Minuta: 22.04.2010
Tema: proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;
- proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Listei unităţilor sanitare
publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către
autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti.
Ministerul Sănătăţii, respectând principiile care stau la baza Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică şi având drept scop să sporească gradul de
transparenţă şi să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor
administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative, a organizat în data de 22
aprilie 2010, o întâlnire între reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, reprezentanţi ai societăţii
civile şi ai mass-media din România.
Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii care au participat la această dezbatere au fost:
- Domnul Cristian Anton Irimie – secretar de stat MS
- Doamna Corina Raicu – consilier personal – MS
- Doamna Gabriela Angheloiu – consilier personal al ministrului sănătăţii
- Doamna Anca Ciobanu - consilier DJC - MS
- Doamna Marieta Bărduţ – consilier DOPS – MS
- Doamna Antoaneta Drăgoescu – consilier DSPCSP – MS
- Doamna Amalia Canton – consilier DSPCSP – MS
- Doamna Carmen Şotîngă – director adjunct DAM – MS
- Doamna Mihaela Oancea – consilier Secretariatul General MS
Din partea societăţii civile a participat:
- Domnul Vasile Barbu - preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Pacienţilor
- Doamna Diana Pleşca – CANDOLE PARTNERS
- Domnul Cristian Lutan - CANDOLE PARTNERS
- Domnul Eduard Dobre – Patronat Palmed
- Doamna Sorina Vlad – AFPM - UGIR
şi alţii
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Dezbaterea publică a fost deschisă de către domnul Cristian Anton Irimie, cu
prezentarea motivelor care au stat la baza iniţierii proiectelor de acte normative, respectiv:
Descentralizarea sistemului de sănătate a fost şi este parte integrantă a procesului de
reformă în domeniul sanitar. În conformitate cu strategia de descentralizare în domeniul
sănătăţii, aprobată de Guvern, spitalele trec în subordinea autorităţilor administraţiei publice
locale. Activitatea spitalelor va fi coordonată de direcţii de specialitate organizate la nivelul
autorităţilor administraţiei publice locale. Deşi Ministerul Sănătăţii este autoritatea centrală în
domeniul sănătăţii publice, unităţile sanitare sunt unităţi autonome, iar majoritatea imobilelor
sunt în administrarea autorităţilor locale sau judeţene, ministerul păstrând doar componenta
de management a sistemului sanitar. Experienţa ultimilor ani arată însă necesitatea unei
implicarei pregnante a autorităţilor administratiei publice locale în administrarea unitaţilor
sanitare, cu variaţii mari între judeţe sau între localităţi.
Procesul de descentralizare a fost iniţiat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 162/2008
privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
către autorităţile administraţiei publice locale, prin care au fost descentralizate asistenţa
medicală comunitară, asistenţa medicală desfăşurată în unităţile de învăţământ, finanţarea
cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu
medicamente şi materiale sanitare din unităţile de asistenţă medico-socială, asistenţa
medicală acordată în unele unităţi sanitare cu paturi. În implementarea prevederilor acestei
ordonanţe de urgenţă s-au indentificat o serie de probleme, în special în ceea ce priveşte
transferul managementului asistenţei medicale. În paralel, Ministerul Sănătăţii a desfăşurat
faza pilot de descentralizare a spitalelor, prevăzută de art. 17 din Ordonanţa de urgenţă nr.
162/2008, în urma căreia s-a constatat că autorităţile administraţiei publice locale din
Bucureşti şi Oradea, care au participat la această fază pilot, au capacitatea administrativă
pentru a realiza managementul asistenţei medicale spitaliceşti. Ca urmare, Ministerul
Sănătăţii va aproba transferul managementului asistenţei medicale acordate în alte unităţi
sanitare cu paturi, din categoria celor prevăzute la art. 16. Acest proces trebuie să se
desfăşoare în paralel cu eficientizarea activităţii spitaliceşti şi cu măsuri de responsabilizare a
reprezentanţilor comunităţii şi de constituire la nivel local a structurilor cu atribuţii specifice în
conducerea şi coordonarea spitalelor publice, pentru care se impune adoptarea unui cadru
juridic adecvat.
Prin descentralizarea sistemului sanitar, spitalele vor trece în subordinea autorităţilor
administraţiei publice locale. Proiectul de OUG prevede măsuri pentru creşterea implicării
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autorităţilor administraţiei publice locale în coordonarea activităţii spitalului şi stabileşte cadrul
legal pentru gestionarea eficientă a asistenţei medicale acordată în unele unităţi sanitare cu
paturi.
Modificarile propuse prin acest proiect prevăd urmatoarele aspecte:
- autorităţile administraţiei publice locale (APL) sunt incluse între instituţiile cu reţele sanitare
proprii
- direcţiile de sănătate publică (DSP) au ca atribuţie şi evaluarea programelor naţionale de
sănătate
- se prevede posibilitatea incheierii de contracte intre APL si DSP pentru indeplinirea
atributiilor APL in contextul descentralizarii, inclusiv derularea programelor nationale de
sanatate in conditiile prevazute in Norme. Sumele pentru aceste contracte se suporta din
fondurile alocate pentru programe.
- DSP incheie contracte cu APL pentru asigurarea cheltuielilor de personal si baremul de
dotare cu medicamente si materiale sanitare din bugetul MS.
- unitatile care deruleaza programe nationale finantate din bugetul MS vor fi stabilite la
propunerea comisiilor de specialitate ale ministerului. Cheltuielie pentru personalul angajat se
suporta din fondurile alocate pentru programele respective
- unitatile spitaliceşti pot incheia contracte/conventii de natura civila pe toata perioada de
derulare a programelor nationale de sanatate, iar cheltuielie pentru personalul angajat se
suporta din fondurile alocate pentru programele respective
- se precizeaza posibilitatea derularii programelor nationale si de către unitatile sanitare din
subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie,
- competenţele pe tipuri de spitale se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
- se introduce posibilitatea asocierii spitalelor in vederea constituirii unui consortiu spitalicesc
- se stabileste modalitatea de infiintare/desfintare a spitalelor din reteaua APL.
- managerul din unităţile descentralizate va încheia contractul de management cu
conducerea administraţiei locale şi nu cu ministrul sănătăţii cum se întâmplă în prezent.
- consiliul consultativ al spitalelor se înlocuieşte cu consiliul de administraţie. Este stabilită
componenţa consiliului de administraţie al spitalului atât pentru unităţile sanitare aflate în
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi pentru celelalte unităţi sanitare.
- dispozitiile referitoare la auditul public intern si controlul asupra activităţii financiare se
aplica in mod corespunzator si spitalelor transferate la APL
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- controlul asupra activitatii medicale desfasurate in spitalele publice din reteaua
administratiei publice locale, precum si cea desfasurata in spitalele private, se exercita de
Ministerul Sanatatii
- proiectul prevede care sunt sursele de finantare pentru asistenţa medicală comunitară,
cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, şi cheltuielile cu
medicamente şi materiale sanitare din unităţile de asistenţă medico-socială.
- se elimina evaluarea capacităţii administrative a unităţii administrativ-teritoriale iar spitalele
transferate in faza pilot se mentin la APL
Lista spitalelor transferate in faza pilot, care se transfera definitiv, se aproba prin HG fara a se
mai face evaluarea APL, pana la data de1 iulie 2010. Lista celorlalte spitale care se transfera
la APL se aproba prin HG. APL trebuie sa asigure cheltuielile pentru functionarea cabinetelor
medicale din unitatile de invatamant prescolar, scolar si universitar. Pentru transferul
spitalelor, altele decat cele din faza pilot, APL incheie cu DSP protocoale de predarepreluare.
Întrebări:
1. dacă primarul aparţine unei formaţiuni politice va impune managerul fără a ţine seama de
competenţa profesională?
2. dacă managerul încheie contract cu reprezentantul autorităţile publice locale, cum îşi
exercită Ministerul Sănătăţii controlul ?
3. la ce se referă consorţiul ?
4. pentru spitalele incluse în programul pilot aveţi rezultate ?
5. cum privesc autorităţile publice locale descentralizarea ?
6. în Bucureşti, administraţia doreşte preluarea şi a celorlalte spitale, sunteţi de acord ?
7. aveţi în vedere reglementări referitoare la relaţionarea dintre spitale ?
8. credeţi ca parteneriatul public-privat este o soluţie ?
9. puteţi garanta că primarii nu vă vor face probleme ?
10. veţi mai organiza şi alte dezbateri pe tema descentralizării ?
Cristian Anton Irimie :
1. primarul îşi asumă responsabilitatea pentru alegerea făcută
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2. în Legea nr.95/2006 sunt prevăzute sancţiuni, Ministerul Sănătăţii poate cere administraţiei
publice locale, prin raportul de control, încetarea contractului de management; controlul în
spital îl poate face atât Ministerul Sănătăţii cât şi administraţia publică locală
3. în consorţiu va fi un management mai eficient al costurilor, achiziţiilor precum şi o acoperire
a specialităţilor deficitare şi asistenţei paleative
4. da, raportul încă nu este finalizat dar va fi discutat şi cu autorităţile publice locale
5. greu de spus, unii doresc, alţii nu, cu toate ca nu pierd nimic, finanţarea rămâne aceeaşi, în
prezent Ministerul Sănătăţii asigură finanţarea de la bugetul de stat pentru programe,
investiţii, aparatură iar autorităţile publice locale pot finanţa ;
Fondul unităţilor sanitare cu paturi este constituit din contractul cu casele de asigurări, se va
schimba doar semnatarul contractului de management, sursele de finanţare ale spitalelor
rămân aceleaşi, dar autorităţile publice locale vor decide dacă menţin o unitate sanitară cu
paturi ineficientă sau o transformă într-o sursă de îngrijiri eficientă, în prezent, Ministeul
Sănătăţii nu poate transforma un spital fără acordul autorităţilor publice locale.
6. În Bucureşti, asistenţa medicală este asigurată la nivel naţional şi considerăm că în acest
moment nu este eficientă transferarea către administraţie a spitalelor municipiului Bucureşti
7. sunt reglementate şi în prezent prin OMSP nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor
de transfer interclinic al pacientului critic, ulterior se vor încheia protocoale interspitaliceşti
8. da, în Parlament se va înainta un proiect de lege în acest sens
9. nu
10. da, luni va fi o întâlnire cu ascociaţia primarilor
Vă mulţumim pentru participare, toate propunerile dumneavoastră vor fi analizate şi
eventual preluate în conţinutul actului normativ
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