie să fie conforme cu regulile 
comunitare relevante, în particular cu principiile egalităţii de tratament şi 
transparenţei. Art. 26 al Directivei 2004/18/EC dă posibilitatea autorităţilor 
contractante să stabilească condiţii specifice cu privire la îndeplinirea 
contractului, dar aceste condiţii trebuie să fie compatibile cu dreptul comunitar 
şi să fie indicate în faza de publicitate prealabilă a licitaţiei. Aceste condiţii pot 
conţine, mai ales, consideraţii de natură socială sau de mediu. 

Comisia Europeană pune accent pe distribuirea optimă a riscurilor între 
partenerul public şi cel privat, fapt considerat crucial pentru succesul proiectului 
de PPP. 

De asemenea, sunt importante mecanismele de evaluare periodică a 
performanţei titularului contractului de PPP. În acest context, principiul 
transparenţei cere ca factorii de evaluare şi distribuire a riscului, precum şi cei 
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de evaluare a performanţei, să fie comunicaţi prin documentele descriptive ale 
proiectului, în faza de publicitate prealabilă a licitaţiei.  

În ceea ce priveşte durata derulării activităţii de lucrări sau servicii, 
aceasta trebuie fixată ţinând cont de necesitatea garantării stabilităţii economice 
şi financiare a proiectului. Durata relaţiei de parteneriat trebuie fixată în aşa fel 
încât să nu limiteze libera concurenţă mai mult decât este necesar pentru 
garantarea recuperării investiţiei şi a unui profit rezonabil. O perioadă excesivă 
poate încălca principiile ce guvernează piaţa internă sau prevederile Tratatului 
CE privind concurenţa.  

Datorită faptului că activităţile ce constituie obiectul unui PPP se 
derulează pe o perioadă relativ lungă de timp, relaţiile din cadrul PPP trebuie să 
poată evolua conform schimbărilor din mediul macroeconomic sau tehnologic, 
precum şi cu cerinţele interesului general. În măsura în care sunt compatibile cu 
principiile egalităţii de tratament şi transparenţei, clauzele de ajustare automată 
a condiţiilor contractuale sunt admisibile.  

În general, modificările aduse condiţiilor de realizare a proiectului, în 
timpul derulării acestuia, care nu sunt incluse în documentele contractuale aduc 
atingere principiului egalităţii de tratament a operatorilor economici. De 
asemenea, dreptul comunitar interzice schimbările operate în timpul redactării 
contractului, după selecţia finală a partenerului privat. De aceea, aceste 
modificări sunt acceptabile doar dacă devin necesare ca urmare a unor 
circumstanţe neprevăzute sau sunt justificate pe considerente de politici publice, 
securitate publică sau sănătate publică.  

În cazul PPP de natură instituţională, cooperarea directă dintre partenerul 
public şi cel privat, în cadrul entităţii cu personalitate juridică, permite celui 
dintâi, datorită prezenţei sale în cadrul acţionariatului şi al forurilor de luare a 
deciziilor, să-şi păstreze un nivel relativ ridicat al controlului asupra realizării 
proiectului şi să-l adapteze pe parcursul derulării sale, în funcţie de 
circumstanţe. Mai mult, din cooperarea cu partenerul său privat, partenerul 
public poate câştiga experienţă managerială şi tehnică în ceea ce priveşte 
furnizarea serviciului respectiv. 

Un PPP de natură instituţională poate fi pus în practică fie prin crearea 
unei entităţi controlate în comun de către partenerul public şi cel privat, fie prin 
preluarea controlului, de către partenerul privat, asupra unei întreprinderi 
publice existente. 

Comisia Europeană precizează faptul că regulile privind contractele de 
achiziţii publice şi concesiuni nu se aplică, ca atare, tranzacţiilor prin care este 
creată o entitate mixtă, public-privată. Însă, în cazul în care această tranzacţie 
este însoţită de încredinţarea unor sarcini către entitatea respectivă, încredinţare 
ce ar putea fi calificată drept contract de achiziţii publice sau concesiune, este 



Rolul parteneriatul public-privat în creşterea calităţii serviciilor de asigurare a  sănătăţii 

 
37

necesar ca aceasta să fie realizată în conformitate cu principiile şi regulile 
înscrise în Tratatul CE şi în directivele aplicabile.  

În asemenea condiţii, selecţia partenerului privat, chemat să îndeplinească 
sus-menţionatele sarcini ca parte a entităţii mixte, nu poate fi bazată numai pe 
calitatea contribuţiei sale de capital sau pe experienţa sa, ci este nevoie să se ia 
în considerare şi avantajele economice ale ofertei sale, din perspectiva 
serviciilor ce urmează să fie prestate.  

Crearea acestor entităţi mixte public-private trebuie, potrivit Comisiei 
Europene şi jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie, să respecte principiul 
nediscriminării pe considerente de naţionalitate, în general, şi libera circulaţie a 
capitalului, în particular. Astfel, autorităţile publice nu pot condiţiona participarea 
lor ca acţionar în asemenea entităţi de existenţa unor privilegii excesive în 
favoarea lor, care nu derivă dintr-o aplicare normală a dreptului societăţilor 
comerciale. 

În cazul în care înfiinţarea PPP de natură instituţională este realizată prin 
schimbarea structurii acţionariatului unei entităţi publice, trebuie specificat 
faptul că trecerea unei întreprinderi din sectorul public în sectorul privat 
constituie o decizie de natură economică şi politică, asupra căreia statele 
membre au competenţă exclusivă. 

De asemenea, trebuie specificat faptul că dreptul comunitar al achiziţiilor 
publice nu este aplicabil, ca atare, tranzacţiilor ce implică simple infuzii de 
capital ale unui investitor într-o întreprindere, fie ea publică sau privată. Aceste 
tranzacţii sunt guvernate de prevederile Tratatului CE cu privire la libertatea de 
circulaţie a capitalului, potrivit cărora măsurile adoptate la nivel naţional nu 
trebuie să constituie bariere în calea investiţiilor provenind din alte state membre. 

Pe de altă parte, însă, prevederile Tratatului cu privire la libertatea de 
stabilire trebuie aplicate atunci când o autoritate publică decide să cedeze unei 
terţe părţi, prin intermediul unei tranzacţii de capital, o influenţă determinată 
asupra unei entităţi publice ce furnizează servicii de natură economică, care, de 
regulă, cad în responsabilitatea statului.  

 
3. Asigurările de sănătate – de la piaţă la stat şi înapoi 
 
Îngrijirea sănătăţii nu este doar o problemă de ordin personal, vizând 

reducerea disconfortului, prevenirea pierderii capacităţii de muncă sau evitarea 
deceselor premature. Societatea este, la rândul ei, interesată în prezervarea stării 
de sănătate, ca suport al prelungirii duratei vieţii active şi al sporirii 
randamentului economic şi social, motiv pentru care creşterea duratei de viaţă a 
cetăţenilor, alături de sporirea productivităţii muncii constituie repere ale 
oricărei strategii naţionale în materie. 
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Serviciile de îngrijire a sănătăţii şi asigurările de sănătate beneficiază de 
un interes sporit, nu numai pentru că acoperă o categorie distinctă de riscuri, 
ci şi datorită faptului că sectorul în cauză consumă o cantitate apreciabilă de 
resurse. O realitate demografică marcată de procesul îmbătrânirii populaţiei, 
pe fondul dezvoltării tehnologice în materie, face ca cererea de servicii de 
sănătate să prezinte o dinamică accentuată. 

Sistemul îngrijirilor de sănătate formează un tip deosebit de piaţă, ale 
cărei caracteristici specifice o diferenţiază de celelalte pieţe (Dragomirişteanu et 
al., 2003). 

Piaţa serviciilor de sănătate este departe de a fi una perfectă. Există o serie 
de considerente care duc la impasul considerabil al acestei pieţe, necesitând 
astfel intervenţia guvernamentală. Acestea pot fi structurate pe trei dimensiuni, 
şi anume: eşecurile pieţei, externalităţile pozitive, costul îngrijirilor medicale. 

Eşecul pieţei poate fi analizat atât din perspectiva cererii, cât şi din 
perspectiva ofertei serviciilor de îngrijire a sănătăţii. Cererea de servicii se 
caracterizează, de cele mai multe ori, prin ignoranţa consumatorului. Această 
carenţă informaţională poate fi compensată, spre exemplu, de obligativitatea 
descrierii medicamentelor prescrise. Mai mult, incertitudinea privind momentul 
îngrijirii medicale şi asupra costului acesteia sunt diminuate prin sistemele de 
asigurări sociale, care permit accesul la servicii şi care protejează clientul din 
punct de vedere financiar.  

În structura ofertei apar, de asemenea, o serie de distorsiuni care pot duce 
la eşecul pieţei, în mod deosebit în ceea ce priveşte competenţa personalului, 
echipamentul medical utilizat şi monopolul din reţeaua serviciilor de sănătate. 

Externalităţile pozitive se referă la efectele potenţiale ale serviciilor de 
sănătate asupra altor persoane decât cele cărora le sunt destinate, intervenţia 
guvernamentală fiind de natură să extindă efectele pozitive pe care le-ar avea 
asistenţa individualizată. Plecând de la evaluarea individuală a costurilor şi 
beneficiilor din serviciile de sănătate şi de la efectele acestor servicii asupra 
colectivităţii, guvernul finanţează – spre exemplu – servicii de promovare a 
asistenţei medicale preventive la nivelul întregii societăţi. 

Costul îngrijirii medicale reprezintă un alt motiv care susţine necesitatea 
intervenţiei guvernamentale pe piaţa serviciilor medicale. Dacă opţiunea 
firească este aceea de minimizare a costurilor individuale sau, în orice caz, de 
încadrare într-un cuantum dependent de veniturile ce pot fi alocate acestui scop, 
funcţionalitatea sistemului medical este dependentă de asigurarea unui anumit 
nivel al veniturilor alocate acestui segment de activitate.  

Cu alte cuvinte, nu costul total al îngrijirilor, ci procentul din PIB care 
este alocat sistemului de sănătate este reperul esenţial privind viabilitatea 
sistemului.  
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Creşterea nivelului salariilor personalului din sistemul medical, apariţia 
unor echipamente, proceduri sau medicamente mult mai performante, dar şi mai 
costisitoare, ridică alte probleme privind finanţarea sistemului de sănătate 
bazată exclusiv pe mecanismele pieţei. Ca să nu mai vorbim de influenţa 
generată prin menţinerea unui cvasimonopol de stat în reţeaua unităţilor 
sanitare. 

Toate aceste elemente au condus la apariţia mecanismului bazat pe 
intervenţia terţului-plătitor, care devine cumpărătorul serviciilor medicale. Se 
aplică principiile solidarităţii şi – după caz – al mutualităţii, contribuţiile 
individuale fiind achitate periodic terţului, independent de utilizarea sau nu a 
serviciilor medicale, iar plata serviciilor se realizează de către terţ, din fondurile 
colectate. 

Finanţarea prin asigurare obligatorie de tip public este – de regulă – 
impusă prin lege, care stabileşte cuantumul şi periodicitatea contribuţiilor, 
categoriile de contribuabili şi plaja de beneficiari ai serviciilor medicale. 

Aplicarea principiului solidarităţii sociale conduce la o acoperire 
cvasicompletă a populaţiei dar, în acelaşi timp, induce unele distorsiuni în 
raportul contribuţie-beneficii, prin faptul că dimensionarea contribuţiilor este 
raportată – de regulă – la nivelul veniturilor individuale, şi nu la riscul personal 
al participanţilor. 

Avantejele sistemelor de asigurări sociale de sănătate privesc, în 
principal, următoarele aspecte: 

 creşterea descentralizării sistemului; 
 direcţionarea exclusivă a fondurilor acumulate către cheltuielile din 

sectorul sanitar; 
 posibilitatea caselor de asigurare de a impune standarde de calitate ale 

actelor medicale; 
 definirea, sub aspect cantitativ şi calitativ, a pachetelor de servicii ce 

urmează a fi furnizate contribuabililor; 
 diversitatea furnizorilor de servicii medicale; 
 configurarea unor structuri manageriale mai apropiate sectorului privat; 
 transparenţa fluxurilor financiare dedicate sistemului sanitar. 
Limitele şi dezavantajele asigurărilor publice conduc la reconsiderarea 

rolului asigurărilor private în materie şi constau în: 
 raportul inechitabil dintre asiguraţi şi contribuabili, finanţarea 

serviciilor medicale pentru elevi, studenţi, şomeri şi unele categorii de 
pensionari fiind suportată de către populaţia ocupată; 

 percepţia contribuţiilor ca un spor de fiscalitate (taxă pe muncă) 
încurajează „munca la negru”; 

 gradul redus de cuprindere în sistem a liber-profesioniştilor. 
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Existenţa asigurărilor private de sănătate nu poate fi legată, cauzal, de un 
eşec al politicilor sociale, motiv pentru care ele nu îşi propun, de regulă, să 
înlocuiască asigurările publice, ci – mai curând – să ofere o alternativă 
complementară a acestora. 

De altfel, acoperirea îngrijirilor medicale primare constituie o excepţie, 
valabilă doar în ţările în care acestea nu sunt oferite de sistemul public sau ca 
substitut (Colombo, Tapay, 2004). În unele sisteme de sănătate, asigurările 
private sporesc oportunităţile de acces ale pacienţilor la serviciile oferite de 
spitale, dar în cele mai numeroase cazuri ele oferă o sursă potenţială adiţională 
de acoperire a costurilor îngrijirii medicale. 

Deşi se bazează tot pe un sistem contributiv, asigurarea voluntară se 
apropie, mai curând, de sistemul de plată directă a serviciilor de către pacienţi, 
prin transparenţa sa ridicată, printr-o justificare mai bună a modalităţilor de 
cheltuire a fondurilor, dublate de o responsabilitate crescută în privinţa 
exercitării actului medical. 

O simplă trecere în revistă a principalelor categorii de asigurări private ne 
permite să afirmăm că unul din pricipalele roluri ale acestora este acoperirea 
deficitului între cerinţele pieţei şi posibilităţile sistemului public. 

Într-un asemenea context poate fi pusă în evidenţă o discrepanţă între 
dezirabilitate şi fezabilitate, concretizată într-o acoperire insuficientă a 
populaţiei de către sistemul public prin servicii adecvate dorinţelor acesteia.  

Specificitatea cererii şi preferinţele consumatorilor de servicii medicale, ca şi 
aportul angajatorilor la acoperirea costului asigurărilor de sănătate sunt, de 
asemenea, factori reprezentativi ai dimensionării pieţei de profil. 

Sporul de performanţă aşteptat prin participarea sectorului privat la 
sistemele de sănătate poate fi evaluat pe baza mai multor criterii, dar 
distribuirea performanţei în cadrul solicitanţilor de servicii ridică o serie de 
probleme vizând echitatea procesului de îngrijire a sănătăţii, pornind de la 
realitatea că asigurările private nu sunt disponibile tuturor segmentelor de 
populaţie, mai ales pentru cele care prezintă un risc ridicat de îmbolnăvire şi, în 
absenţa unor intervenţii guvernamentale, drepturile unor categorii de pacienţi ar 
putea să rămână neexercitate. 

Sporirea posibilităţilor de opţiune reprezintă, însă, un fapt de necontestat şi, 
nu în ultimul rând, reducerea timpilor de aşteptare, ca urmare a creşterii 
volumului de servicii şi dezvoltării capacităţii de diagnosticare şi tratament, 
poate fi apreciată ca un factor de performanţă a sistemului global, generat de 
contribuţia sectorului privat.  
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4. Calitatea serviciilor de asigurare a sănătăţii – problemă comună  
a sectoarelor public şi privat 

Pentru serviciile de asigurare a sănătăţii, însăşi definirea conceptului de 
calitate reprezintă o problemă, în special datorită faptului că, deşi face parte din 
gama serviciilor publice, asigurarea sănătăţii diferă foarte mult de alte servicii 
de acest gen datorită următoarelor caracteristici: 

 cererea nelimitată de servicii, în condiţiile unor resurse financiare 
limitate; 

 sensibilitatea utilizatorilor serviciilor de sănătate (clienţi), cu o 
influenţă limitată asupra calităţii; 

 prezenţa unor specialişti foarte bine instruiţi; 
 influenţa foarte mare asupra calităţii vieţii; 
 satisfacerea unor nevoi complexe: aşteptările şi cerinţele utilizatorilor 

(pacienţi), cerinţele contribuabililor (societăţi de asigurări, resurse 
financiare publice) (Puksic, Goricanec, 2005). 

Dacă standardul ISO 8402 definea calitatea ca reprezentând ansamblul de 
proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu care îi conferă acestuia 
capacitatea de a satisface nevoi explicite sau implicite, în prezent se manifestă 
tendinţe de lărgire a înțelesului calității, în sensul că ea nu înseamnă doar 
satisfacerea clienţilor, ci şi satisfacerea interesului general. 

S-a ajuns, astfel, ca standardul ISO 9004 să considere că statul trebuie să 
se implice în calitate, deoarece prin ea se promovează libertatea, se dă un sens 
responsabilităţii, fiind, în acelaşi timp, un factor de edificare a societăţii şi 
civilizaţiei. 

Deşi teoria calităţii se aplica integral serviciilor de asigurare a sănătăţii, 
sunt de observat o serie de particularităţi ce derivă din specificitatea serviciilor 
de îngrijire medicală. 

Astfel, cele trei perioade din viața unui serviciu, și anume prestarea, 
vânzarea și utilizarea lui, prin faptul că se desfășoară simultan și în prezența 
furnizorului,  determină o legătură directă între acesta și client, acesta din urmă 
având posibilitatea să analizeze imediat calitatea. 

O mare importanță o au relațiile care se stabilesc între prestatorii de 
servicii și clienții lor, pe termen lung, lucru care face să apară caracteristici ale 
serviciilor precum: gentilețe, curtoazie, onestitate, respect. 

Calitatea serviciilor depinde și de comportamentul clienților. Gusturile 
fiind împărțite, trebuie să existe posibilitatea oferirii unei game de servicii 
pentru a le satisface pe toate. Trebuie acordată asistență în cazul în care clientul 
este ignorant, trebuie să-i fie date informații suplimentare, sfaturi ş.a.  
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Datorită nestocabilității serviciilor, punctualitatea, promptitudinea în 
prestare reprezintă caracteristici calitative ale acestora, deoarece clientul nu 
dorește să-și consume mult timp. 

Aceste caracteristici depind și de capacitatea furnizorului de servicii 
sanitare de a prelua variații mari ale cererii, fapt care impune proiectarea 
adecvată a punctelor de primire a pacienților. Se pot identifica astfel drept 
caracteristici timpul de acces, timpul de așteptare, timpul de servire. 

Intangibilitatea serviciilor generează estomparea mai rapidă în timp a 
serviciilor, în mintea beneficiarului rămânând doar anumite aspecte. Impresia 
de ansamblu este cea care domină. La formarea impresiei de ansamblu a 
pacientului asupra calității serviciului medical care i s-a oferit concură mai 
mulți factori precum: 

 calitatea actului medical, care este determinată de pregătirea și 
specializarea personalului medical, dar și de dotările unității sanitare 
cu aparatură de performanță ridicată;  

 calitatea condițiilor hoteliere pe care le oferă unitatea sanitară (hrană, 
curățenie).  

Într-un asemenea context, calitatea serviciilor de asigurare a sănătăţii a 
fost definită ca satisfacerea deplină a necesităţilor celor care au cel mai mult 
nevoie de aceste servicii, la cel mai mic cost pentru organizaţie, în limitele şi 
directivele stabilite de către autorităţile ierarhic superioare şi de către 
cumpărători (Ovretveit, 1992). 

O definiţie care pune accentul pe cele trei dimensiuni de bază ale 
conceptului, şi anume: 

 calitatea la pacient/client; 
 calitatea profesională (a specialiştilor); 
 calitatea managementului. 
Aceste trei dimensiuni ale calităţii sunt determinate de cele trei grupuri de 

interese implicate în sistemul de asigurare a sănătăţii: utilizatori, profesionişti 
(furnizorii de servicii) şi management. O cooperare deplină între aceste grupuri 
reprezintă un alt aspect fundamental pentru succesul îmbunătăţii calităţii 
serviciilor de asigurare a sănătăţii (Harvey, Green, 1993). 

Accepţiunile diferite pentru noţiunea în cauză pot genera unele probleme 
în ceea ce priveşte implementarea managementului calităţii în cele două 
sectoare de asigurare a sănătăţii, public şi privat.  Menţionăm faptul că, în ţările 
ex-comuniste dar nu numai, serviciile private de asigurare a sănătăţii reprezintă 
o componentă relativ nouă a activităţii în acest domeniu şi pot contribui în mod 
semnificativ la dezvoltarea şi creşterea activităţii în cauză, exercitând – în 
acelaşi timp – o influenţă semnificativă asupra utilizării resurselor şi, prin 
urmare, asupra optimizării costurilor. 
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De altfel, controlul costurilor şi impactul asupra mediului reprezintă 
aspecte semnificative în ceea ce priveşte diferenţierea şi competitivitatea celor 
două sectoare, privat şi public. Valorificarea celor două tipuri de experienţă şi 
educaţia permanentă permit formarea unor avantaje competitive în ambele sfere 
de activitate şi obţinerea unor rezultate considerabil mai bune decât cele din 
trecut. 

Dar cea mai mare problemă a parteneriatului public-privat în domeniul 
asigurării sănătăţii rămâne stabilirea relaţiilor de afaceri între furnizorii privaţi 
şi achizitorii publici. Abordările celor două părţi sunt, în acest sens, complet 
diferite. 

Sectorul public tinde să ofere servicii de sănătate egale pentru întreaga 
populaţie, în conformitate cu standardele acceptate (financiare şi de calitate) şi 
drepturile constituţionale sau legale. Scopul principal este o justă distribuţie a 
unui bun public (îngrijirea sănătăţii). 

Calitatea serviciilor de asigurare a sănătăţii vizează un complex mult mai 
mare de aspecte ale parteneriatului public-privat, cum ar fi – de pildă – cele 
referitoare la manipularea şi confidenţialitatea informaţiilor. 

Confidenţialitatea actului medical pare să îi preocupe pe oameni mai mult 
decat alte aspecte ale vieţii lor private. Problemele de sănătate şi informaţiile cu 
caracter medical au un caracter personal, unele dintre acestea fiind considerate 
foarte sensibile de către cei în cauză, datorită unor conotaţii sociale negative.  

Profesia medicală are o lungă tradiţie în ceea ce priveşte preocuparea de a 
proteja intimitatea pacientului dar, în epoca noastră, deşi principiile generale 
referitoare la respectarea vieţii private şi a confidenţialităţii se aplică în 
continuare, linia de demarcaţie între public şi privat devine din ce în ce în ce 
mai neclară.  

Astfel, companiile de asigurări de sănătate solicită dovada efectuării 
tratamentelor înainte de efectuarea plăţii, iar beneficiile sistemelor integrate de 
prelucrare electronică a informaţiilor medicale sunt compensate de riscurile 
interferenţei în viaţa privată a pacienţilor, deoarece informaţiile stocate pot fi 
supuse şi unor alte utilizări. În plus, dosarele medicale prevăd un istoric detaliat 
al analizelor şi procedurilor medicale anterioare, în ideea facilitării unor 
rezultate pozitive la  viitoarele consultaţii (Marshall, Miller, 2005). 

O altă componentă conexă problematicii calităţii serviciilor de asigurare 
şi de îngrijire a sănătăţii o reprezintă impactul factorilor de mediu. De altfel, 
utilizarea unor componente inovatoare de creştere a calităţii şi a tehnicilor de 
management al mediului pentru îmbunătăţirea permanentă a proceselor, 
produselor sau serviciilor furnizate clienţilor este de natură să le permită 
beneficiarilor acestora un nivel cât mai ridicat de satisfacţie. 
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Crearea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al 
calităţii şi mediului, privit ca un instrument de funcţionare raţională, serveşte 
atât la sistematizarea eforturilor de creştere a eficacităţii, cât şi la compararea 
celor două sectoare, public şi privat. 

Cu sistemele de management al calităţii şi mediului şi utilizând suportul 
informaţional al activităţii economice se pot realiza următoarele obiective de 
bază: 

 asigurarea şi îmbunătăţirea permanentă a nivelul de calitate a 
serviciilor de sănătate; 

 asigurarea unei creşteri constante a satisfacţiei populaţiei, în ansamblul 
ei, privind prestarea serviciilor de sănătate; 

 optimizarea aspectului economic al activităţii de asigurare a sănătăţii 
(Kralj, Stamenković, 2006). 

 Nu în ultimul rând, vom remarca faptul că una din virtuţile 
parteneriatului public-privat constă în creşterea vitezei de diseminare a 
rezultatelor  progresului tehnic şi inovării în materia serviciilor de 
sănătate, cu beneficii evidente la consumatorul final.  

 Noilor strategii industriale le sunt suprapuse strategii de marketing care 
vizează atât practicienii, cât şi pacienţii. Aceste strategii trebuie să fie 
orientate spre informare, training și publicitate. Având în vedere 
presiunile concurenţiale şi tendinţa de scurtare a ciclului de viaţă a 
produselor pe piaţa medicamentelor şi a tehnicilor terapeutice, succesul 
unui nou produs depinde tot mai mult de capacitatea firmelor de a-l 
lansa rapid pe piaţă (Ristea et al., 2011). 

 
5. Pachetul serviciilor medicale de bază – condiție de realizare  

a parteneriatului public-privat 
 
Constrângerile asupra resurselor impun o limitare – implicită sau 

explicită – a serviciilor medicale disponibile în sistemul public. În acelaşi 
timp, stabilirea unor limite pentru beneficiile acordate în cadrul sectorului 
sanitar este de natură să afecteze sistemele de valori individuale şi sociale, 
precum şi unele domenii şi responsabilităţi de ordin profesional.  

Ne apare, astfel, firească preocuparea de a încerca să se identifice care 
dintre beneficiile de natură medicală sunt esenţiale pentru populaţie şi pentru 
fiecare individ în parte şi de a defini, pornind de la asemenea analize, pachetul 
de bază al serviciilor medicale ce poate fi acordat de către sistemul public.  

În statele cu un serviciu naţional de sănătate sau cu un sistem mai 
cuprinzător de asigurări sociale de sănătate şi care – în special, din motive 
politice – preferă să nu definească un pachet limitat al serviciilor de bază, avem 
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de-a face cu o aşa-numită abordare pasivă, care generează lungi liste de 
aşteptare, decizia de raţionalizare fiind în sarcina medicului. Caracteristic ţărilor 
din zona central şi est-europeană este utilizarea frecventă a plăţilor neoficiale ca 
metodă de acces prioritar la serviciile de sănătate.  

Raţionalizarea implicită a fost multă vreme ascunsă în spatele deciziei 
medicale şi menţinută de ignoranţa în materie a unei largi categorii de 
populaţie. Nivelul de educaţie sanitară şi de implicare publică a crescut, însă, în 
ultimii ani, ca şi rezistenţa profesioniştilor din domeniul sanitar de a-şi asuma 
obligaţii în procesul de raţionalizare a serviciilor medicale. Astfel, a apărut 
necesitatea definirii explicite a beneficiilor oferite de sistemul sanitar, chiar 
dacă ele nu răspund întotdeauna cerinţelor de eficienţă şi de echitate. 

În această accepţiune, pachetul de bază devine un instrument prin care 
dorinţele şi nevoile populaţiei sunt canalizate prin anumite modele de furnizare 
a serviciilor medicale şi, în ultimă instanţă, reflectă priorităţile cetăţenilor în 
raport cu tipurile şi nivelul serviciilor pe care aceştia le aşteaptă de la sistemul 
de îngrijire a sănătăţii. 

Chiar dacă toţi membrii societăţii trebuie să aibă acces la întregul spectru 
al serviciilor de sănătate, în condiţii de calitate şi indiferent de capacitatea lor de 
plată, ca urmare a limitării obiective a resurselor de finanţare a sistemului, este 
necesară o decizie privind oferta sustenabilă de servicii, concretizată în 
conţinutul pachetului de bază.  

Definirea acestuia este, de regulă, în responsabilitatea guvernului şi este 
de preferat o asemenea abordare, deoarece în procesul decizional trebuie luate 
în considerare numeroase aspecte legate de etică, legalitate, calitatea serviciilor, 
considerente economice şi politice.  

În acelaşi timp, ţinând cont de faptul că în procesul politic de definire a 
pachetului de bază este dificil de realizat un consens, este de preferat o 
participare cât mai largă a tuturor factorilor implicaţi: medici şi alţi 
profesionişti, cetăţeni, guvern, autorităţile din domeniul sănătăţii publice, 
asiguratori, companii medicale.  

În practică, există două abordari folosite pentru a defini pachetul 
serviciilor de bază, respectiv metoda implicită şi cea explicită. Ambele metode 
prezintă avantaje, cât şi dezavantaje. Un pachet definit în mod explicit poate 
genera numeroase controverse şi dezbateri asupra serviciilor pe care le 
cuprinde. O abordare prea vagă (implicită) va permite interpretări subiective, 
fapt care poate genera diferenţe semnificative între beneficiile oferite, selecţii 
cu risc social ridicat, creşterea costurilor de acoperire şi, în unele cazuri, o 
calitate îndoielnică a serviciilor.  

Cei mai importanţi factori care determină, în ultimă instanţă, conţinutul 
pachetului de bază al beneficiilor privesc nivelul resurselor financiare 
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disponibile şi numărul de persoane eligibile pentru acoperirea seviciilor 
medicale (populaţia-ţintă acoperită). În condiţiile unui buget predeterminat, cu 
cât este mai redus numărul de persoane incluse în sistem, cu atât este mai 
cuprinzător pachetul de bază şi invers. 

Experienţa internaţională în materie a consacrat o serie de metode, tehnici 
şi abordări, din rândul cărora vom menţiona: 

 definirea clară a criteriului de includere sau de excludere a categoriilor 
de persoane eligibile pentru acoperirea cu servicii oferită de pachetul 
de bază; 

 identificarea unei liste prioritare de produse şi servicii incluse (lista 
pozitivă); 

 identificarea unei liste de produse şi servicii excluse (lista negativă); 
 proiectarea unui model de alocare implicită a resurselor pe criterii de 

eficienţă şi eficacitate (raţionalizare implicită); 
 utilizarea unor constrângeri financiare impuse pacienţilor (coplăţi, 

contribuţii ș.a.). 
Criteriile utilizate pentru stabilirea priorităţilor în cadrul pachetului de 

bază privesc: necesităţile medicale, eficacitatea, eficienţa şi propria 
responsabilitate sau, altfel spus, costul, calitatea şi criteriul etic.  

Câtă vreme conţinutul pachetului de bază este strâns legat de nivelul 
costurilor şi de resursele disponibile, este necesară o abordare iterativă a 
procesului de definire a acestuia. O primă etapă constă în stabilirea unui cadru 
tehnic, de natură să ofere parametrii generali ai listei de beneficii, care urmează 
a fi ulterior supusă dezbaterii publice pentru obţinerea unui consens cât mai 
larg.   

Există două niveluri de generalitate la care poate fi definit pachetul 
serviciilor de bază: unul mai ridicat – în care legislaţia stabileşte coordonatele 
esenţiale şi unul mai scăzut – în care pachetul de beneficii este definit prin liste 
explicite de servicii sau prin sisteme de grupare a serviciilor în funcţie de 
metodele de finanţare. Listele explicite conţin recomandări, dar şi includeri 
sau/şi excluderi explicite de servicii. Nivelul de explicitare, configuraţia listelor 
şi modalităţile de extindere sunt diferite de la o ţară la alta. Este de preferat ca 
revizuirea pachetului serviciilor de bază să se realizeze, pe cât posibil, anual. 

Practica excluderii variază de la emiterea unor liste negative până la 
stabilirea unui cadru naţional în acest sens. Majoritatea ţărilor exclud serviciile 
de genul chirurgiei estetice, anumite vaccinuri neuzuale (cum ar fi cele pentru 
călătoriile în străinătate) şi tratamentele nonconvenţionale (spre exemplu, 
acupunctura). 

În ceea ce priveşte serviciile acordate pacienţilor spitalizaţi, se remarcă o 
trecere de la bugetele globale şi plăţile per zi la listele explicite pozitive sau la 
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cele determinate indirect prin sistemele de grupare a serviciilor în funcţie de 
finanţare. Aceste sisteme sunt un instrument de estimare a consumului de 
resurse şi, în acelaşi timp, oferă baza de remunerare a serviciilor 
intraspitaliceşti. În general, clasificarea stagiului de îngrijire este realizată în 
funcţie de diagnosticul celei mai importante afecţiuni, de bolile asociate şi de 
intervenţia chirurgicală de bază, la care se asociază un consum de resurse mai 
mult sau mai puţin omogene (medicamente, proceduri de diagnosticare ş.a.). 
Exprimarea în unităţi monetare, pe grupe de finanţare (public, coplăţi, 
asigurări), permite stabilirea nivelului de rambursare a cheltuielilor către spital. 

În ceea ce priveşte serviciile acordate pacienţilor nespitalizaţi, pentru 
definirea pachetul de bază sunt utilizate listele pozitive explicite, precum şi 
sistemele de grupare pentru rambursarea cheltuielilor, cum ar fi – de pildă –  
calculul pe cap de bolnav (per capita). Listele explicite de beneficii sunt, de 
regulă,  utilizate pentru plăţile directe per serviciu. Dacă medicii primesc bugete 
fixe sau plata per capita, pachetul de servicii este indirect restricţionat de suma 
alocată, motiv pentru care pachetul de servicii reglementează şi obligaţia 
medicului de a oferi acele servicii care sunt considerate a fi necesare din punct 
de vedere medical. Serviciile de specialitate, cele de laborator şi radiografiile 
sunt plătite în sistemul plată per serviciu, potrivit unei liste detaliate de 
proceduri, care poate fi asimilată unei liste pozitive explicite, întrucât 
rambursarea cheltuielilor priveşte numai procedurile incluse în aceste liste. 
Dacă în unele ţări sunt stabilite liste detaliate, cu toate procedurile, în altele sunt 
inserate doar serviciile complexe, lăsându-se la latitudinea medicilor stabilirea 
priorităţilor. 

Dincolo de aspectele de natură tehnică sau metodologică, definirea 
pachetului de bază este esenţială deoarece acesta constituie fie graniţa dintre cei 
doi parteneri implicaţi în acoperirea cheltuielilor cu serviciile medicale (în cazul 
asigurărilor complementare şi suplimentare), fie suportul de configurare a 
ofertei private pentru asigurările substitutive. 

 
6. Evoluţii şi tendinţe pe piaţa românească a asigurărilor de sănătate   
 
În România, abandonarea sistemului de tip Semaşko, practicat în perioada 

comunistă şi bazat pe acoperire universală, finanţare de stat, planificare 
centralistă şi acces liber la serviciile de sănătate, s-a realizat destul de târziu.  

Abia în anul 1998 a fost aplicată o nouă lege a asigurărilor sociale de 
sănătate, care urmează modelul de asigurare tip Bismarck, cu asigurări 
obligatorii de sănătate şi se bazează pe principiul solidarităţii. Ca o consecinţă, 
sursele de finanţare a sistemului de sănătate s-au modificat, prin de reducerea 
semnificativă a bugetului de stat şi introducerea fondului naţional unic de 
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asigurari sociale de sănătate. În prezent, bugetul sănătăţii are două surse: 
bugetul de stat şi fondul asigurărilor de sănătate, acesta din urmă reprezentând 
mai mult de 3/4 din total.  

Schimbările structurale în finanţarea şi organizarea serviciilor de sănătate 
au înregistrat ritmuri lente, fapt care a condus la cronicizarea stării de 
subfinanţare şi la o eficienţă scăzută a sistemului. În pofida unor încercări 
meritorii, s-a putut constata multă vreme absenţa unei strategii naţionale 
integrate de asigurare a sănătăţii ca angajament politic al puterilor statului, 
modificarea priorităţilor reale rămânând sub influenţa recesiunii economice şi a 
tensiunilor sociale. 

Abia în anul 2004, Guvernul României a emis o hotărâre pentru aprobarea 
strategiei naţionale privind serviciile de sănătate şi a planului de acţiune pentru 
reforma sectorului de sănătate. Pe termen lung, efectul vizat al strategiei a fost 
îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi, prin aceasta, a calităţii vieţii. 
Scopul strategiei naţionale privind serviciile de sănătate este creşterea accesului 
populaţiei la servicii medico-sanitare de calitate şi eficientizarea modului de 
furnizare a serviciilor medico-sanitare spitaliceşti. 

Cea mai recentă abordare legislativă în materie datează din prima parte a 
anului 2006, când a fost adoptată Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, 
în fapt un pachet legislativ care cuprinde aspecte de ordin instituţional, sisteme 
de organizare şi finanţare, metode şi modele de management, precum şi alte 
coordonate de natură tehnică şi economică ce urmează să susţină reforma 
sistemului sanitar. 

Pe fond, legea în cauză nu aduce modificări semnificative în 
administrarea şi gestionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, acestea 
realizându-se în continuare de către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – 
instituţie publică, autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică, având 
ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a 
sistemului de asigurări sociale de sănătate din România şi care are în subordine 
casele de asigurări de sănătate judeţene şi Casa de Asigurări de Sănătate a 
Municipiului Bucureşti.  

Inerţia sistemului centralizat, moştenit din perioada comunistă, generează 
încă numeroase deficienţe, pe care sistemul public nu le poate depăşi decât în 
raport cu practicile concurenţiale impuse de coexistenţa unui sistem privat. 
Avem în vedere în acest sens următoarele aspecte: 

 infrastructura sistemului sanitar este învechită, incorect dimensionată, 
fără să respecte nevoile pieţei; 

 criteriile de achiziţie a tehnologiei şi a aparaturii de vârf sunt prea puţin 
fundamentate pe principii economice, factorul politic având o influenţă 
nejustificată în acest sens; 
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 alocarea resurselor umane este ineficientă, acestea fiind repartizate 
după normative naţionale; 

 managementul resurselor umane este şi el deficitar, numărul gradelor 
de libertate fiind destul de redus;  

 nemulţumirea personalului medico-sanitar, insuficient plătit, s-a 
cronicizat, în paralel cu apariţia fenomenului de corupţie; 

 sistemul este rigid, imobil, greu adaptabil şi uneori chiar inadaptabil la 
nevoile pacientului, astfel că el nu poate răspunde cerinţelor pieţei; 

 centralismul exagerat este dublat de incapacitatea administraţiei în 
exercitarea controlului şi a evaluărilor, care ar trebui urmate de măsuri 
de corecţie şi adaptare la noi standarde; 

 impunerea pe cale administrativă de norme şi standarde rigide, stabilite 
la nivel naţional, a condus la un amestec ineficient de abundenţă şi 
risipă în unele regiuni şi de lipsuri cronice în altele; 

 imposibilitatea de control a costurilor a dus la impunerea unor costuri 
nereale, tarifele mici pentru unele servicii compensându-le pe altele, 
care au devenit artificial profitabile; 

 medicalizarea excesivă, influenţată de faptul că majoritatea 
decidenţilor au pregătire exclusiv medicală, a redus mult şansele 
abordărilor intersectoriale, dar şi capacitatea de anticipare a nevoilor 
populaţiei; 

 transparenţa redusă în privinţa utilizării fondurilor este favorizată de un 
flux informaţional deficitar, greoi şi întârziat, precum şi de lipsa unor 
sisteme de control al calităţii, de standarde şi de proceduri specifice de 
evaluare. 

Asigurările private de sănătate s-au dezvoltat destul de timid, în condiţiile 
în care reţeaua furnizorilor de servicii medicale era preponderent de stat, iar 
cadrul legal de reglementare nu facilita conexiunea celor două sisteme. 

Prima iniţiativă legislativă în materie s-a materializat abia în anul 2004, 
prin apariţia Legii privind asigurările private de sănătate. Din punctul de vedere 
al cuprinderii legea era permisivă, referindu-se atât la asigurările de tip 
complementar sau suplimentar, cât şi la cele substitutive. 

Din păcate, legea în cauză cuprindea şi o serie de reglementări discutabile 
sau chiar inoperante, motiv pentru care ea nu a putut fi pusă în aplicare. 

Doi ani mai târziu, problematica asigurărilor private de sănătate a fost 
reluată în cadrul unui proiect legislativ mai amplu, care consacră un titlu separat 
domeniului în cauză. Legiuitorul a preferat, de astă dată, utilizarea sintagmei 
asigurări voluntare de sănătate, motiv pentru care acestea au fost definite în 
corpul legii ca asigurări facultative, prin raportare la prevederile Legii privind 
asigurările şi reasigurările în România.  
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În schimb, din gama asigurărilor voluntare de sănătate au fost excluse cele 
de tip substitutiv, motivul principal fiind acela al finanţării insuficiente a 
sistemului public, la care se adaugă dificultăţile care s-ar fi creat în procesul de 
decontare dintre bugetul caselor de asigurări de sănătate şi asiguratorii privaţi. 

În asemenea circumstanţe şi în condiţiile definirii deficitare şi imprecise a 
pachetului de bază al serviciilor medicale decontate de sistemul public, volumul 
asigurărilor private de sănătate a înregistrat valori modice în raport cu 
potenţialul acestora şi cu necesităţile de finanţare a sistemului (mai puţin de 10 
milioane de euro, respectiv sub 0,5% din totalul primelor brute subscrise). 

Foarte recent, un proiect de lege îşi propune să reglementeze un nou mod 
de funcţionare a sistemului de asigurare a sănătăţii prin intermediul caselor de 
asigurări private (în fapt, companii de asigurare autorizate de către autoritatea 
competentă).  

Potrivit proiectului în cauză, companiile şi angajaţii vor plăti în 
continuare contributiile la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, banii 
urmând să meargă de aici prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la 
asiguratorii de sănătate, proporţional cu numărul de asiguraţi din evidenţa 
acestora. Serviciile solicitate de bolnavi vor fi decontate de către asiguratori pe 
baza contractelor încheiate cu furnizorii de servicii medicale. 

Proiectul de lege cuprinde şi o primă definiţie a pachetului de servicii de 
bază, care urmează să fie detaliat şi pe baza căruia se vor putea dezvolta 
asigurările voluntare de sănătate. 

Pentru medicii de familie principala schimbare este reprezentată de posi-
bilitatea încheierii de contracte cu casele private, în timp ce spitalele ar putea fi 
transformate în fundaţii sau societăţi comerciale. Bugetul de venituri şi 
cheltuieli va trebui să fie publicat pe site-ul propriu sau pe site-ul autorităţii în 
subordinea căruia se află. 

Deşi proiectul mai prezintă unele neclarităţi şi elemente controversate, se 
apreciază că el va conduce la cea mai profundă reformă în domeniul 
asigurărilor de sănătate din România şi poate una din cele mai radicale din 
întreaga Europă.  

 
7. Concluzii 
 
Chiar dacă dezbaterile privind modelul social european sunt departe de a 

se fi încheiat, este cert că pentru a putea face faţă varietăţii, dinamicii şi 
complexităţii societăţii postmoderne este nevoie de abordare nouă, mai 
pragmatică, având drept scop modernizarea şi adaptarea politicilor sociale la 
condiţiile economice aflate în permanentă schimbare. 
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În condiţiile în care presiunea fiscală la care sunt supuse guvernele este în 
creştere, interesul manifestat de către organizaţiile private în domeniul 
serviciilor sociale este firesc şi justificat, dacă avem în vedere ideea de 
complementaritate între cele două sectoare, în organizarea şi furnizarea de astfel 
de servicii.  

O analiză a evoluţiei serviciilor de asigurare a sănătăţii ne arată că acestea 
au „pendulat” între stat şi piaţă, pentru ca în cele din urmă să se cantoneze în 
conceptul de parteneriat public-privat, un model în care responsabilitatea 
statului nu dispare, iar eficienţa serviciilor sociale creşte. 

Desigur că parteneriatul public-privat nu reprezintă o soluţie ideala şi nici 
măcar optimă în toate cazurile, dar revenirea la vechiul sistem, în care 
furnizarea de servicii sociale revine în mod exclusiv statului, este mult mai 
păguboasă. 

Interesant este faptul că tocmai caracteristicile serviciilor de asigurare a 
sănătăţii – în mod special cererea nelimitată de servicii, în condiţiile unor 
resurse financiare limitate, sugerează îmbinarea virtuţilor celor două sectoare 
pentru satisfacerea unor nevoi complexe care includ atât  aşteptările şi cerinţele 
utilizatorilor, cât şi cerinţele contribuabililor şi ale prestatorilor din domeniu.  

De altfel, cea mai acceptată definiţie în materie relevă faptul că cele trei 
dimensiuni ale calităţii sunt determinate de cele trei grupuri de interese 
implicate în sistemul de asigurare a sănătăţii: utilizatorii, profesioniştii 
(furnizorii de servicii) şi managementul, iar cooperarea deplină între aceste 
grupuri reprezintă un aspect fundamental pentru succesul îmbunătăţii calităţii 
serviciilor de profil. 

Poziţionarea şi ponderea sectorului privat diferă de la ţară la ţară, în 
funcţie de o multitudine de factori.  

Pornind de la exemplul românesc, se poate aprecia că o subdimensionare 
a implicării acestuia este de natură să prejudicieze sistemul de un volum 
semnificativ de resurse. În acelaşi timp, realizarea unui parteneriat autentic este 
condiţionată de clarificarea aportului fiecărui sector în parte, motiv pentru care 
o definire corectă a pachetului serviciilor medicale de bază constituie o condiţie 
esenţială a relaţiei în cauză. 
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