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I. REZUMAT 
 

Obiectivul general al misiunii de audit de performanță privind eficacitatea și eficiența măsurilor 

de recuperare a creanțelor reprezentând Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, 

precum și utilizarea acestuia a fost acela de a evalua modul în care s-a asigurat gestionarea eficientă a 

FNUASS având în vedere recuperarea creanțelor fondului precum și utilizarea acestuia.  

În scopul atingerii obiectivului general s-au stabilit o serie de obiective specifice care au fost 

abordate în cadrul misiunii de audit efectuată.  

Pe baza datelor și informațiilor colectate pe parcursul misiunii de audit și a criteriilor de audit 

identificate a fost efectuată o evaluare obiectivă privind modul în care Casa Națională de Sănătate a 

asigurat gestionarea corespunzătoare a Fondului National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

(FNUASS) din punct de vedere al economicității, eficienței și eficacității astfel încât să evidențieze 

creșterea accesului nediscriminator la serviciile de sănătate și îmbunătățirea calității actului medical în 

sistemul public de sănătate, în urma analizei efectuate rezultând o serie de concluzii pe baza cărora au fost 

formulate recomandări. 

România cheltuie cu sănătatea mai puțin decât alte țări similare, sistemul de asigurări sociale de 

sănătate fiind unul centralizat, cu majoritatea cheltuielilor pentru sănătate provenind din surse publice. În 

perioada 2011 - 2019, deși s-a încercat realizarea unui echilibru corespunzător între furnizarea accesului 

universal la servicii de sănătate de înaltă calitate și constrângerile bugetare, nu a fost pus în practică un 

sistem de finanțare a serviciilor spitalicești care să se bazeze pe costuri reale. Sistemul rămâne subfinanțat 

(atâta timp cât există mai mulți beneficiari decât plătitori) și centrat pe spitale și nu există nicio acțiune 

clară de a raționaliza infrastructura spitalicească și de a trece de la serviciile de îngrijire medicală cu 

internare la serviciile de îngrijire medicală ambulatorii și primare.   

Totodată, existența de scutiri de la plata contribuțiilor, care operează în sistem pentru unele grupuri 

vulnerabile (cum ar fi șomerii, pensionarii și persoanele care beneficiază de prestații sociale) pentru care 

statul plătește din buget, în numele acestora, către CNAS o contribuție de asigurări sociale de sănătate, 

pentru a garanta acoperirea serviciilor lor de sănătate, la nivelul CNAS, această contribuție nu este 

dimensionată proporțional cu numărul beneficiarilor, iar numărul redus de persoane care contribuie la 

asigurările sociale de sănătate are drept rezultat o subfinanțare accentuată a sistemului de sănătate. 

În contextul actual, ANAF-ul colectează contribuțiile de asigurări sociale de sănătate, iar CNAS  

gestionează și administrează bugetul FNUASS. Astfel se impune o colaborare armonioasă între cele două 

instituții în vederea stimulării creșterii colectării  contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, cât și a 

utilizării în mod economic, eficient și eficace a bugetului fondului national unic de asigurări de sănătate.  

În acest context, concluziile misiunii de audit, principalele recomandări formulate au fost cu privire 

la sustenabilitatea scopului Fondului National Unic de Asigurări de Sănătate în perioada următoare, 

impunându-se o redimensionare a surselor de constituire a FNUASS, astfel încât utilizarea acestuia să 

aibă suport, iar beneficiile utilizării FNUASS să fie predictibile. 

De asemenena, pentru crearea unui management eficient, CNAS va avea în vedere dezvoltarea de 

noi proiecte și soluții de îmbunărtățire a sistemului și platformelor gestionate, pentru a atrage noi surse de 

finanțare și inițierea unor proiecte ca asigurații să beneficieze de servicii medicale proportional cu 

contribuțiile de asigurări sociale de sănătate. 
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II. INTRODUCERE 

    Prezentul raport este destinat Președinției, 

Parlamentului, Guvernului, Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate, precum și opiniei publice.  

          Sinteza a fost redactată în baza constatărilor, 

concluziilor și recomandărilor conținute în raportul 

de audit întocmit ca urmare a misiunii de audit al 

performanței privind eficacitatea și eficiența 

măsurilor de recuperare a creanțelor Fondului  

Național de Asigurări Sociale de Sănătate, precum 

și utilizarea acestuia pentru perioada 2011 – 2019. 

 

 
 

Pentru realizarea auditului de performanță, au fost avute în vedere competențele și atribuțiile 

prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată și 

actualizată, potrivit cărora, prin exercitarea funcției de control asupra modului de formare, de administrare 

și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului, Curtea de Conturi furnizează Parlamentului rapoarte 

privind utilizarea și administrarea resurselor în conformitate cu principiile legalității, regularității, 

economicității, eficienței și eficacității. 
 

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțarea a ocrotirii sănătății 

populației, Casa Națională de Asigurări de Sănătate  având rolul de a asigura funcționarea unitară și 

coordonată a acestuia, de a asigura aplicarea politicilor și programelor Guvernului în domeniul sanitar, 

promovând interesele populației, asigurate în scopul îmbunătățirii stării de sănătate, creșterea calității și 

sperației de viață a cetățenilor României. 

În perioada 2011 - 2019, România, ca de altfel toate statele membre ale Uniunii Europene a fost 

supusă presiunii de a găsi un echilibru corespunzător între furnizarea accesului universal la servicii de 

sănătate de înaltă calitate și constrângerile bugetare. În acest context, sprijinirea eforturilor statelor 

membre de a îmbunătăţi sustenabilitatea sistemelor lor de sănătate este esenţială pentru a asigura 

capacitatea acestora de a furniza asistenţă medicală de înaltă calitate pentru toţi cetăţenii acestora în 

prezent şi în viitor.   

Menţinerea unei populaţii sănătoase şi active mai mult timp are un impact pozitiv asupra 

productivităţii şi competitivităţii. Inovarea în domeniul asistenţei medicale contribuie la abordarea cu 

succes a provocării reprezentate de sustenabilitate în acest sector în contextul schimbărilor demografice”, 

iar acţiunea în vederea reducerii inegalităţilor în domeniul sănătăţii este importantă pentru a obţine o 

„creştere economică favorabilă incluziunii”. 

De asemenea, CNAS are ca priorități, construirea unui sistem de asigurări de sănătate performant, 

eficient şi transparent pentru creşterea gradul de încredere şi de satisfacţie al asiguraţilor, prin acordarea 

unui pachet de servicii de bază acoperitor pentru nevoile medicale, corelat cu resursele financiare 

existente. 

 Însă, pentru construirea unui sistem de asigurări de sănătate performant, CNAS trebuie să aibă în 

vedere preocuparea permanentă de a identifica noi surse de finanțare, pentru a realiza servicii de înaltă 

calitate  cu tehnologiile moderne,  asigurații să beneficieze de condiții la standarde  europene și totodată  

să se elimine discrepanțele în ceea  ce privește serviciile medicale pentru a crește încrederea în sistemul 

de sănătate. 

https://www.google.ro/imgres?imgurl=https://sanatateabuzoiana.ro/wp-content/uploads/2018/04/ziua-mondiala-a-sanatatii-1-1-300x213.jpg&imgrefurl=https://sanatateabuzoiana.ro/sanatate-pentru-toti-sloganul-sub-care-se-celebreaza-anul-acesta-ziua-mondiala-a-sanatatii/&tbnid=79ABqoHewMyuaM&vet=10CGEQMyj6AWoXChMImO3fqrK46wIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=8gx-GC__x0RlrM&w=300&h=213&q=imagini sanatate&ved=0CGEQMyj6AWoXChMImO3fqrK46wIVAAAAAB0AAAAAEAM
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III. CONTEXTUL ȘI CADRUL INSTITUȚIONAL ÎN CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ 

ACTIVITATEA CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
 

         România este împărțită în 41 de județe și 

municipiul București, fiecare județ fiind 

administrat de un consiliu județean care 

coordonează activitatea consiliilor locale în 

vederea realizării serviciilor publice de interes 

județean.  

 În anul 1998, au fost stabilite în România opt regiuni de dezvoltare cu scopul de a coordona mai 

bine dezvoltarea regională pe măsură ce țara avansa în procesul de integrare în Uniunea Europeană. Scopul 

acestor regiuni de dezvoltare era de a servi ca structuri pentru alocarea fondurilor Uniunii Europene pentru 

dezvoltare regională, precum și pentru colectarea datelor statistice regionale. Aceste regiuni de dezvoltare 

nu sunt entități teritorial-administrative și nu au caracter juridic. 

 Fiecare regiune este formată din patru până la șapte județe și are între 1,9 milioane și 3,7 milioane 

de locuitori, cu excepția regiunii București–Ilfov, care are caracteristici specifice.  
 

 Cele opt euro-regiuni constituie teritoriul folosit în procesul de reconfigurare și planificare a 

serviciilor de sănătate, fiind prezentate astfel:  
 

            Tabelul nr.1 - Rezumatul celor opt regiuni de dezvoltare 

Regiune de dezvoltare Suprafața (km2) Număr de județe Populație (2011)* Populația (2019)** 
 Centrul urban                                                                      

cel mai populat 

Nord-Vest 34.159 6 2.600.132 2.552.112 Cluj-Napoca 

Centru 34.082 6 2.360.805 2.318.272 Brașov  

Nord-Est 36.85 6 3.302.217 3.198.564 Iași  

Sud-Est 35.762 6 2.545.923 2.396.171 Constanța  

Sud - Muntenia 34.489 7 3.136.446 2.929.832 Ploiești  

București - Ilfov 1.811 1 + București 2.272.163 2.315.173 București  

Sud-Vest Oltenia 29.212 5 2.075.642 1.926.860 Craiova  

Vest 32.028 4 1.828.313 1.777.474 Timișoara  

TOTAL x 41 + București 20.121.641 19.414.458 x 

Notă: *) Potrivit situației Populația pe sexe - macroregiuni, regiuni de dezvoltare, județe și categorii de localități publicate de Institutul 

Național de Statistică  pe http://www.recensamantromania.ro (ultimul recensământ al populaţiei şi al locuinţelor a fost realizat în anul 

2011); 

       **) Potrivit situației Populația rezidentă la 1 ianuarie pe grupe de vârstă și vârste, sexe și medii de rezidență, macroregiuni, regiuni de 

dezvoltare și județe publicată de Institutul Național de Statistică pe http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table. 
 

Ca urmare a dezechilibrului între rata natalității, mortalitate și migrația externă, populația României 

a înregistrat în general o tendință de scădere între cele două recensământuri, de la cel 2002 până la cel din 

2011 (de la 21,6 la 20,1 milioane de locuitori) și a fost estimată la 19,5 milioane de persoane în anul 2015, 

respectiv la 18,8 milioane de persoane în anul 2020.  

 Față de cele menționate mai sus, prezentăm detaliat,  proiecția privind populația României care 

are o tendință de scădere de la o perioadă la alta: 
                     Tabelul nr.2 - Proiecții privind populația 

Anul 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 

Populație totală 

(mii) 

23.489 22.965 22.128 21.408 20.299 19.511 18.848 18.229 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Development_regions_of_Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/Romania#cite_note-175
https://en.wikipedia.org/wiki/Nord-Vest_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca_metropolitan_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Centru_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov_metropolitan_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Nord-Est_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i_metropolitan_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Sud-Est_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Constan%C8%9Ba_metropolitan_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Sud_-_Muntenia_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8%99ti_metropolitan_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti_-_Ilfov_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bucharest_metropolitan_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Sud-Vest_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Craiova_metropolitan_area
https://en.wikipedia.org/wiki/Vest_(development_region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Timi%C8%99oara_metropolitan_area
http://www.recensamantromania.ro/
http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://www.b1.ro/tag/cnas-59305.html&psig=AOvVaw0ZHq8oZvZ5TLYSu7bwpbsK&ust=1598619704720000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDTic64u-sCFQAAAAAdAAAAABAF
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Din analiza proiecților privind populația, se reține faptul că, speranța de viață la naștere este mai 

mică decât media europeană, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Populația cu vârsta minimă de 65 de 

ani reprezintă 17,3% din totalul populației și se estimează că va ajunge la 21,5% în 2025. Pe de altă parte, 

populația cu vârsta între 0 și 14 ani este în scădere și ar trebui să reprezinte 14,1% din totalul populației 

în anul 2025, comparativ cu 23,7% cât era în 19901. 

 Aceste tendințe demografice au un impact semnificativ asupra nevoilor medicale ale 

populației și impun necesitatea schimbării modelului de îngrijire, în contextul în care, deși unele spitale 

(mai ales din mediul urban) au fost modernizate iar serviciile de urgență au fost dezvoltate, discrepanțele 

în ceea ce privește furnizarea serviciilor nu au fost eliminate iar infrastructura în sănătate a României și 

sistemul de furnizare a serviciilor nu au fost adaptate în cea mai mare parte la tehnologiile moderne 

existente. 

 În vederea satisfacerii nevoilor medicale ale populației, un impact semnificativ îl reprezintă și  

modul de coleclare, încasare și recuperare a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, principala sursă 

de finanțare a bugetului FNUASS. 

   De la 1 ianuarie 2004, prin O.G. nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, cu 

modificările și completările ulterioare, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea şi 

soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, 

contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale, precum şi alte contribuţii datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au 

calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului, a fost transferată către Ministerul 

Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, care aveau şi calitatea de creditor bugetar. 

    Astfel, începând cu 1 iulie 2012, prin O.U.G. nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost transferată către ANAF și competența de administrare a 

contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II și III din titlul IX^2 al 

Codului fiscal. 

Urmare acestor modificări a fost încheiat un Protocol între CNAS și ANAF privind furnizarea 

datelor referitoare la asigurații din categoriile de persoane care realizează venituri, precum și date privind 

plata contribuțiilor datorate de angajator și angajat la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de 

Sănătate. Astfel, datele urmau a fi transmise de către ANAF către CNAS în scopul exercitării atribuțiilor 

legale ale acestora și în vederea stabilirii calității de asigurat a persoanelor.  

 În prezent, CNAS, administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea 

aplicării politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar, însă în îndeplinirea atribuțiilor are 

calitatea de a realiza  venituri  la bugetul FNUASS cu scopul de ale utiliza economic, eficient și eficace 

pe baza bunei gestiuni financiare. 

Având în vedere intensificarea planurilor de reformă a sistemului medical, în acest sens se impune 

o analiză pertinentă la nivelul modului de încasare și recuperare a obligațiilor restante, respectiv a 

creanțelor datorate de marii contribuabilii în perioada 2011 – 2019. Din analiza  situaților consultate pe 

site-ul ANAF, în perioada 2011 – 2019, s-a reținut faptul că, la nivelul anului 2011, totalul obligațiilor 

restante  privind contribuțiile de asigurări sociale de sănătate a primilor 500 de contribuabili mari 

                                                      

 

1 Sursa: Națiunile Unite, Departamentul de Afaceri Economice și Sociale, Divizia Populație (2015). Revizia 2015 a Perspectivelor populației 

mondiale, date adaptate obținute de pe website.  
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înregistrau suma de 1.670 mil. lei, însă  la nivelul anului 2016, totalul obligațiilor restante privind 

contribuțiile de asigurări sociale de sănătate a primilor 500 contribuabili mari înregistrau  suma de 234 

mil.lei2,  ceea ce rezultă că, obligațiile restante către acest buget au întregistrat un trend descendent, 

datorită faptului că în perioada 2015-2016 contribuabilii au beneficiat de scutiri privind obligațiile aferente 

contribuților de asigurări sociale de sănătate (amnistie). În acest context, se împunea  efectuarea unei 

analize pertinente a acestor scutiri în vederea completării bugetului FNUASS, respectiv prin 

suplimentarea de la bugetul de stat, în condițiile în care bugetul fondului FNUASS era supradeficitar. 

Astfel, exemplificăm prevederile Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale, Legii nr. 

225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de 

persoane fizice și a Legii nr. 4/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 

privind acordarea unor facilităţi fiscal, ceea ce a determinat acest trend descendent al acestor obligații 

restante la bugetul FNUASS. 

Analizând din punct de vedere al sistemului de asigurări sociale de sănătate, angajații entităților care 

au înregistrat obligații semnificative de plată restante la bugetul FNUASS, dar care ulterior au fost scutiți, 

au beneficiat de servicii medicale din partea unităților sanitare, servicii care au fost decontate din bugetul 

FNUASS. Astfel, între CNAS în calitate de gestionar al bugetului FNUASS și ANAF-ul în calitate de 

constatator, controlor și colector se impunea o colaborare activă în vederea urmăririi și recuperării în timp 

real a obligațiilor restante de la cei mai mari datornici ai bugetul FNUASS. 

De asemenea, din analiza situaților privind obligațiile restante la 30.09.2017 privind bugetele 

asigurărilor sociale (cuprind și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate), se reține faptul că acestea 

înregistrau suma de 18.433 mil. lei. Față de această situație prin apariția noi legislații, respectiv OUG 

nr.79/2017 cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018, contribuțiile angajatorilor au trecut în sarcina 

angajaților. Astfel se pune presiune pe angajator să achite obligațiile către bugetele de asigurări sociale, 

în caz contrar angajații nu pot beneficia de servicii medicale. 

 
 

III.1 Modele ale sistemelor de sănătate la nivel global 
 

La ora actuală, la nivel global, întâlnim 3 mari modele ale sistemelor de îngrijire de sănătate: 
 

1. Sistemul de asigurări sociale de sănătate de tip Bismarck 
 

- Numit după numele omului de stat Otto von Bismarck, care l-a introdus în Germania la sfârşitul 

secolului XIX; 

- este întâlnit mai ales în Germania, Franţa, Belgia, Suedia, Austria, Olanda, Luxemburg, 

România. 

Caracteristicile unui astfel de model: 

 Primele de asigurare sunt obligatorii şi depind de venitul realizat şi nu de starea de sănătate a 

persoanelor asigurate; 

 Acoperire mare a populaţiei – orice persoană trebuie să fie protejată în mod obligatoriu în caz de 

îmbolnăvire de către o casă de asigurări (principiul acoperirii universal); 

                                                      

 

2 Sursa: site-ul Ministerului Finanțelor Publice - ANAF 
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 Între diferite categorii sociale se crează solidaritate: bolnavii, consumatori de servicii cu cei 

sănătoşi care doar contribuie la fondul de sănătate, bătrânii cu tinerii, cei bogaţi cu cei cu venituri mai 

reduse, familiile fără copii cu cele cu numeroşi copii (principiul solidarităţii); 

 Fondurile sunt manageriate de agenţii/ Casa Naţională de Asigurări de Sănătate; 

 Cetăţenii îşi aleg liber medicul de familie; 

 Casele de sănătate contractează spitalele şi medicii de familie sau medicii specialişti pentru ca 

seviciile medicale să fie oferite pacienţilor; 

 În contractele cu medicii specialişti se stipulează o anumită taxă pe serviciu sau taxă pe 

beneficiar, iar spitalelor li se alocă anumite bugete. 
 

Avantaje: 

 Performanţe medicale destul de ridicate. 
 

Dezavantaje: 

 Cele mai mari cheltuieli din Europa; 

 Costuri administrative ridicate;  

 În multe ţări cu sistem de asigurări sociale, finanţarea seviciilor de sănătate este mixtă: pe lângă 

fondurile de boală constituite din primele de asigurare putem întâlni şi impozitare, plata directă, co-plata, 

asigurările private. 
 

2. Sistemul de asigurări de sănătate Beveridge 
 

- Numit după numele economistului englez William Beveridge – cel care l-a introdus în Anglia în 

anul 1948. 

- Este mai ales întâlnit în Marea Britanie, Italia, Spania, Irlanda, Portugalia, Islanda, Danemarca, 

Finlanda,  Norvegia, Grecia. 

Caracteristicile unui astfel de model: 

 Principala sursă de finanţare sunt impozitele/ taxele generale (finanţare de la buget); 

 Este controlat de guvern; 

 Există şi un sector privat, de asemenea; 

 Acces liber la servicii pentru toate persoanele; 

 Acoperirea generală a populaţiei cu servicii de sănătate; 

 Conducerea se asigură prin intermediul autorităţilor de stat; 

 Medicii de familie sunt plătiţi în funcţie de numărul pacineţilor de pe listă şi pot primi sume 

suplimentare pentru numărul de imunizări, examinări de tip screening pentru diferite tipuri de cancer, etc; 

 Medicii specialişti din spitalele de stat sunt salariaţi; 
 

Avantaje: 

 Impact pozitiv asupra stării sănătăţii; 

 Relativ ne-oneros (nu este dificil să fie suportat de către populaţie). 
 

Dezavantaje: 

 Perioade lungi de aşteptare pentru anumite acte medicale la medicul de familie (Pacienţii îşi aleg 

singuri medicul de familie dar există limitări asupra medicului specialist sau spitalului unde ar putea fi 

trimişi ulterior, iar medicul de familie decide); 

 Medicii nu sunt stimulaţi; 

 Doză mare de birocraţie. 
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3. Sistemul de asigurări private de sănătate 

 

Acesta se bazează pe prime de asigurare stabilite în funcţie de starea de sănătate a persoanei, precum 

şi de riscurile persoanelor asigurate și este specific SUA. 

Având în vedere diferenţa istorică, politică, economică, culturală din ţările europene, precum şi 

elemente specifice pentru fiecare ţară din Uniunea Europeană, avem de-a face cu 5 modele  diferite ale 

asigurărilor sociale de sănătate: 

 Modelul continental sau Bismarck 

 Modelul anglo-saxon 

 Modelul Nordic 

 Modelul mediteranean (al Europei de sud) 

 Modelul caracteristic Europei centrale şi de est. 

Cele cinci modele sunt rezultatul diferenţelor dintre ţările membre UE din punct de vedere al 

nivelului de trai, generate de o creștere economică nerăspândită uniform, în ciuda eforturilor considerabile 

de susținere a convergenței în UE. 

 

Expunem în graficul următor valorile privind cheltuielile pe cap de locuitor pentru îngrijire de 

sănătate (euro). 
Graficul nr. 1 - Cheltuielile pe cap de locuitor pentru îngrijiri de sănătate 

 
 Sursa: Eurostat 

 

 

Din datele prezentate se observă că, România alocă pentru cheltuielile pe cap de locuitor pentru 

ingrijiri de sănătate 1.211,69 euro, în timp ce Norvegia alocă cheltuieli pe cap de locuitor pentru ingrijiri 

de sănătate de 4.515,30 euro, ceea ce rezultă că alocă de 3,72 de ori mai mult, aspect regăsit în sistemul 

de sănătate. 

De asemenea, există diferenţe semnificative între ţările UE înregistrate şi în cazul procentului din 

PIB care merge către domeniul sănătăţii. 
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       Graficul  nr. 2 - Procent din PIB către sănătate 

 

 Sursa: Eurostat 

Din datele prezentate se observă că la nivelul țării noastre nivelul cheltuielilor pe cap de locuitor 

pentru îngrijiri de sănătate a crescut succesiv în perioada 2011 – 2018, deși procentul alocat din PIB către 

sănătate a rămas sub media europeană. 
 

 În concluzie, majoritatea comparațiilor indică faptul că România cheltuie cu sănătatea mai puțin 

decât alte țări similare. Conform cifrelor oficiale, România cheltuie mai puțin de 6% din PIB cu 

serviciile medicale (publice și private) comparativ cu media europeană de 8,5% și cu media de 9,8% a 

Uniunii Europene (toate statele membre)3. 

 

III. 2 Sistemul asigurărilor sociale de sănătate în România 
 

Scurt istoric: 

 Înainte de 1997 – fondurile sistemului de sănătate din ţara noastră erau manageriate de către 

Ministerul Sănătăţii prin cele 41 de direcţii sanitare judeţene, plus cea din Bucureşti. 

 Perioada 1990 – 1998: finanţarea sistemului de sănătate provenea din următoarele surse: 

 Bugetul de stat 

 Extern: Banca Mondială, Phare, donaţii. 

 În anul 1999 intră în vigoare Legea Asigurărilor Sociale de Sănătate. 

 Sistemul de sănătate conturat este unul de tip Bismarck. 

 Se pun bazele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate precum şi a Caselor de Asigurări 

Judeţene. 

 În perioada 1997 – 2001: Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 a fost modificată 

succesiv prin O.U.G. nr. 30/1998, OUG nr. 72/1998, O.U.G. nr. 180/2000. 

 În anul 2002 apare Legea 145/2002 (îmbunătăţire a legii 145/1997). 

 În anul 2006 CNAS a preluat o atribuție care ani de zile a aparținut Casei Naționale de Pensii și 

Asigurări Sociale - concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. 

 În anul 2007, odată cu aderarea României la UE, CNAS îi revin noi responsabilităţi (card 

european de sănătate, tratamente în srăinătate, tratamente în România pentru cetăţenii din alte ţări membre 

UE). 

                                                      

 

3 http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS?end=2014 
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 În anul 2008 se introduce Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate 

SIUI. 

 În anul 2012 se introduce reţeta medicală electronică SIPE. 

 În anul 2014 se introduce dosarul electronic al pacientului DES. 

 

În anul 2019, conform registrului de asigurați aflați în evidența CNAS, situaţia persoanelor 

care beneficiază de asigurarea socială de sănătate este următoarea: 

 

 6.746.067 de români plătesc contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS), din care: 

 5.575.405 salariaţi; 

    385.819 liber profesionişti; 

    193.716 persoane care plătesc CASS de 5,5%, calculat la salariul minim brut pe ţară (conform 

alineatului 9, articolul 259 din Legea Sănătăţii); 

    159.529 persoane care au dobândit calitatea de asigurat în baza contribuţiei la asigurările de 

sănătate stabilite în raport cu venitul din agricultură; 

    252.504 persone fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de 

reținere la sursă a impozitului pe venit, pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la sursă a 

contribuțiilor; 

   124.880 persoane cu venituri din chirii plătesc contribuţia la Sănătate; 

       9.789 persoane cu venituri ocazionale; 

     42.234 persoane cu venituri din drepturi de proprietate intelectuală achită CASS; 

       2.191 persoane încadrate în alte categorii de asiguraţi decât cele antemenţionate, care plătesc 

CASS. 

  Deși potrivit modificărilor legislative intervenite de la data de 1 ianuarie 2018, prin O.U.G nr. 

79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care a reglementat 

trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat: ”cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate     s-

a modificat la 10% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru 

care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, precum și eliminarea 

obligativității achitării contribuțiilor de asigurări de sănătate pentru: 

 ”persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, 

În anul 2019, în evidența CNAS exista un număr de 5.837 persoane cu calitatea de  pensionari cu venituri 

peste 740 de lei. 

 Acest fapt se datorează neactualizării corespunzătoare a bazei de date a CNAS în ceea ce privește 

modul de evidență a calității de asigurat. 
 

 12.123.447  români sunt asiguraţi la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, dar sunt 

scutiţi de la plata CASS.  
 

În acest context, asigurările private de sănătate din România au apărut ca urmare a neajunsurilor 

sistemului public de sănătate. Acest tip de asigurare de sănătate este în relaţie directă cu apariţia spitalelor 

şi clinicilor private care oferă servicii medicale complete și de calitate. 
 

Dintre avantajele apelării la sistemul privat de sănătate putem aminti: 

 Accesibilitate mai mare la medici şi aparatură de înaltă calitate; 

 Timpul economisit prin durata de aşteptare scăzută (în spitalele publice este mereu aglomeraţie). 
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Dezavantajele asigurărilor private de sănătate: 

 Costuri suplimentare; 

 Nu toţi pot beneficia (cei care au diverse afecţiuni în momentul încheierii poliţei, cei care au 

peste 65 de ani); 

 Spitalele şi clinicile private oferă de regulă două posibilităţi de plată: asigurările private de 

sănătate și abonamentele. 

Abonamentele de sănătate au o istorie de aproape 20 ani în România. Creşterea numărului de 

companii care au oferit asigurarea ca beneficiu angajaţilor a condus la dezvoltarea pieţei până la o valoare 

de peste 200 de milioane de euro. În tot acest timp, asigurările private de sănătate reprezintă în România 

o piaţă cu o valoare de 10% din cea a abonamentelor. 

Asigurările private de sănătate 

 Avantaje: 

 Reţeaua extrem de extinsă de furnizori medicali pe care o pune la dispoziţi asiguraţilor: spitale, 

clinici, centre medicale, cabinete individuale, cu acoperire naţională sau chiar internatională; 

 Gama de servicii mai consistentă faţă de cea disponibilă printr-un abonament; 

 Investigaţiile şi tratamentele de care pacientul are nevoie (clinicile/medici gestionând doar partea 

de încasări); 

 Există posibilitatea efectuării de tratamente de specialitate în străinătate; 

 Costurile acoperite de asigurarea privată de sanatate sunt: spitalizarea, tratamentul la domiciliu 

după externare, indemnizaţia pentru maternitate, consultaţii la medic generalist, consultaţii, diagnostice și 

alte taxe plătite la medici specialişti (inclusiv taxe plătite pentru analize medicale, radiografii, ecografii, 

RMN, computer tomograf), intervenţii chirurgicale, servicii de ambulanţă. 
 

 Dezavantaje: 

 Costul asigurării, dar trebuie să ne gândim că acesta este o consecinţă directă a beneficiilor pe 

care le oferă; 

  Includerea unei persoane într-o asigurare privată de sănătate este complex (investigaţii privind 

sănătatea persoanei); 

 Asigurarea privată de sănătate nu acoperă tratamentele afecţiunilor pe care asiguratul le avea 

anterior incheierii acesteia; 

  Angajatorii nu includ asigurările private de sănătate în pachetul salarial oferit angajaţilor; 

 Salariaţii care au încheiate asigurări private de sănătate nu beneficiaza de deducere fiscală; 

 Pot interveni probleme legate de decontarea serviciilor medicale. 
 

Abonamentele de sănătate 

 Avantaje: 

 Preţul relativ redus al acestuia; 

 Al doilea lucru de apreciat este acela că abonamentul a devenit un bun vehicul de marketing 

pentru furnizorii de servicii medicale private; 

 Abonamentul de sănătate este accesibil unei mase mari a populaţiei, datorită costurilor relativ 

reduse; 

 Angajatorii includ, de cele mai multe ori, în oferta salarială abonamente de sănătate; 

 Poate fi urmarită evoluţia stării de sănătate a pacientului, pentru că acesta are un dosar medical 

la clinica la care este abonat. 
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 Dezavantaje: 

 Limitare prin faptul că avem de-a face cu un singur furnizor medical; 

 De regulă sunt acoperite consultaţii, analize şi investigaţii cu un preţ mai mic, pentru cele mai 

scumpe abonatul beneficiind doar de discount-uri; 

 Tendinţă din partea medicilor de a fii mai restrictivi în a recomanda investigaţii sau tratamente 

mai scumpe (căci, astfel, îşi cresc mult costurile). 

 

   Rețeaua de spitale din România este mare și fragmentată. În prezent, potrivit datelor publicate 

există un număr de 375 spitale de stat4. Începând cu anul 2010, Ministerul Sănătăţii a promovat un pachet 

normativ care a conturat cadrul juridic necesar pentru descentralizarea  unui număr de 375 de spitale 

publice dintr-un număr total de 433, aflate în reţeaua Ministerului Sănătăţii5. 

 Astfel, prin O.U.G. nr. 48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul sănătăţii în vederea descentralizării, respectiv pentru descentralizarea sistemului sanitar, s-a 

realizat transferul unui număr semnificativ de spitale în administrarea consiliilor locale şi judeţene, cu 

excepția câtorva spitale de nivel secundar și terțiar care au rămas în subordinea Ministerului Sănătății, 

respectiv un procent de 10%. 

 Unitățile sanitare variază ca dimensiune, de la spitale universitare mari care oferă servicii terțiare 

complexe până la spitale mici care au între una și trei specialități de bază. 

 În cadrul spitalelor se evidențiează o serie de diferențe în ceea ce privește dotarea cu echipamente 

medicale, capacitatea de rezolvare a cazurilor complexe și distribuția lor geografică.  

 Tipurile de servicii furnizate în spitalele mici se limitează în general la tratarea pacienților cu 

diagnostice necomplicate, cum ar fi infecțiile ușoare ale căilor respiratorii superioare, pentru care se 

efectuează numai o gamă redusă de proceduri medicale. Unele spitale din centrele universitare (precum 

cele din orașele Cluj și Iași) funcționează în mai multe clădiri (până la 25 - 30 de clădiri/spitale), cu 

distanțe mari între secțiile aceluiași spital. Acest lucru subminează în mod semnificativ calitatea actului 

medical, crește costurile și utilizează ineficient resursele. 

  

Analiza gradului de echitate a sistemului de sănătate arată inechități legate de acoperirea serviciilor 

de sănătate în ambele medii (urban/rural) și din punct de vedere al teritoriului (regiuni, județe) și, de 

asemenea, existența unor anumite grupuri vulnerabile (de ex. cele de etnie romă). Există o diferență 

semnificativă între gradul de acoperire urbană și cea rurală, care era cu până la 20% mai mare în zonele 

urbane în anul 2012 (94,1% acoperire în zonele urbane comparativ cu doar 74,6% în zonele rurale). În 

perioada 2011-2015, la nivel național, densitatea medicilor de familie a fost de 0,5/1.000 de locuitori în 

zonele rurale comparativ cu 0,73/ 1.000 de locuitori în zonele urbane, restul de furnizori de servicii 

medicale lipsind din mediul rural.  

  

Toate aceste inechități teritoriale între mediul urban și cel rural sunt reflectate în indicatorii de 

sănătate. În perioada analizată, mortalitatea infantilă  (0-1 an), un barometru sensibil al inechității în starea 

de sănătate, a înregistrat diferențe geografice importante (între județe/regiuni și medii); există o diferență 

de aproape trei ori între cele mai mici valori (6 sau 6,5/1.000 de nou-născuți vii, înregistrate în București 

                                                      

 

4 http://data.gov.ro/dataset?organization=ms 
5 http://old.ms.ro/documente/Anexa%201_485_962.doc. 

http://old.ms.ro/documente/Anexa%201_485_962.doc
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și Cluj) și cele mai mari valori (16 sau 19,4/1.000 de nou-născuți vii, înregistrate în Mehedinți și Sălaj). 

Mortalitatea infantilă a fost semnificativ mai mică în mediul urban și la nivel național (7,7/1.000) decât 

în mediul rural (12,3/1.000 de nou-născuți vii).  

 

În unele județe (Cluj, Buzău, Dolj, Constanța, Sălaj și Vrancea) mortalitatea infantilă în zonele 

rurale a fost de două până la trei ori mai mare decât în zonele urbane.  

Diferențe geografice semnificative s-au înregistrat și în ceea ce privește malnutriția protein-calorică 

la copiii cu vârsta între 0-2 ani, cu variații ale indicilor raportați între 0% în județul Timiș și 8,2% în 

județul Mehedinți. 

 

Sectorul sanitar are la bază o infrastructură care a fost concepută cu zeci de ani în urmă, când nevoia 

de servicii medicale era diferită de realitatea zilelor noastre iar rețeaua de spitale este adesea fragmentată 

(multe spitale sunt formate din mai multe pavilioane care uneori sunt situate la distanță unul de celălalt, 

sunt folosite clădiri vechi care nu permit integrarea optimă a circuitelor intraspitalicești și creează 

dificultăți în adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice inerente ale clădirilor, lipsesc 

facilitățile de acces fizic (de exemplu, pentru persoanele cu dizabilități). Prin urmare, adaptarea 

infrastructurii la nevoia de servicii medicale actuală (boli netransmisibile, acumularea problemelor de 

sănătate, complexe de comorbiditate, existența tehnologiilor complexe etc.) este în multe cazuri 

imposibilă sau mult mai costisitoare decât construirea unor clădiri noi pentru a consolida activitățile în 

anumite spitale. De asemenea, cu precădere în spitalele vechi cu circuite deficitare, controlul infecțiilor 

nosocomiale este inadecvat, ceea ce are un efect negativ asupra siguranței pacientului și care atrage 

cheltuieli ce pot fi evitate6.  

Furnizarea echipamentului medical necesar este încă departe de standardele din țările europene 

avansate și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea echipamentelor medicale în unitățile de stat nu sunt 

cunoscute. Există dovezi despre variații semnificative la nivelul unităților medicale și al regiunilor 

geografice și că distribuția acestora nu reflectă nevoile medicale ale populației7. 

 

Strategia Națională de Sănătate pentru perioada 2014-2020 este documentul de politică actual prin 

care se propune un calendar pentru transformarea sectorului sanitar în vederea asigurării eficienței, a 

calității și a accesului echitabil pentru fiecare pacient. Viziunea pentru perioada 2014-2020 constă în 

inversarea piramidei de servicii și asigurarea treptată a unei acoperiri mai largi a nevoilor medicale ale 

populației prin serviciile care constituie fundamentul sistemului (îngrijire comunitară, consolidarea 

serviciilor furnizate de medicii de familie și îngrijirea specializată în regim ambulator). 

O parte semnificativă a bugetului sănătăţii este finanţată din taxele la ţigări şi alcool şi în taxele 

generale, incluzând din anul 2010 atât programele naţionale de sănătate cât şi plata datoriilor către firmele 

de produse farmaceutice şi alţi furnizori (arierate).  

 

                                                      

 

6 Ministerul Sănătății: Plan regional privind serviciile de sănătate regiunea nord -est din anul 2014. 
7Vlădescu C, Scintee SG, Olsavszky V, Hernandez-Quevedo C, Sagan A (2016) Romania Health system review. Health Systems in Transition, 

18(4). 
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Deși minimizarea numărului de paturi aprobate reprezintă unul dintre principiile de bază privind 

minimizarea costurilor iar dotarea unităților sanitare cu aparatură performantă poate asigura o mai bună 

calitate a actului medical, sistemul românesc a rămas, la nivelul anului 2018, în continuare concentrat pe 

serviciile intraspitalicești, cu 6,9 paturi la 1.000 de locuitori (cu 22% mai multe decât media UE și un 

număr mare de internări (21,1%), cu aproximativ 18,3% mai multe decât media UE). 

Prezentăm în continuare, grafic, date europene privind numărul total de paturi de spital la 100.000 

de locuitori și numărul de externări la 100.000 locuitori: 
            

                                                                                               Graficul nr.3 - Numărul total de paturi de spital la 100.000 de locuitori 

 
        Sursa: Eurostat  
 

Din analiza graficului anterior, în ceea ce privește evoluția numărului total de paturi la 100.000 de 

locuitori, în țara noastră, se observă o evoluție ascendentă a indicatorului, comparativ cu celelalte tări 

europene, crescând de la 631 paturi la 100.000 locuitori în anul 2011 la 697 paturi la 100.000 locuitori în 

anul 2018. Această creștere se datorează, faptului că se acordă un număr mai mare de servicii medicale în 

regim de spitalizare de zi și continuă față de serviciile medicale acordate în regim ambulatoriu, însă prin 

inversarea piramindei serviciilor, acest fenomen ar conduce la asigurarea treptată a unei acoperiri mai 

largi a nevoilor medicale ale populației.  
 

                                                                                                                   Graficul nr.4 - Numărul de externări la 100.000 de locuitori 

 

Sursa: Eurostat 
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Din datele prezentate, se observă faptul că, în perioada 2011 – 2018, România s-a situat aproape 

întotdeauna printre țările cu cel mai mare număr de externări la 100.000 locuitori, fiind depășită în toată 

această perioadă de Bulgaria și respectiv, de Norvegia în anii 2016 și 2017. 
 

În concluzie, potrivit datelor publicate, în perioada 2011-2018, la nivelul țării noastre s-a 

înregistrat o ușoară tendință de creștere în ceea ce privește numărul de paturi din spitale, iar în 

ceea ce privește numărul de externări, acestea au înregistrat un trend fluctuant.  
 

Starea de sănătate a populației din România este deficitară iar speranța de viață la naștere este cu 

mult sub media UE, atât în ceea ce privește bărbații cât și în ceea ce privește femeile.  

Ratele mortalității legate de sistemul circulator și mortalitatea infantilă sunt deosebit de ridicate și 

există o mare discrepanță între speranța de viață în condiții bune de sănătate, estimată la naștere și speranța 

de viață, care arată că oamenii petrec o perioadă de viață îndelungată în condiții de morbiditate și 

dizabilitate.  

Doar 55 % din populație are acces la servicii de alimentare cu apă, iar calitatea acesteia este 

inferioară standardelor. În plus, România are una dintre cele mai mari rate de decese potențial evitabile 

prin asistență medicală și prin prevenție, care nu ar trebui să aibă loc în condițiile acordării unei asistențe 

medicale prompte și eficace.   

 Accesul la asistență medicală rămâne o preocupare majoră iar în ciuda unui sistem obligatoriu de 

asigurări de sănătate, doar 86 % din populație era asigurată în 2014.  

 Accesul la serviciile de sănătate este împiedicat și de lipsa de cadre medicale. Numărul de medici și 

de asistenți medicali pe cap de locuitor este foarte scăzut în comparație cu media UE (248 de medici la 

100 000 de locuitori, în comparație cu media UE de 347; 601 asistenți medicali la 100 000 de locuitori, în 

comparație cu media UE de 836)8. 
 

Sistemul de sănătate din România9 se bazează pe un model de asigurări sociale de sănătate în care 

rolul statului este major. Ministerul Sănătății este responsabil pentru guvernanța generală, în timp ce Casa 

Națională de Asigurăride Sănătate (CNAS) administrează și reglementează sistemul.  

Atât Ministerul Sănătății, cât și CNAS sunt reprezentate la nivel local prin autoritățile județene din 

domeniul sănătății publice și prin casele județene de asigurări de sănătate. Serviciile de asistență medicală 

sunt furnizate în 41 de județe și în București, în conformitate cu normele stabilite la nivel central. Casele 

județene de asigurări de sănătate cumpără servicii de la furnizorii de servicii medicale (medici generaliști/ 

medici de familie, medici specialiști, laboratoare, spitale, furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu 

etc.) la nivel local; în plus, furnizorii de servicii medicale pot fi plătiți de Ministerul Sănătății (MS) în 

cadrul programelor naționale de sănătate. 

Angajatorii nu contribuie în mod direct la sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. 

Până în 2017, angajatorii își transferau cota contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate către CNAS în 

numele angajaților, dar, cu toate acestea, angajatorii omiteau în mod sistematic să plătească. În urma 

adoptării noii legislații, angajații au devenit responsabili pentru plata primei complete și, în același timp, 

                                                      

 

8 ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_romania_ro.pdf - DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI - Raportul de 

țară al României pentru 2016 , inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea  și corectarea dezechilibrelor macroeconomice 
9 Sursa: https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en 
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salariile au crescut pentru a include suma pe care trebuiau să o acopere angajatorii. Însă, prin adoptarea 

noi legislații, în sensul că angajații au devenit responsabili pentru plata primei complete, acest lucru s-ar 

transpune în faptul că, fiecare asigurat să beneficieze de servicii medicale proportional cu contribuțiile de 

asigurări sociale de sănătate. 

Serviciile de sănătate utilizate de alte grupuri (cum ar fi copiii și studenții sub 26 de ani, femeile 

însărcinate, persoanele cu dizabilități și bolnavii cronici) sunt finanțate din contribuțiile de asigurări 

sociale de sănătate ale populației active.  

Guvernul consideră că unitățile medicale mobile constituie un instrument pentru îmbunătățirea 

accesului la servicii în zonele rurale și în regiunile îndepărtate, iar în 2018 au fost furnizate opt unități 

mobile de screening pentru cancerul de col uterin în cadrul unui proiect finanțat de Banca Mondială10. 

 

Distribuția neuniformă a serviciilor medicale și a medicilor amplifică problemele legate de 

acces. 

Distribuția neuniformă a unităților de îngrijire medicală înseamnă un acces mai limitat la serviciile 

primare și la cele de specialitate în zonele rurale. Aceeași tendință se manifestă și în distribuția inegală a 

medicilor, problemele legate de acces fiind amplificate de infrastructura de transport defectuoasă.  

De asemenea, accesul la asistența medicală este redus în zonele rurale ceea ce determină 

neacoperirea nevoilor de asistență medicală a întregii populații, aceasta apelând la serviciile de specialitate 

din centrele universitare.  

Situația  privind  numărul de medici raportat la 1000 de locuitori, la nivelul anului 2019, se prezintă 

în figura următoare: 
                            Figura nr.1 - Situația  cu privire la numărul de medici raportat la 1000 de locuitori: 

 
 

 

                                                      

 

10 Idem 
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În concluzie, deși în ultimii ani au fost intensificate planurile de reformare a sistemului medical, în 

România disponibilitatea serviciilor medicale a rămas inegală la nivelul țării. În acest sens, se reține faptul 

că nu a existat o repartizare echitabilă a personalului sanitar raportat la numărul de locuitori. 
 

         România are un sistem de asigurări sociale de sănătate foarte centralizat iar majoritatea 

cheltuielilor pentru sănătate provin din surse publice, dar cheltuielile generale sunt foarte scăzute. 

Nu a fost pus în practică un sistem de finanțare a serviciilor spitalicești care să se bazeze pe 

costuri reale. 

Mai mult decât atât, CNAS pentru a evidenția eforturile privind intensificarea planurilor de 

reformare a sistemului medical, trebuie să identifice noi surse de finanțare și să aibă o mai bună 

preocupare de recuperare a veniturilor și încasarea acestora pentru a pune în valoare serviciile 

medicale acordate pacienților și alinierea la standardele europene. 

Sistemul rămâne subfinanțat (atâta timp cât există mai mulți beneficiari decât plătitori) și 

centrat pe spitale și nu există nicio acțiune clară de a raționaliza infrastructura spitalicească și de a 

trece de la serviciile de îngrijire medicală cu internare la serviciile de îngrijire medicală ambulatorii 

și primare.   
 

IV. OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE ALE AUDITULUI 
 

Obiectivul general al auditului performanței este evaluarea modului în care s-a asigurat 

gestionarea eficientă a FNUASS având în vedere recuperarea creanțelor fondului precum și utilizarea 

acestuia.  

Obiectivele specifice (țintele auditului) urmărite de auditul performanței privind ”Eficacitatea și 

eficiența măsurilor de recuperare a creanțelor reprezentând Fondul Național Unic de Asigurări 

Sociale de Sănătate, precum și utilizarea acestuia”  sunt următoarele: 

 Analiza dinamicii bugetului FNUASS - principala sursă de finanțare a sănătății, având în vedere 

cele 2 capitole, respectiv sănătate și asistență socială;  

 Evaluarea modului de constituire a FNUASS având în vedere principalele surse, respectiv 

venituri curente (contribuții de asigurări, impozite și taxe pe bunuri și servicii, venituri nefiscale), 

subvenții și alte sume; 

 Evaluarea gradului de realizare al încasărilor FNUASS;  

 Evaluarea modului de utilizare a FNUASS; 

 Evaluarea modului de acoperire a deficitului FNUASS; 

 Impactul modificărilor legislative asupra gestionării FNUASS în perioada auditată (de ex. 

transferarea competenței de administrare a contribuțiilor sociale obligatorii către ANAF sau trecerea 

contribuțiilor de la angajator la angajat); 

 Evaluarea modului de recuperare a creanțelor FNUASS; 

 Evaluarea modului de efectuare a plăților din FNUASS în corelație cu prevederile legale. 
 

Descrierea criteriilor de audit, a abordărilor și metodologiei, respectiv a procedurilor de audit 

utilizate pentru colectarea și analizarea datelor și informațiilor 
 

Criteriile de audit au fost alese de auditorii publici externi prin exercitarea raţionamentului 

profesional, apreciindu-le ca fiind cuprinzătoare, obiective, relevante, rezonabile, accesibile şi flexibile 

pentru a corespunde obiectivelor auditului performanței, utilizând  următoarele surse: 
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 legislația specifică domeniului auditat și a domeniilor conexe care derivă din obiectivele 

auditului precum şi cele prin care se stabilesc obiectivele şi atribuţiile entităţii auditate în desfăşurarea 

activităţilor specifice; 

 actele normative care reglementează modul de constituire și utilizare a FNUASS; 

 regulamente, norme cu privire la  modul de organizare și funcționare al entității în vederea 

atingerii obiectivelor generale și specifice și a realizării scopului pentru care a fost înființată; 

 planul de acțiune pentru implementarea Strategiei privind reforma în domeniul sănătății 

aprobat prin HG nr.1028/2014, privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului 

de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale; 

 referințele obținute prin analizarea evoluției în timp a unor indicatori privind realizarea 

performanței programului, activităților auditate; 

 rapoartele de audit financiar asupra situațiilor financiare încheiate în perioada 2011 – 2019 de 

Curtea de Conturi a României; 

 Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, 

precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de 

Conturi nr.155/2014;  

 Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de Conturi a României; 

 referințele obținute prin analizarea evoluției în timp a unor indicatori privind realizarea 

performanței programului, activităților auditate. 
 

În vederea obținerii unor probe concludente, relevante și rezonabile, care să sprijine raționamentul 

auditorilor în stabilirea unor concluzii privind acțiunea supusă auditului, au fost solicitate o serie de 

informații, fiind alese în acest scop cele mai adecvate metode și tehnici precum:  

 examinarea documentelor existente la CNAS care au legătură cu subiectul auditat: rapoartele de 

activitate ale CNAS în domeniul supus auditării și rapoartele de activitate ale instituțiilor subordonate 

acestuia (CASJ), rapoartele întocmite în urma acțiunilor de audit public extern/control/audit public intern 

și care au tangență cu domeniul auditat; 

 observarea directă: urmărirea diferitelor activități și proceduri interne realizate de către entitatea 

auditată ( implementarea controlului intern și implementarea procedurilor);  

 chestionare, interviurile structurate și nestructurate cu angajații entității;  

 proceduri analitice pentru analiza probelor de audit: analiza nivelului de îndeplinire a 

obiectivelor. 
 

V. CONSTATĂRI ȘI CONCLUZII 
 

 

1. Analiza dinamicii  bugetului FNUASS - principala  sursă  de finanțare a sănătății,  având în  

    vedere cele 2 capitole, respectiv ”sănătate” și ”asistență socială” 
 

Bugetul FNUASS este aprobat anual de Parlamentul României, ca anexa la Legea bugetului de stat 

și cuprinde și influențele financiare ce decurg din aplicarea prevederilor privind concediile și 

indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, evidențiate separat în „Venituri pentru asigurări și 

asistență socială”, respectiv „Cheltuieli pentru asigurări și asistență socială”. 

Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, 

constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
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modificările şi completările ulterioare, precum şi bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sunt prevăzute în anexa la legea bugetului de stat.  

În perioada 2011 – 2019, bugetul FNUASS a fost aprobat prin: 

 

Veniturile bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate includ în categoria 

lor ca principale structuri componente următoarele:  

 venituri curente (impozite și taxe datorate pe bunuri și servicii, contribuții de asigurări și 

venituri nefiscale); 

  venituri din subvenții (subvenții de la bugetul de stat și de la alte administrații);  

 venituri din fonduri externe nerambursabile. 
 

Evoluția prevederilor bugetare definitive – venituri, în perioada 2011 – 2019, se prezintă grafic 

astfel: 
 

                                                                                                                                                                             -Graficul nr.5- 

 
                   Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS 
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Din datele prezentate, se poate observa faptul că prevederile bugetare definitive au avut o creștere 

semnificativă, ele ajungând de la 18.008 mil. lei în anul 2011 la 41.922 mil. lei în anul 2019. 

Din analiza detaliată a prevederilor definitive pe categorii principale de surse de finanțare au rezultat 

următoarele: 

 prevederile definitive aferente impozitelor și taxelor pe bunuri și servicii au avut un trend 

fluctuant, ele fiind în anul 2012 în valoare de 1.735 mil. lei, ajungând în anul 2019 la valoarea de 3.768 

mil. lei;  

 prevederile definitive aferente contribuțiilor de asigurări au avut o evoluție crescătoare în 

perioada analizată, de la 14.519 mil. lei în anul 2011, la 32.398 mil. lei în anul 2019. Printre factorii care 

au determinat această evoluție se regăsesc și multiplele schimbările legislative, din care s-ar putea 

enumera creșterea salariului minim brut pe economie și transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului 

în sarcina angajatului. 

 prevederile definitive pentru subvenții au prezentat o serie de fluctuații în perioada analizată, ele 

înregistrând două creșteri substanțiale: în anul 2013, de la valoarea de 3.401 mil. lei din anul 2011, la 

valoarea de 6.557 mil. lei și de la valoarea de 3.914 mil. lei din anul 2014 la valoarea de 5.723 mil. lei în 

anul 2019;  

Astfel, subvențiile devin a doua sursă principală de finanțare a Fondului Naţional Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate, ele ajungând în anul 2019 la cel mai ridicat nivel din 2013 până astăzi 

(peste 5,7 mld. lei), depășind încasările din taxa plătită de producătorii de medicamente de aproximativ 

1,5 ori.  

 prevederile definitive pentru sumele primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și 

prefinanțări (inclusiv aferente cadrului financiar 2014 – 2020), au înregistrat în anul 2012 cea mai ridicată 

valoare, respectiv suma de 108 mil lei. 
 

Cheltuielile bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se împart în 2 

capitole, respectiv ,,Sănătate” și „Asigurări și Asistență Socială”. 

În ceea ce privește cheltuielile aferente Capitolului „Sănătate”, acestea se pot clasifica, în funcție 

de destinație, pe titluri după cum urmează: 

 cheltuieli de personal (titlul I) 

 bunuri și servicii (titlul II) 

 dobânzi (titlul III) 

 transferuri între unități ale administrației publice (transferuri din bugetul FNUASS către unitățile 

sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale)  (titlul VI) 

 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (titlul X) 

 alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) (titlul XI) 

 active nefinanciare (titlul XIII). 

Cheltuielile pentru „Asigurări și Asistență Socială” se pot clasifica în următoarele categorii 

principale: 

 asistență socială în caz de boli; 

 asistență socială pentru familie și copii. 

 

Din analiza datelor prezentate s-au observat următoarele: 

 în perioada 2011 – 2019, valoarea cheltuielilor pentru sănătate (raportat la indicatorii credite 

bugetare definitive și plăți efectuate) este substanțial mai mare decât valoarea cheltuielilor pentru asigurări 
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și asistență socială. De remarcat este și faptul că, în cazul ambelor categorii de cheltuieli aferente bugetului 

FNUASS, în perioada 2011 – 2019, trendul înregistrat a fost unul crescător; 

 în perioada 2011 – 2019 cea mai mare pondere în cadrul creditelor bugetare definitive a avut-o 

Titlul II ”Cheltuieli cu bunuri și servicii”, urmat de ”Asistență socială”. Creditele bugetare definitive 

pentru cheltuielile cu bunuri și servicii au înregistrat, în general, un trend crescător, respectiv de la 

valoarea de 16.677 mil. lei în anul 2011 au crescut la 21.658 mil. lei în anul 2013, apoi au înregistrat o 

usoară scădere în anii 2014 și 2017, ajungând în anul 2019 la suma de 29.243 mil. lei; 

 creditele bugetare definitive aferente asistenței sociale au avut o evoluție fluctuantă, crescând 

succesiv de la valoarea de 1.036 mil. lei în anul 2011 până la valoarea de 1.975 mil. lei în anul 2017, iar 

apoi având o evoluție descendentă în anul 2018 până la valoarea de 1.490 mil l.ei. În anul 2019, creditele 

bugetare definitive aferente asistenței sociale au fost  în sumă de 2.750 mil. lei; 

 totodată, se remarcă introducerea la capitolul Sănătate, începând cu anul 2016 a Titlului VI 

”Transferuri între unități ale administrației publice”, care a înregistrat o evoluție ascendentă a creditelor 

bugetare definitive, crescând de la valoarea de 290 mil. lei în anul 2016 la valoarea de 9.567 mil lei în 

anul 2019. Acesta include transferurile din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de 

Sănătate către unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale care au crescut de aproximativ de 

30 ori în anul 2019 fată de anul 2016; 

 tot începând cu anul 2016 se observă introducerea Titlului XI ”Alte cheltuieli”, ce se referă la 

despăgubiri civile, care a înregistrat în anul 2018 cea mai mare valoare a creditelor bugetare definite, 3 

mil lei. 

În contextul celor prezentate anterior, având în vedere faptul că, potrivit prevederilor Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății: 

 Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se formează din: 

- contribuţii ale persoanelor fizice; 

- sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, potrivit art. 220^6 

alin. (4) litera d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

- sumele provenite din protocoalele încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe 

piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora; 

- subvenţii de la bugetul de stat; 

- dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului CNAS şi caselor 

de asigurări, precum şi alte venituri, în condiţiile legii; 

- sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii. 

 Colectarea contribuţiilor datorate de persoanele obligate să se asigure, precum şi a contribuţiei 

asiguratorii pentru muncă  datorată de angajator se face de către Ministerul Finanţelor Publice, 

prin ANAF şi organele fiscale subordonate acesteia, potrivit prevederilor Codului de procedură 

fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Acoperirea deficitului bugetului fondului, în vederea asigurării serviciilor medicale, 

medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor 

asistive şi altor servicii la care au dreptul asiguraţii, după epuizarea fondului de rezervă veniturile 

bugetului fondului se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat. 

 Sumele colectate de către ANAF se utilizează astfel: 

    a) pentru plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor 

medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive, inclusiv a celor acordate în baza documentelor 

internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte; 
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    b) o cotă de 3% pentru cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital ale CNAS şi caselor 

de asigurări de sănătate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depăşirea limitei de 3%; 

     c) fondul de rezervă în cotă de 1% din sumele constituite anual la nivelul CNAS, 

           Introducerea obligației de a asigura prin transferuri din bugetul Fondului Naţional Unic de 

Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) a sumelor necesare plăților aferente influenţelor financiare 

determinate de creşterile salariale nu a fost susținută prin asigurarea unei surse de finanțare distinctă 

astfel încât aceste plăți să nu afecteze modul de utilizare al FNUASS, având în vedere faptul că pentru 

finanțarea acestor influențe au fost utilizate fonduri care puteau fi alocate pentru plata serviciilor medicale, 

medicamentelor etc. 

 Totodată, prin comparație cu veniturile și încasările bugetului FNUASS, s-a observat o creștere a 

cheltuielilor aferente bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate într-un ritm mult 

mai rapid decât cel în care au crescut veniturile, fapt ce a condus la înregistrarea de deficit. 
 

În perioada 2011 - 2019, s-a înregistrat deficit al Fondului Național Unic de Asigurări Sociale 

de Sănătate ceea ce poate conduce la o accentuare a dezechilibrului de la nivelul bugetului general 

consolidat cu inflențe în asigurarea unui act medical de calitate pentru populație. 

 

2.  Evaluarea modului de constituire a FNUASS având în vedere principalele surse, respectiv  

      venituri curente (contribuții  de  asigurări,  impozite și  taxe pe bunuri și servicii, venituri   

      nefiscale), subvenții și alte sume 

 

Modul de constituire al Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a fost 

reglementat prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Din analiza prevederilor legale aferente perioadei 2011 – 2019, sursele de constituire ale FNUASS 

au fost: 
 

 în perioada 01.01.2011 – 06.12.2017: 

a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; 

b) subvenţii de la bugetul de stat; 

c) dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului CNAS şi caselor 

de asigurări, precum şi alte venituri, în condiţiile legii; 

d) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii.  

În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului fondului, după 

epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului fondului se completează cu sume care se alocă de la 

bugetul de stat. 

 

 în perioada 07.12.2017 – 31.12.2019, potrivit modificărilor intervenite prin O.U.G. nr. 88/2017 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății: 

a) contribuţii ale persoanelor fizice; 

b) sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, potrivit art. 220^6 

alin. (4) litera d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
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c) subvenţii de la bugetul de stat; 

d) dobânzi, donaţii, sponsorizări, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului CNAS şi caselor 

de asigurări, precum şi alte venituri, în condiţiile legii; 

e) sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii. 

Pentru acoperirea deficitului bugetului fondului, în vederea asigurării serviciilor medicale, 

medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive şi 

altor servicii la care au dreptul asiguraţii, după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului fondului 

se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat. 

Grafic, ponderea surselor de constituire ale Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

pe categorii principale, realizate pe fiecare an aferent perioadei 2011 – 2019, se prezintă astfel: 
                                                                        

                                                                                                                                                    -Graficul nr.6- 

           
                            Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS 

 

Potrivit datelor din graficul de mai sus, se poate observa faptul că din totalul surselor de constituire 

a Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, ponderea cea mai mare raportat la totalul 

încasărilor realizate în perioada 2011 –2019 a fost reprezentată de contribuțiile de asigurări, respectiv între 

84% (nivel înregistrat în anul 2011) și 77% (nivel înregistrat în anul 2019).  

Cea de-a doua sursă, subvențiile, ca pondere în totalul încasărilor realizate a înregistrat fluctuații 

semnificative în perioada analizată, respectiv de la 16% în anul 2011, la 28% în anul 2013 și 6% în anul 

2018, ajungând în anul 2019 la 14%. 

Impozitele și taxele pe bunuri și servicii cuprinde contribuții datorate de deţinătorii de autorizaţii de 

punere pe piaţă a medicamentelor, pentru medicamentele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări 

Sociale de Sănătate și din bugetul Ministerului Sănătății (contribuție trimestrială – ”taxa Clawback”), 

venituri din contribuția datorată pentru contractele cost-volum/cost volum-rezultat și venituri din 

contribuția datorată pentru volume de medicamente consumate care depășesc volumele stabilite prin 

contracte. Ponderea acestora a înregistrat cea mai mare valoare în anul 2012, respectiv 12%, având apoi 

un trend constant de cca. 7% în perioada 2014 – 2017, ajungând în anul 2019 la 9%. 

În ceea ce privește sumele primite de UE / alți donatori, în contul plătilor efectuate și prefinanțări, 

cea mai mare pondere a acestora în total surse de constituire a FNUASS a fost înregistrată în anul 2013, 

respectiv 0,32%.  
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Desi există o serie de scutiri de la plata contribuțiilor care operează în sistem pentru unele grupuri 

vulnerabile (cum ar fi șomerii, pensionarii cu pensii mici și persoanele care beneficiază de prestații 

sociale) pentru care statul plătește din buget, în numele acestora, către CNAS o contribuție de asigurări 

sociale de sănătate, pentru a garanta acoperirea serviciilor lor de sănătate, la nivelul CNAS, această 

contribuție nu este dimensionată proportional cu numărul beneficiarilor.  

În general, numărul redus de persoane care contribuie la asigurările sociale de sănătate are 

drept rezultat o subfinanțare accentuată a sistemului de sănătate. 

Deși finanțarea sănătății și implicit constituirea FNUASS ar putea beneficia de fonduri externe (UE 

și alți donator) ce pot proveni de la diferite organizaţii internaţionale nerezidente, care-şi desfăşoară 

activitatea în domeniul sanitar sau care sunt implicate în derularea unor proiecte, programe sau campanii 

în domeniul sănătăţii, din datele prezentate se observă o scădere semnificativă a acestei surse de 

constituire.  

 

3. Evaluarea gradului de realizare al încasărilor FNUASS 
 

Încasările la FNUASS pe surse principale de finanțare au fost efectuate în perioada 2011 – 2019 

direct de către CNAS sau prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală,  provenind din 

impozite și taxe pe bunuri și servicii, contribuții de asigurări, venituri din proprietate și venituri din 

dobânzi, donații, sponsorizări, subvenții de la bugetul de stat și de la alte administrații, sume primite de la 

UE sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 – 2020.  

Începând cu data de 1 ianuarie 2004, prin O.G. nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul 

financiar, cu modificările și completările ulterioare, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, 

colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări 

pentru şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurare pentru accidente 

de muncă şi boli profesionale, precum şi alte contribuţii datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice 

care au calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului, a fost transferată către Ministerul 

Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, care aveau şi calitatea de creditor bugetar. 

De asemenea, începând cu 1 iulie 2012, prin O.U.G. nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a fost transferată către ANAF și competența de administrare a 

contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II și III din titlul IX^2 al 

Codului fiscal. 

Evoluția prevederilor bugetare definitive și a încasărilor FNUASS în perioada 2011 – 2019 (mil. 

lei) se prezintă grafic astfel:             -Graficul nr.7- 

 
                  Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS 
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Din analiza datelor prezentate anterior, se poate observa faptul că încasările la FNUASS, au 

înregistrat o creștere semnificativă în perioada analizată, ajungând de la 17.821 mil. lei în anul 2011 la 

35.651 mil. lei în anul 2018 și 41.801 mil. lei în anul 2019. Cea mai mare pondere în cadrul încasărilor la 

FNUASS au avut-o contribuțiile din asigurări, respectiv între 84% (nivel înregistrat în anul 2011) și 77% 

(nivel înregistrat în anul 2019), urmate de subvenții și impozite și taxe. 
 

Conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, asigurările sociale de sănătate 

sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar participarea la plata contribuţiei de asigurări sociale 

de sănătate pentru formarea Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este obligatorie.  
 

Așa cum s-a precizat anterior, încasările din contribuții de asigurări, în perioada analizată, au 

provenit de la persoanele fizice care au avut calitatea de salariat sau care au realizat venituri din drepturi 

de proprietate intelectuala, venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile 

încheiate potrivit Codului civil, venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și 

extrajudiciară, venituri obținute dintr-o asociere cu o microîntreprindere care nu genereză o persoană 

juridică, venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din asocierile fără personalitate 

juridică, venituri, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, din activități agricole, venituri din 

cedarea folosintei bunurilor și de la alte persoane fizice asigurate facultativ (categorie de persoane 

eliminată prin OUG nr. 2 / 2014), precum și de la persoanele juridice care aveau angajat personal salariat.   
 

Sistemul fiscal din România este unul de tip declarativ, pornind de la acțiunea voluntară a 

contribuabililor de a calcula, declara și de a achita obligațiile față de stat. Verificarea exactității declarării 

contribuabililor persoane fizice și juridice, precum și a plăților efectuate, se realizează prin intermediul 

procedeelor specifice organelor fiscale, iar Ministerului Finanțelor Publice, organ de specialitate al 

administrației publice centrale, prin intermediul structurilor teritoriale subordonate, are obligația de a 

aplica unitar prevederile legislației fiscale și de a urmări și încasa creanțele fiscale.  
 

Precizăm din nou faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2004, prin O.G. nr. 86/2003 privind unele 

reglementări în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare, activitatea privind 

declararea, constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţia de asigurări 

sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia 

de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi alte contribuţii datorate de 

persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului, 

a fost transferată către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, care aveau şi calitatea 

de creditor bugetar. În acest context, Ministerul Finanţelor Publice prin intermediul Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală și structurilor subordonate ale acesteia, transmite lunar către CAS situații 

centralizatoare privind drepturile constatate și veniturile încasate pentru bugetul Fondului Naţional Unic 

de Asigurări Sociale de Sănătate, pe care acestea le înregistrează în situațiile financiare proprii. CNAS 

preia în situațiile financiare centralizate respectivele drepturi constatate și venituri încasate aferente 

contribuțiilor de asigurări. 
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În perioada 2011 – 2019, situația privind încasările din contribuții de asigurări se prezintă grafic 

astfel: 
                                                                                                                                                                            -Graficul nr.8- 

 
           Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS 
 

Se observă o creștere semnificativă (de 2,15 ori), în perioada analizată, a încasărilor din contribuții 

de asigurări, acestea având un trend ascendent, de la 14.933 mil. lei în anul 2011 la 32.122 mil. lei în anul 

2019. 

Încasările din subvenții se concretizează în transferuri prin bugetul Ministerului Sănătății către 

bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (CNAS), de la bugetul de stat și de la 

alte administrații. Începând cu data de 01.01.2018, prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost eliminată obligaţia suportării contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate din alte surse şi începând cu aceeaşi data persoanele asigurate cu plata 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate din alte surse, respectiv de la bugetul de stat, din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj sau de către angajator, sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

fără plata contribuţiei. 
 

Încasările din  impozite și taxe constituie venituri la bugetul Fondului Național Unic de Asigurări 

Sociale de Sănătate provenite din contribuție trimestrială (taxa clawback) și taxa aferentă contractelor 

cost-volum/cost-volum-rezultat şi sunt folosite pentru medicamente incluse în programele naţionale de 

sănătate, pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi pentru servicii medicale. Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală administrează contribuţiile trimestriale potrivit prevederilor legale. 

Evoluția încasărilor Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate provenite din contribuția 

datorată pentru medicamente (contribuție trimestrială (taxa clawback) și taxa aferentă contractelor cost - 

volum/cost - volum - rezultat) în perioada 2012 – 2019 a fost următoarea: 
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                                                                                                                                                                       -Graficul nr.9- 

                     

                        Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS 
 

Din analiza datelor prezentate se observă o evoluție fluctuantă a încasărilor din contribuția 

trimestială (taxa Clawback), acestea crescând de la valoarea de 1.064 mil. lei înregistrată în anul 2013 la 

suma de 1.623 mil. lei în anul 2015 și 2.129 mil. lei în anul 2019. 

În ceea ce privește contractele cost – volum / cost – volum – rezultat, contribuția aferentă acestora 

a înregistrat un trend crescător de la suma de 2 mil. lei în anul 2015 la valoarea de 1.664  mil. lei în anul 

2019. Această creștere este datorată contribuțiilor pentru volume de medicamente consumate care 

depășesc volumele stabilite prin contracte. 
 

Un aspect deosebit, privind încasările la bugetul FNUASS, rezultă din analiza situației 

primilor 50 de debitori cu obligații fiscale restante la bugetul FNUASS înregistrate și neachitate la 

31.12.2019, publicate pe site-ul ANAF (anexa nr.1), respectiv CNAS avea de încasat 1.554 mil.lei.  

Față de acest aspect, printr-o preocupare mai activă cu ANAF, CNAS ar putea să încaseze 

aceste obligații restante la bugetul FNUASS, ceea ce ar conduce la majorarea bugetului   FNUASS 

și construirea unui sistem de sănătate   performant, iar asigurații să  beneficieze de servicii medicale 

la standarde europene. 
 

Situația primilor 50 de debitori cu obligații fiscal restante la bugetul FNUASS la 31.12.2019, se 

prezintă, astfel: 

           Tabelul nr.3 

Nr. 

crt 
Cod_fiscal DENUMIRE 

Total obligații 

fiscale restante  

din care: 

Debite  Accesorii 

1 2135187 COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA 654.267.135 261.558.920 392.708.215 

2 30855230 SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 138.806.860 100.801.874 38.004.986 

3 7203606 URBAN S.A. 50.954.681 42.116.553 8.838.128 

4 12156500 SALAMANDRA PLUS SRL 31.707.479 21.621.879 10.085.600 

5 9993340 SOCIETATEA NATIONALA A CARBUNELUI S.A. 31.532.028 10.216.764 21.315.264 

6 14718982 CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI(C.E.T.) S.A. 30.735.712 17.087.508 13.648.204 

7 10882752 REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE RA 30.284.839 28.785.219 1.499.620 

8 6089555 ROSAL GRUP SA 24.659.418 22.774.799 1.884.619 

9 1976041 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC IASI RA 22.888.625 10.131.472 12.757.153 

10 14080700 REALITATEA MEDIA SA 22.250.318 20.087.721 2.162.597 

11 14913614 INTERVENTII FEROVIARE SA 21.578.589 5.190.175 16.388.414 
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12 14428660 PSV COMPANY S.A. 21.028.808 18.629.733 2.399.075 

13 1318860 HIDROJET S.A. 20.365.884 17.924.130 2.441.754 

14 18876802 IREM CONSTRUCŢII GENERALE SRL 19.835.381 16.998.663 2.836.718 

15 14716787 CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE BRASOV S.A. 19.072.081 9.580.460 9.491.621 

16 401290 VULCAN SA 18.196.378 16.223.088 1.973.290 

17 14725165 FOTBAL CLUB U CRAIOVA S.A. 17.220.415 9.470.656 7.749.759 

18 2326144 AVIOANE CRAIOVA S.A. 16.936.219 7.432.472 9.503.747 

19 16958124 DONAU CHEM S.R.L. 16.771.831 12.583.311 4.188.520 

20 12607716 KOMPAKT ROHBAU S.R.L. 16.739.429 11.714.331 5.025.098 

21 1773080 
COMP.NAT.A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI MINVEST 

DEVA FILIALA ZLATMIN ZLATNA SA 
15.184.455 5.040.917 10.143.538 

22 12655942 LUXCON DANUBE SRL 15.053.188 12.385.485 2.667.703 

23 214942 MONO CONSTRUCTII S.R.L. 14.748.835 7.483.833 7.265.002 

24 14373832 
SOCIETATEA "UZINA MECANICĂ SADU" SA FILIALA A 

COMPANIEI NAŢIONALE "ROMARM"  S.A. 
14.308.375 8.348.191 5.960.184 

25 24978785 CHEMGAS HOLDING CORPORATION S.R.L. 14.222.876 11.511.770 2.711.106 

26 932373 STEAUA ELECTRICA SA 14.124.257 4.703.732 9.420.525 

27 6506326 SOCIETATEA NATIONALA "IMBUNATATIRI FUNCIARE" SA 13.792.421 9.116.750 4.675.671 

28 3218299 L&A FLEISCH S.R.L. 13.767.483 7.639.287 6.128.196 

29 10813400 ASOCIATIA FOTBAL CLUB STEAUA BUCURESTI 13.270.344 3.829.979 9.440.365 

30 17152208 APA GRUP S.A. 12.826.928 6.316.262 6.510.666 

31 1356627 UBEMAR SA 11.892.937 4.345.637 7.547.300 

32 27723506 ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA SRL 11.579.858 11.579.699 159 

33 33064000 TIMAKO WORK AGENCY S.R.L. 10.860.975 9.225.650 1.635.325 

34 14257595 
SOCIETATEA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R.- S.C.R.L. 

BRASOV S.A. 
10.383.079 7.346.815 3.036.264 

35 1584722 ENERGOCONSTRUCTIA SA 9.921.332 6.266.180 3.655.152 

36 15715275 SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL S.R.L. 9.790.978 8.913.272 877.706 

37 16063013 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA 9.698.505 8.887.270 811.235 

38 17055949 AGORA INTERNATIONAL S.R.L. 9.435.045 4.437.708 4.997.337 

39 14423850 
COMPANIA NATIONALA "ROMARM" FILIALA UZINA 

MECANICA BUCURESTI S.A. 
9.227.703 5.726.050 3.501.653 

40 32097794 
SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV 

S.A. 
9.058.206 8.838.290 219.916 

41 29386768 SERVICII ENERGETICE MOLDOVA SA 8.886.135 7.333.774 1.552.361 

42 6004508 
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV FOTBAL CLUB DINAMO 

BUCURESTI 
8.852.728 3.290.610 5.562.118 

43 17728697 GA-PRO-CO CHEMICALS SA 8.761.277 6.524.512 2.236.765 

44 21854235 I.N.C.D.I.F. - "ISPIF" BUCURESTI 8.686.327 4.337.359 4.348.968 

45 1299998 PETROUTILAJ SA 8.633.158 5.879.594 2.753.564 

46 1116683 NITRAMONIA SA 8.525.537 4.830.069 3.695.468 

47 29388211 SERVICII ENERGETICE BANAT SA 8.467.268 6.911.395 1.555.873 

48 2413925 FRUVIMED MEDGIDIA S.A. 8.462.447 7.411.295 1.051.152 

49 336206 ZENTIVA S.A. 8.355.860 3.672.966 4.682.894 

50 13293638 
SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI 

ELECTRICE SI TERMICE "TERMOELECTRICA" - S.A. 
7.974.272 7.778.248 196.024 

    Total 1.554.584.899 870.842.327 683.742.572 

  Sursa:site-ul ANAF    



 

 

                                                        CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 

           

 

29 

Încasările la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, au avut un trend 

ascendent semnificativ în perioada analizată, înregistrând o creștere de 234% în anul 2019 față de anul 

2011, similar creșterii valorice a FNUASS. 

Cea mai mare pondere în cadrul încasărilor la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de 

Sănătate  au avut-o contribuțiile din asigurări, urmate de subvenții și de impozite și taxe.  

La nivelul  CNAS nu se cunoaște cu exactitate ponderea încasărilor lunare realizate de către ANAF, 

atâta timp cât situațiile centralizatoare transmise lunar de către ANAF și structurile subordonate acesteia 

către CAS cuprind și ajustări periodice/stingeri pe alte căi.  

În acest context, ANAF este doar colectorul acestor contribuții, însă se impune preocuparea mai 

activă a CNAS în colaborare cu ANAF în vederea verificării modului de stabilire a cotei aplicate și 

încasarea contribuțiilor individuale, cât și a recuperării obligațiilor restante la bugetul FNUASS. 

Deși, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, asigurările sociale de 

sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar participarea la plata contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

este obligatorie, începând cu data de 01.01.2018, prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a fost eliminată obligaţia suportării contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate din alte surse şi începând cu aceeaşi data persoanele asigurate cu plata 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate din alte surse, respectiv de la bugetul de stat, din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj sau de către angajator, sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate 

fără plata contribuţiei. 

În concluzie, CNAS printr-o preocupare activă cu ANAF va intreprinde toate demersurile pentru 

recuperarea tuturor obligațiilor restante la bugetul FNUASS și utilizarea în mod eficient și eficace a 

acestora în sensul îmbunătățirii sistemului de sănătate. 

 

4. Evaluarea modului de utilizare a FNUASS 
 

Modul de utilizare a sumelor colectate la FNUASS a fost reglementat prin Legea nr.  95/2006 

privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, 

sumele colectate trebuiau utilizate pentru: 

a) plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale, 

inclusiv a celor acordate în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care 

România este parte; 

b) o cotă de 3% pentru cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital ale CNAS şi caselor de 

asigurări de sănătate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depăşirea limitei de 3%; 

c) fondul de rezervă în cotă de 1% din sumele constituite anual la nivelul CNAS. 

Veniturile fondului se utilizează şi pentru plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate în 

condiţiile legii. Fondul suportă cheltuieli pentru asigurarea pachetului minimal de servicii, cu excepţia 

asistenţei medicale comunitare şi a serviciilor pentru activitatea de asistenţă medicală de urgenţă şi prim 

ajutor calificat.  

Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru: 

a) investiţii pentru construirea şi consolidarea de unităţi sanitare; 

b) achiziţionarea aparaturii medicale de la nivelul şi condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; 

c) măsuri profilactice şi tratamente instituite obligatoriu prin norme legale, altele decât cele prevăzute de 

prezenta lege. 
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Până la data de 28.01.2014, sumele colectate se utilizau pentru: 

a) plata serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale, inclusiv 

a celor acordate în baza documentelor internaţionale cu parteneri în domeniul sănătăţii la care România 

este parte, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru, de către casele de asigurări de sănătate din sumele 

repartizate conform prevederilor legale; 

b) o cotă de 3% pentru cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital ale CNAS, din care cel puţin 

0,75% pentru casele de asigurări de sănătate. Prin legile bugetare anuale se poate aproba depăşirea limitei 

de 3%; 

c) o cota de 37% rămâne în contul CNAS (din care 2% pentru constituirea fondului de rezervă și 98% 

pentru constituirea fondului de redistribuire). 
 

Utilizarea FNUASS a fost analizată, în auditul actual, prin corelare cu plățile din fond efectuate în 

perioada 2011 – 31.12.2019. Din analiza plăților efectuate din FNUASS în perioada analizată, a rezultat 

că acestea se compun din plăți pentru „Sănătate” (cca. 94%) și plăți pentru „Asigurări și Asistență 

Socială” (cca. 6% ). 

 
 

Atât cheltuielile cu materiale și prestări servicii cu caracter medical, cât și cheltuielile de 

administrare au înregistrat în general un trend ascendent, cheltuielile de administrare ale FNUASS 

înregistrând o creștere semnificativă începând cu anul 2017 ca urmare a influențelor salariale (analiza a 

fost efectuată pe baza valorilor aferente plăților efectuate minus recuperări în anul curent și se regăsește 

prezentată detaliat la obiectivul Evaluarea modului de efectuare a plăților din FNUASS în corelație cu 

prevederile legale). 

Totalul cheltuielilor de administrare, funcționare și de capital ale CNAS și CASJ au fost în medie 

de cca. 1,4% din totalul cheltuielilor realizate în perioada analizată, cea mai mare pondere fiind deținută 

de cheltuielile de personal, respectiv 61%. 

În ceea ce privește utilizarea fondului, prin raportare la plățile efectuate din FNUASS pe baza 

sumelor primite de CNAS de la MS în perioada 2011 – 2019, potrivit datelor prezentate, cea mai mare 

pondere a plăților efectutate din subvențiile pentru echilibrare primite de CNAS de la MS au avut-o, în 

principal, plățile către spitale – activitate curentă, aceasta înregistrând un trend ascendent de la 33% în 

anul 2012 la 89% în anul 2016, diminuându-se ulterior, ajungând în anul 2018 la o pondere de 56%. În 

anul 2019 aceste plăți au ajuns la valoarea de 2.839 mil lei, respectiv 66% din plățile efectutate din sumele 

primite de CNAS de la MS. În anii 2011 și 2013 cea mai mare pondere a plăților efectutate din sumele 

primite de CNAS de la MS au avut-o medicamentele cu și fără contribuție personală - activitate curentă, 

respectiv 46% și 57%, în timp ce ponderea plăților către spitale a fost de 15% în anul 2011 și 31% în anul 

2013. 
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Cheltuielile cu spitalele predomină, în timp ce 

eforturile politice încearcă să consolideze asistența 

medicală primară însă  procesul de  trecere la asistența 

medicală ambulatorie se află încă într-un stadiu incipient, 

peste 42 % dintre cheltuielile pentru sănătate fiind încă 

direcționate către serviciile spitalicești (comparativ cu 

media UE de 29 %), deși valoarea totală pe cap de locuitor 

rămâne scăzută în termeni absoluți, totalizând 

aproximativ jumătate din cheltuielile din UE în 

ansamblu11. 
 

Lipsa resurselor financiare și provocările demografice pun în pericol sustenabilitatea 

sistemului de sănătate. 

Având în vedere faptul că România cheltuiește mai puțin pentru sănătate decât orice altă țară din 

UE, creșterea cheltuielilor pentru sănătate dacă fondurile sunt utilizate în mod eficient, ar putea îmbunătăți 

accesul la asistență medicală eficientă și furnizată la timp, ceea ce, la rândul său, ar putea reduce 

mortalitatea prin cauze tratabile.  

Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate constituie principala sursă de finanțare, dar, având în 

vedere gama largă de scutiri, practic doar o parte din populația totală eligibilă contribuie efectiv la 

finanțarea sistemului de sănătate. 
 

Cheltuielile scăzute din domeniul sănătății sunt asociate cu decesele evitabile prin cauze tratabile. 

Situația cu privire la numărul standardizat de mortalitate prevenibilă și tratabilă la 100 000 de 

persoane cu vârsta sub 75 de ani raportat la cheltuielile pentru sănătate, la nivelul anului 2017, se prezintă 

în graficul următor: 
                                                                                                                                                                -Graficul nr.10 -   

 
          Sursa: Eurostat 

                                                      

 

11 Sursa: https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_en 
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Din analiza graficului anterior se observă faptul că, în anul 2017,  România se situa pe ultimul loc 

în ceea ce privește nivelul cheltuielilor pentru sănătate (EUR pe cap de locuitor), înregistrând totodată și 

cel mai mare număr standardizat de mortalitate prevenibilă și tratabilă la 100 000 de persoane cu vârsta 

sub 75 de ani raportat la cheltuielile pentru sănătate. 
 

De asemenea,  la nivelul anului 2017, asistența medicală ambulatorie rămâne insuficient utilizată în 

România, așa cum rezultă din graficul următor: 
 

                                                                                                                                                                -Graficul nr. 11 - 

 
    Sursa: Eurostat 

 

Plățile totale ale bugetului FNUASS se distribuie pe 2 segmente, respectiv „Sănătate” (cca. 

94%) și „Asigurări și Asistență Socială” (cca. 6%). 

Atât cheltuielile cu materiale și prestări servicii cu caracter medical, cât și cheltuielile de 

administrare au înregistrat în perioada 2011 – 2019, în general, un trend ascendent, cheltuielile de 

administrare ale FNUASS înregistrând o creștere semnificativă începând cu anul 2017 ca urmare a 

influențelor salariale. 

Cea mai mare pondere a plăților efectuate din subvenții pentru echilibrare primite de CNAS de la 

MS au avut-o, în principal, plățile către spitale – activitate curentă, aceasta înregistrând un trend ascendent, 

ajungând în anul 2019 la o pondere de 66%.  

Modul de utilizare al FNUASS a fost influențat de caracteristica principală a sistemului de sănătate, 

respectiv de lipsa integrării între diferite sectoare, și anume sănătatea publică, asistența medicală primară 

și serviciile medicale spitalicești. Acest lucru conduce la o continuitate precară a serviciilor de asistență 

furnizate pacienților.  

Având în vedere faptul că doar o parte din populație contribuie la FNUASS însă beneficiază toată 

populația, se conturează efecte majore în ceea ce privește sustenabilitatea scopului fondului în perioada 

următoare. Se impune o redimensionare a surselor de constituire a FNUASS, astfel încât utilizarea 

acestuia să aibă suport, iar beneficiile utilizării FNUASS să fie predictibile. 

Mai mult decât atât, CNAS trebuie să aibă o continuă preocupare în vederea încasării veniturilor, 

descoperirea de noi surse sustenabile pentru   îmbunătățirea accesului la asistență medicală eficientă și 

furnizată la timp pacienților.  
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5. Evaluarea modului de acoperire a deficitului FNUASS 
 

În perioada 2011 – 2019, rezultatul bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de 

Sănătate (excedent sau deficit) s-a stabilit în baza prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele 

publice, ca diferenţa între veniturile încasate şi plăţile efectuate până la încheierea exerciţiului bugetar, 

separate pe cele două capitole  ”Sănătate” și ”Asistență Socială”. Cu excedentele definitive rezultate după 

încheierea exerciţiului bugetar, s-au diminuat deficitele din anii precedenţi și, respectiv, în cazul anului 

2018, s-au restituit Bugetului de stat în contul Subvențiilor primite de la acesta.  

Situația deficitului Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate înregistrat în perioada 

2011 - 2019, detaliat pe cele două capitole ”Sănătate” și ” Asistență socială”, se prezintă după cum 

urmează:         
                                                                                                                                                       -Graficul nr.12- 

 
       Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS 

La data de 01.01.2011, bugetul FNUASS înregistra un deficit provenit din anii precedenți, 

neacoperit, în sumă de 750 mil. lei. Deși potrivit datelor prezentate de CNAS se remarcă în anii 2011, 

2013 și 2014, o echilibrare, la nivel de an, a bugetului FNUASS, raportat la cele două componente 

”Sănătate” și ”Asistență socială”, valoarea deficitului neacoperit a crescut cu aproximativ 90%, ajungând 

în anul 2018 la valoarea de 2.218 mil., valoare menținută și în anul 2019.  

În plus, în toată această perioadă, pentru acoperirea deficitului bugetului FNUASS, s-au acordat 

subvenții de la bugetul de stat sume care s-au dovedit a fi insuficiente, deficitul bugetului FNUASS 

crescând semnificativ și ajungând în anul 2018 la valoarea de 2.218 mil. lei, valoare menținută și în anul 

2019. Deficitul înregistrat reprezintă, de fapt, goluri de casă care în baza Convenției dintre Ministerul 

Finanțelor Publice și CNAS se acoperă prin împrumuturi din disponibilitățile contului curent general al 

Trezoreriei statului, pentru care se percep dobânzi. Prin urmare, în perioada 2011 – 2019 CNAS a 

înregistrat și plătit cheltuieli cu dobânzi în medie de 4,33 mil. lei/an. 

 

Având în vedere deficitul realizat de CNAS, în perioada analizată, printr-o preocupare mai activă  a 

CNAS în colaborare cu ANAF, potrivit protocoalele încheiate privind furnizarea datelor și efectuarea 

punctajelor, acest deficit putea fi acoperit din recuperarea obligațiilor restante înregistrate de marii, 

contribuabili, respectiv contribuțiile de asigurări sociale de sănătate și accesoriile aferente acestora în 

perioada 2011-2019. 
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 Deficitul istoric va fi în continuare factorul principal care generează cheltuieli suplimentare 

cu dobânzile pe care CNAS le va plăti Trezoreriei Statului pentru finanțarea temporară a deficitului 

bugetului FNUASS. Raportat la anul 2019, FNUASS a înregistrat excedent în sumă de 18,5 mil. lei, 

dar se concluzionează că excedentul nu este unul real, acesta provenind din subvenții primite de la 

bugetul de stat și neputând fi utilizat pentru acoperirea deficitului.  
 

 

6. Impactul modificărilor legislative asupra gestionării FNUASS în perioada auditată 
 

Sistemul de sănătate românesc a cunoscut în ultimele decenii o evoluție progresivă de la sistemul 

centralizat la sistemul contractual, în care furnizorii de servicii de sănătate încheie contracte de prestări 

servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, oferind, astfel, servicii populației, care contribuie la 

sistemul asigurărilor sociale de sănătate atât financiar cât și printr-o atitudine pro-activă de conștientizare 

a importanței prevenției asupra stării de sănătate. Această evoluție a fost posibilă datorită modificărilor 

legislative și organizatorice care au avut loc la nivelul întregului sistem în toată această perioadă. Legea 

care guvernează sistemul sanitar actual este Legea nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

care, de la data apariţiei sale, când aducea suflul unei reforme în sistem, a suferit însă numeroase 

amendamente, modificări şi completări, ceea ce argumentează instabilitatea  din sistem şi împiedică 

conturarea unei strategii coerente și predictibile pe termen lung în sistemul de sănătate. 

  

Începând cu data de 1 ianuarie 2004, prin O.G. nr. 86/2003 privind 

unele reglementări în domeniul financiar, cu modificările și 

completările ulterioare, activitatea privind declararea, 

constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor 

pentru contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de 

asigurări pentru şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale de 

sănătate şi contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi alte 

contribuţii datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator sau 

entităţile asimilate angajatorului, a fost transferată către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile 

sale subordonate, care aveau şi calitatea de creditor bugetar. 

În acest sens a fost încheiat Protocolul înregistrat la CNAS sub nr. P5282/26.10.2007 și la ANAF 

sub nr. 95896/30.10.2007 privind furnizarea datelor referitoare la asigurații din categoriile de persoane 

care realizează venituri din profesii libere, din drepturi de proprietate intelectuală, din dividende, dobânzi 

și din cedarea folosinței bunurilor, din agricultură și silvicultură, precum și date privind plata contribuțiilor 

datorate de angajator și angajat la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru 

persoanele fizice care au calitatea de angajat, către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 

Începând cu 1 iulie 2012, prin O.U.G. nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, a fost transferată către ANAF și competența de administrare a 

contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevăzute la cap. II și III din titlul 

IX^2 al Codului fiscal. 

Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele juridice sau fizice care angajează 

personal salariat, precum și contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele 

fizice, au înregistrat un procent constant de 5,2%, respectiv 5,5% pe tot parcursul perioadei 2011 – 2018.  

În perioada 2011 – 2017, s-a înregistrat și contribuția pentru concedii şi indemnizaţii  datorată de  

persoanele juridice sau fizice care angajează personal salariat (angajatorii şi asimilaţii acestora), procentul 

ANAF CNAS
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aferent acesteia fiind de 0,85%.  Începând cu anul 2018 această obligaţie de plată a fost eliminată prin 

O.U.G nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Pentru anii 

2018 și 2019, potrivit Codului fiscal, din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat 

s-a distribuit lunar, până la sfârşitul lunii în curs, o cotă de 40%, care s-a făcut venit la bugetul Fondului 

Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru plata concediilor medicale.  
 

Un aspect important îl reprezintă modificările legislative intervenite de la data de 1 ianuarie 2018, 

prin O.U.G nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care 

a reglementat trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat: ”cota de contribuţie de asigurări sociale 

de sănătate s-a modificat la 10% şi se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi 

sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, precum și eliminarea 

obligativității achitării contribuțiilor de asigurări de sănătate pentru o serie de asigurați. 

În ceea ce privește înfluențele legislative cu impact în tratarea pacienților străini pe teritoriul 

României și a cetățenilor români tratați în statele membre UE, instrumentele juridice aplicate în 

prezent de cele 27 state membre ale Uniunii Europene (inclusiv România și fără Regatul Unit al Marii 

Britanii și al Irlandei de Nord), statele din Spațiul Economic European (Norvegia, Islanda și 

Liechtenstein), respectiv Confederația Elvețiană, sunt Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului 

European și al Consiliului, privind coordonarea sistemelor de securitate socială (denumit și ”regulament 

de bază”) și  Regulamentul nr. (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, de stabilire 

a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de 

Securitate socială, cu modificările și rectificările ulterioare.  

 

În ceea ce privește rambursarea cheltuielilor cu asistența medicală acordată cetățenilor străini pe 

teritoriul Romăniei, cât și decontarea cheltuielilor cu prestațiile medicale acordate persoanelor asigurate 

în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul altor state, potrivit OMS nr. 

729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor 

reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul 

sănătăţii la care România este parte, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate îndeplineşte funcţia de 

organism de legătură care asigură comunicarea cu organismele similare din statele care au încheiat cu 

România documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.  

 

În perioada 2011 – 2012, transferurile din venituri proprii ale Ministerului Sănătății către bugetul 

FNUASS au inclus și sume aferente încasărilor ministerului provenite din contribuția trimestrială (taxa 

clawback). Aceste transferuri au fost anulate de prevederile Legii nr. 208/2013 privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii. 

Prin această contribuție trimestrială (taxă), deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a 

medicamentelor, care sunt persoane juridice române, precum şi reprezentanţii legali ai deţinătorilor 

autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, se angajează 

să susţină tratamentul cu medicamentele incluse în lista de medicamente prin plata unei contribuţii 

trimestriale stabilite conform prevederilor legale în vigoare, pentru o anumită categorie de pacienţi şi 

pentru o anumită perioadă de timp. Impactul negativ generat de această contribuție trimestrială (taxă) a 

constat în faptul că, majorarea succesivă a cotelor contribuție trimestriale (taxei Clawback) a condus 

treptat la dispariţia unor medicamente din farmacii, deoarece acestea au ajuns să fie neprofitabile financiar 
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pentru producători. Această situație, coroborată cu necesitatea de tratamente/medicamente inovative, a 

crescut gradul de dependenţă a României faţă de importurile de medicamente, care sunt, de regulă, mai 

scumpe și implică cheltuieli mai mari. În contextul minimizării cheltuielilor cu medicamentele și al 

promovării eliberării de medicamente ieftine, menționăm recomandările Consiliului Concurenței 12 

privind monitorizarea prescrierii și eliberării medicamentelor utilizând programul SIUI, pentru a identifica 

situațiile în care se prescrie/eliberează un procent mai mare de medicamente inovative. Acestea vin în 

sprijinul creșterii gradului de încredere a pacienților în tratamentele prescrise, având totodată și un rol în 

creșterea eficacității sistemului național de sănătate. 

Contractele cost – volum - rezultat sunt mecanisme de facilitare a accesului la medicamente de 

tip cost efectiv/pacient cu rezultat medical ce au ca obiectiv managementul impactului bugetar, 

managementul eficacităţii şi utilizării medicamentului prin urmărirea unui rezultat clinic predefinit. 

Sumele încasate constituie venituri la bugetul FNUASS şi sunt folosite pentru medicamente 

incluse în programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi 

pentru servicii medicale. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală administrează contribuţiile 

trimestriale potrivit prevederilor legale. 
 

Sistemul de sănătate din România se confruntă în general cu probleme la nivel de guvernanță, 

nu există o evaluare sistematică a performanței, iar colaborarea structurilor administrative ale statului, 

implicate în politica de sănătate, nu corespunde întotdeauna strategiei de dezvoltare a acestuia. 
 

 

7. Evaluarea modului de recuperare a creanțelor FNUASS 
 

 

Creanțele reprezentând FNUASS au fost analizate prin raportare la drepturile constatate reflectate 

prin situațiile financiare centralizate ale CNAS, ca indicator ce cuprinde datele din soldurile anilor 

precedenți și rulajele curente ale conturilor de creanțe. 

Înregistrarea drepturilor constatate se efectuează, pe bază de documente care generează titluri de 

creanță (ex. declarația 112 depusă de contribuabili în cazul contribuțiilor de asigurări). 

Astfel, potrivit datelor raportate în situațiile financiare centralizate întocmite de CNAS în perioada 

2011 – 2019, creanțele FNUASS au fost analizate, în funcție de sursele de proveniență ale acestora, prin 

corelarea și cu sursele de finanțare, astfel: 
 

A. Creanțe aferente persoanelor fizice și persoanelor juridice 

 drepturi constatate din impozite și taxe pe bunuri și servicii; 

 drepturi constatate din contribuții de asigurări: contribuțiile angajatorilor și contribuțiile asiguraților; 

 drepturi constatate din venituri nefiscale: venituri din proprietate și vânzări de bunuri și servicii; 

 drepturi constatate din venituri ale bugetului FNUASS încasate în contul unic în curs de distribuire; 
 

B. Drepturi constatate aferente subvențiilor de la bugetul de stat și alte administrații 

 drepturi constatate din contribuțiile persoanelor asigurate cu plata contribuției din alte surse (până la 

data de 01.01.2018):  

                                                      

 

12 Consiliul Concurenței, Raport privind investigația utilă pentru cunoașterea setorului farmaceutic din Româmia (declanșată prin OPCC 

nr.107/2013), disponibil la http://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2020/01/raport_final_ptr_site_martie_2017.pdf 
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 contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care satisfac serviciul militar în termen (prin 

Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi 

trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, a fost eliminată această categorie de persoane); 

 contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o pedeapsă  privativă de libertate 

sau arest preventiv; 

 contribuții individuale de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru 

creșterea copilului; 

 contribuţii de asigurări de sănătate pentru pensionari; 

 contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social; 

 contribuții de asigurări de sănătate pentru cetățeni străini aflați în centrele de cazare; 

 contribuții de asigurări de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute; 

 contribuții de asigurări de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute 

la art. 105, 113 și 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de 

amânare sau întrerupere a executării pedepsei private de libertate; 

 contribuții individuale de asigurări sociale de sănătate aferente indemnizației lunare acordate pe 

perioada concediului de acomodare în vederea adopției; 

 contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical sau în concedii 

medicale pentru îngrijirea copilului bolnav în varstă de până la 7 ani; 

 contribuții de asigurări de sănătate pentru persoane care se află în concediu medical din cauză de 

accidente de munca și boli profesionale; 

 contribuții din bugetul asigurărilor sociale de stat, din sumele alocate sistemului de asigurări pentru 

accidente de muncă și boli profesionale, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate 

în incapacitate temporară de muncă din cauza accidentelor de muncă sau bolilor profesionale; 

 contribuții de asigurări de sănătate pentru cetățenii români victime ale traficului de persoane, 

pentru o perioada de cel puțin 12 luni. 

 

 drepturi constatate aferente sumelor primite de bugetul FNUASS pentru echilibrare; 
 

 drepturi constatate aferente sumelor alocate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea 

prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; 
 

 drepturi constatate aferente sumelor alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare; 
 

 drepturi constatate aferente sumelor alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății (până în 

anul 2018). 
 

Diferit de sursele de finanțare ale FNUASS, analiza creanțelor a fost realizată prin eliminarea 

drepturilor constatate aferente fondurilor primite de la UE/alți donatori, în contul plăților efectuate și 

prefinanțări. 

 

Înregistrarea în situațiile financiare centralizate ale CNAS a drepturilor constatate aferente 

contribuțiilor de asigurări, având în vedere modificările legislative intervenite cu privire la transferul 

dreptului de colectare a acestor contribuții de la CASJ către ANAF, se efectuează pe baza situațiilor 

transmise lunar de către administrațiile județene a finanțelor publice pe fiecare CASJ. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 

           

 

38 

Analizând pe total drepturile constatate în perioada 2011 – 2019, grafic situația acestora la finele 

perioadei de raportare se prezintă astfel:                                                                                                   
                  -Graficul nr. 13 - 

 
Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS 
 

Din analiza datelor înscrise în graficul anterior, se poate observa faptul că valoarea totală a 

drepturilor constatate de încasat a înregistrat o creștere în perioada 2011 – 2016, de la 6.649 mil. lei în 

anul 2011 la 8.357 mil. lei în anul 2016, urmată de o diminuare în perioada următoare, ajungând în anul 

2019 la o valoare de 6.188 mil. lei. 
 

Raportat la nivelul CASJ-urilor, potrivit situațiilor întocmite de CNAS, cea mai mare pondere a 

încasărilor în total drepturi constatate în perioada analizată a fost înregistrată la CAS Olt în medie de cca. 

93%, iar cea mai mică pondere la CAS Hunedoara cu o medie de 37%. 

În ceea ce privește creanțele neîncasate, din analiza datelor prezentate, a rezultat faptul că valoarea 

acestora în perioada 2011 – 2019 (soldul la sfârșitul perioadei de raportare) a avut ușoare fluctuații, 

înregistrând o creștere în perioada 2011 – 2016 de la 6.589 mil. lei în anul 2011, la 8.296 mil. lei în anul 

2016, ajungând în anul 2019 la o valoare 6.187 mil. lei. 
 

Un alt aspect  reținut este cel privind creanțele la bugetul FNUASS, privind obligațiile restante ale 

marilor contribuabili provenind din contribuțiile de asigurări sociale de sănătate, situații prezentate pe 

site-ul Ministerului Finanțelor Pubice, ANAF în perioada 2011 – 2019. 

În contextul anului 2011, obligațiile restante privind totalul contribuțiilor de asigurări sociale 

datorate de marii contribuabilii au fost în sumă de 1.670 mil. lei, ajungând în anul 2016 la suma de 234 

mil. lei, iar  în anul 2017 la suma de 18.433 mil. lei, acestea au fluctuat, datorită faptului că, în perioada 

2015 - 2016, potrivit prevederilor legale unele societăți comerciale au beneficiat de amnistie (spre 

exemplu: Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A.). 
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Potrivit datelor transmise de reprezentanții CNAS distribuția creanțelor neîncasate pe regiuni la data 

de 31.12.2019 se prezintă astfel: 

 
                                                                                                                                

                                                             -Figura nr.2 – Creanțe neîncasate pe regiuni, la 31.12.2019 

     
                                                            Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS. 

 

Cea mai mare pondere a creanțelor neîncasate la data de 31.12.2019 a fost înregistrată în regiunea 

București – Ilfov, respectiv cea mai mare valoare fiind la CASMB, în timp ce valoarea cea mai scăzută a 

fost la CASOPSNAJ, în corelație și cu drepturile constatate. 

 

De asemenea, la nivelul Caselor de sănătate, la 31.12.2019, a existat o valoare totală a creanțelor 

neîncasate la FNUASS pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului în sumă de 372 mil. 

lei. Cea mai mare valoare a creanțelor neîncasate la FNUASS pentru care s-a declarat starea de 

insolvabilitate a debitorului s-a înregistrat la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, 

urmată de CAS Constanța și CAS Timiș. 
 

Referitor la creanțele FNUASS aferente cetățenilor străini tratați pe teritoriul României, procesul 

de decontare a serviciilor medicale este unul dificil, cu o procedură ce implică un lung circuit al 

documentelor, în lipsa unei raportări electronice centralizate la nivel European, fapt ce afectează atât 

termenele scadente cât și valoarea finală a decontărilor.  

 

Valoarea raportată de furnizorii de servicii medicale, aferentă pacienților străini tratați pe teritoriul 

României, creanțele /drepturile de încasat, precum și încasările aferente, pentru perioada 2011 – 2019,  se 

prezintă astfel:                                    
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                  -Graficul nr. 14 - 

 
                   Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor transmise  de CNAS 

 

Din analiza situațiilor prezentate se observă faptul că, monitorizarea creanțelor FNUASS 

determinate de serviciile medicale acordate asiguraţilor cetățeni străini pe teritoriul României nu se face 

în timp real, emiterea formularea E125 RO sau similare efectuându-se la o dată ce depășește cu mult 

momentul prestării serviciilor de către furnizori. În ceea ce privește evidențierea în contabilitate a acestor 

creanțe, din situațiile întocmite și asumate de casele de asigurări de sănătate se observă că din valoarea de 

32 mil. lei rămasă de încasat la 31.12.2019, în evidențele financiar contabile a fost înregistrată doar suma 

de 27 mil. lei, suma de 3 mil. lei fiind prezentată de CASJ-ne ca neînregistrată în contabilitate (CAS Arad, 

CAS Brașov, CAS Caras Severin, CAS Călărași, CAS Dolj, CAS Maramureș, CAS Prahova). 
 

Totodată, potrivit situațiilor puse la dispoziție de CNAS - Direcția Acorduri Internaționale, România 

avea de încasat la data de 31.12.2019 de la statele membre UE creanțe în sumă totală de 16 mil. lei a căror 

situație pe vechime se prezintă astfel: 
 

                                                                                                                                                                             -Graficul nr.15- 

 

                                 Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS 
 

Valoarea creanțelor de încasat de la statele membre UE, aferente pacienților străini care beneficiază 

de servicii medicale în România, au avut o evoluție fluctuantă, înregistrând o creștere semnificativă în 

ultimii 3 ani de la suma de 0,8 mil. lei în anul 2017, la suma de 8,7 mil. lei în anul 2019.  
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De asemenea, menționăm faptul că 7,3% din totalul creanțelor de încasat de la statele membre UE, 

aferente pacienților străini care beneficiază de servicii medicale în România au o vechime mai mare de 3 

ani, respectiv în valoare de 1 mil. lei. 
 

 Înregistrarea în situațiile financiare centralizate ale CNAS a drepturilor constatate aferente 

contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, având în vedere modificările legislative intervenite cu 

privire la transferul dreptului de colectare a acestor contribuții de la CASJ către ANAF, se efectuează pe 

baza situațiilor transmise lunar de către administrațiile județene a finanțelor publice pe fiecare CASJ, 

situații care conțin sume defalcate doar pe indicatori (evidența centralizată pe categorii de venituri), fără 

detaliarea acestora și fără prezentarea de informații suplimentare privind proveniența sumelor, vechimea 

soldului, măsuri întreprinse pentru recuperarea acestora, detalierea stingerilor efectuate.  

România avea de încasat la data de 31.12.2019 de la statele membre UE creanțe aferente pacienților 

străini care beneficiază de servicii medicale în România în sumă totală de 16 mil. lei,  din care 7,3 au o 

vechime mai mare de 3 ani. 

Deși la nivelul CNAS există 3 proceduri privind creanțele prin care au fost stabilite o serie de situații 

ce trebuiau întocmite pe baza raportărilor efectuate de CASJ-ne, care să fie utilizate pentru analiza și 

evaluarea creanțelor FNUASS, din analiza prin sondaj a acestor situații, auditorii publici externi nu au 

putut efectua o corelație a acestora cu raportările din situațiile financiare centralizate ale CNAS. 

Mai mult decât atât, prin regulamentul de organizare și funcționare al CNAS, s-a prevăzut elaborarea 

trimestrială, anuală și ori de câte ori este necesar a unui raport privind situația soldului creanțelor FNUASS 

(potrivit centralizării situațiilor de la CASJ).  Astfel, au fost întocmite rapoarte până în anul 2017 inclusiv, 

care cuprind o prezentare a acestor situații, în ultimii 2 ani aceste situații nemaifiind realizate. 

Referitor la decontările UE, procedurile operaționale întocmite la nivelul CNAS se referă în 

principal la circuitul documentelor și relația cu organismele de legătură, fără a avea în vedere analiza și 

monitorizarea creanțelor, respectiv a datoriilor generate de aceste decontări, precum și prezentarea unei 

imagini fidele a acestora în evidențele financiar contabile ale CASJ. 

 

 

8. Evaluarea modului de efectuare a plăților din FNUASS în corelație cu  prevederile legale 
 

În cadrul prezentei misiuni de audit de performanță, plățile efectuate în perioada 2011 – 2019  au 

fost analizate prin corelare cu utilizarea FNUASS. 

Din analiza datelor prezentate a rezultat faptul că în perioada 2011 – 2019, plățile din FNUASS 

(plăți efectuate minus recuperări în anul curent) au înregistrat în general un trend ascendent, de la 17.821 

mil. lei în anul 2011 la 41.801 mil. lei în anul 2019, ceea ce reprezintă o creștere de cca. 134% 

proporțională cu evoluția încasărilor (creștere de cca. 100%). Gradul de execuție al plăților a fost în medie 

de 99% în toată perioada analizată. 
 

 Capitolul „Sănătate” 

În ceea ce privește plățile efectuate la Capitolul „Sănătate”, acestea se pot clasifica, în funcție de 

destinație, pe titluri sau pe servicii după cum urmează: 
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Capitolul „Sănătate” 

Clasificarea plăților pe titluri: Clasificarea plăților pe servicii: 

 cheltuieli de personal (titlul I) 

 bunuri și servicii (titlul II) 

 dobânzi (titlul III) 

 transferuri între unități ale administrației 

publice (transferuri din bugetul FNUASS către 

unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor 

salariale)  (titlul VI) 

 proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile (titlul X) 

 alte cheltuieli (sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate) (titlul XI) 

 active nefinanciare (titlul XIII) 

 plăți efectuate în anul precedent și recuperate în 

anul curent (titlul XVII) 

 administrație centrală (cod 6605.01) 

 servicii publice descentralizate (cod 6605.02) 

 produse farmaceutice, materiale sanitare 

specifice și dispozitive medicale (cod 6605.03) 

 servicii medicale în ambulator (cod 6605.04) 

 servicii de urgență prespitalicești și transport 

sanitar (cod 6605.05) 

 servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 

6605.06) 

 îngrijiri medicale la domiciliu (cod 6605.07) 

 prestații medicale acordate în baza documentelor 

internaționale (cod 6605.11) 

 

Utilizarea FNUASS prin raportarea la ponderea plăților pe titluri de cheltuieli în total plăți efectuate 

în perioada 2011 - 2019 la Capitolul „Sănătate” se prezintă astfel: 

          -Graficul nr. 16 - 

 
         Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor prezentate de CNAS. 

Cea mai mare pondere a plăților la Capitolul „Sănătate” a fost înregistrată la categoria de bunuri și 

servicii pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical, care potrivit situațiilor întocmite au 

reprezentat în medie 99% din totalul plăților efectuate la titlul „Bunuri și servicii”. 

Din analiza datelor prezentate se poate observa că începând cu anul 2016, ponderea plăților pentru 

bunuri și servicii a fost influențată de transferurile din bugetul FNUASS către unitățile sanitare pentru 

acoperirea creșterilor salariale, care începând cu anul 2017 au înregistrat o creștere semnificativă. 

Astfel, așa cum rezultă și din graficul anterior, ponderea plăților din FNUASS pentru acoperirea 

creșterilor salariale în total plăți pentru „Sănătate” a crescut de la cca. 1% în anul 2016 la 24,44% în 

anul 2019.   

Această creștere impactează cu atât mai mult FNUASS cu cât nu s-a asigurat o sursă de finanțare 

pentru aceste cheltuieli. Astfel, se poate concluziona că aceste influențe salariale au fost suportate din 

contribuțiile legale de asigurări de sănătate, denaturând destinația legală a acestora. 
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 Capitolul „Asigurări și Asistență Socială” 

Cheltuielile pentru „Asigurări și Asistență Socială” se pot clasifica în următoarele categorii principale: 

 asistență socială în caz de boli; 

 asistență socială pentru familie și copii. 

Potrivit situațiilor întocmite de CNAS, plățile aferente celor 2 categorii au înregistrat o evoluție 

crescătoare în perioada 2011 – 2017, diminuându-se în anul 2018. La data de 31.12.2019 valoarea plăților 

înregistrate la indicatorul „Asistență socială în caz de boli” a fost de 1.686 mil. lei și respectiv  1.063 mil. 

lei la indicatorul „Asistență socială pentru familie și copii”. 

Ponderea plăților pentru „Asistență socială în caz de boli” în totalul plăților aferente Capitolului 

„Asigurări și Asistență Socială” a fost în medie de cca. 59% în perioada analizată, în timp ce ponderea 

plăților pentru „Asistență socială pentru familie și copii” a fost de cca. 41%. 

În ceea ce privește plățile pentru prestațiile în natură și acordate persoanelor asigurate în sistemul 

de asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul altor state, acestea se realizează în baza 

următoarelor documente de deschidere de drepturi: Card European de Asigurări Sociale de Sănătate 

(CEASS)/ Certificatul de înlocuire provizorie (CIP), Formularul S1 (fostul E 106, E 109 și E 121) și 

Formularul S2 (fostul E112).  

Evoluția plătilor privind serviciile medicale acordate cetățenilor români pe teritoriul statelor 

membre UE, în perioada 2011 – 2019, detaliată pe tipul documentului care a deschis dreptul la prestație, 

se prezintă grafic astfel:           
 

                                                                                                                                                                          -Graficul nr. 17 - 

 
                      Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS 

Din analiza datelor prezentate, în perioada 2011 – 2019, se observă o creștere semnificativă a 

decontărilor/plăților realizate de CNAS aferente cetățenilor români tratați în statele membre UE, în baza 

Cardului european de asigurări sociale de sănătate, cea mai mare valoare înregistrată fiind în anul 2016, 

respectiv 227 mil. lei și scăzând în anul 2019 până la valoarea de 169 mil. lei. 

 

În ceea ce privește decontările/plățile realizate, în perioada 2011 - 2019, în baza formularelor 

E112/S2 (pentru tratament planificat), valoarea acestora a înregistrat un trend ascendent între anii 2011 - 

2016, ajungând la cea mai mare valoare în anul 2016, respectiv 103 mil. lei, înregistrând apoi scăderi 

succesive până la valoarea de 53 mil. lei în anul 2019. 
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Pentru prestațiile în natură ale asigurării de boală-maternitate în cazul persoanelor care își au 

reședința într-un alt stat, în baza formularelor E106/E121/E109/S1, în perioada 2011 – 2019, CNAS a 

efectuat plăți care au avut un trend crescător, acestea ajungând de la valoarea de 2 mil. lei în anul 2012 la 

valoarea de 220 mil. lei în anul 2019. Excepție a făcut anul 2018, când valoarea acestor plăți a înregistrat 

o ușoară scădere. 

 Totodată, potrivit situațiilor puse la dispoziție de CNAS, România înregistra la data de 31.12.2019 

datorii către statele membre UE în sumă totală de 177 mil. EUR a căror evoluție se prezintă astfel: 

 
          -Graficul nr.18- 

 
 Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CNAS 

 Notă: evidența datoriilor aferente prestațiilor medicale acordate persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România,    

 aflate pe teritoriul altor state membre UE se ține în valuta țării de proveniență și se convertesc în EUR în momemtul raportării la Comisia de Audit  a CEE 
 

Din analiza datelor prezentate se observă faptul că valoarea datoriilor aferente prestațiilor medicale 

acordate persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul 

altor state membre UE, a avut o creștere semnificativă, ajungând să se dubleze în perioada analizată, 

înregistrând 177 mil. eur  în anul 2019 față de anul 2011 unde se înregistrau de 86 mil.eur.  

 

Potrivit situațiilor întocmite și asumate de casele de asigurări de sănătate privind datoriile la data 

de 31.12.2019, aferente prestațiilor medicale acordate persoanelor asigurate în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul altor state membre UE, a rezultat faptul că prestații 

medicale în valoare de 436 mil. lei provenind atât din perioada curentă cât și din perioadele anterioare, 

transmise de către organismele de legătură către CNAS și respectiv de către CNAS către CASJ, nu sunt 

înregistrate în evidențele contabile ale CASJ și nu au fost raportate în situațiile financiare. 

 

Plățile efectuate în anul 2019, aferente prestațiilor medicale acordate persoanelor asigurate în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul altor state membre UE, se 

prezintă grafic pe regiuni astfel: 
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Figura nr.3 - Datorii către statele membre UE la data de 31.12.2019, pe regiuni 

                
                   

Sursă: analiză efectuată pe baza situațiilor întocmite de CJAS 

 

Din analiza graficului de mai sus, se observă că ponderea cea mai mare a plăților aferente prestațiilor 

medicale acordate persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate 

pe teritoriul altor state membre UE, o deține regiunea Vest înregistrând valoarea de 17,03%, urmată de 

regiunea București – Ilfov cu 15,02%. 

Acest fapt arată un grad mai mare de mobilitate a cetățenilor români din regiunea vest care se află 

la granița cu state membre UE care dețin sisteme de sănătate mai perfomante decât România.  

 

În perioada 2011 – 2019, plățile din FNUASS (plăți efectuate minus recuperări în anul curent) au 

prezentat în general un trend ascendent, înregistrând o creștere de cca. 134% proporțională cu evoluția 

încasărilor (creștere de cca. 100%).  

Cea mai mare pondere a plăților la Capitolul „Sănătate” a fost înregistrată la categoria de bunuri și 

servicii pentru materiale și prestări servicii cu caracter medical, care potrivit situațiilor întocmite au 

reprezentat în medie 99% din totalul plăților efectuate la titlul „Bunuri și servicii”.  

Deși cheltuielile pentru sănătate sunt mai mici decât în orice altă țară din UE atât pe cap de 

locuitor, cât și ca procent din PIB, începând cu anul 2016, ponderea plăților pentru bunuri și servicii 

a fost influențată de transferurile din bugetul FNUASS către unitățile sanitare pentru acoperirea 

creșterilor salariale, care începând cu anul 2017 au înregistrat o creștere semnificativă de la cca. 

1% în anul 2016 la 24,44% în anul 2019.   

Valoarea datoriilor aferente prestațiilor medicale acordate persoanelor asigurate în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul altor state membre UE, a avut o creștere 

semnificativă, ea ajungând de la valoarea de 86 mil eur în anul 2011 la valoarea de 177 mil eur în anul 

2019, ceea ce reprezintă o dublare a datoriilor țării noastre în acest context. 

Prestații medicale în valoare de 436 mil. lei provenind atât din perioada curentă cât și din 

perioadele anterioare, transmise de către organismele de legătură către CNAS și respectiv de către CNAS 
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către CAS, nu sunt înregistrate în evidențele contabile ale CAS și nu au fost raportate în situațiile 

financiare. 

Având în vedere toate aceste necorelări/denaturări rezultate din neînregistrarea datoriilor/creanțelor 

în evidența CNAS, aferente decontărilor cu statele membre UE, putem preciza faptul că influențează 

rezultatul patrimonial al FNUASS, precum și prezentarea acestuia în situațiile financiare ale CNAS, 

care în aceste condiții nu exprimă realitatea. 

 

 

 

VI. CONCLUZIILE GENERALE 

 

 

PUNCTE TARI 
 

 Veniturile bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au avut o creștere 

semnificativă în perioada 2011-2019; 

 Încasările din contribuția trimestrială (taxa clawback) și din contribuția aferentă contractelor cost 

– volum / cost – volum – rezultat au înregistrat un trend ascendent; 

 Servicii de sănătate disponibile pentru un număr mare a populaţiei – orice persoană trebuie să fie 

protejată în mod obligatoriu în caz de îmbolnăvire de către o casă de asigurări (principiul acoperirii 

universale) performanţe medicale destul de ridicate. 

 

PUNCTE SLABE 
 

 Rețeaua de spitale din România este mare și fragmentată; 

 În cadrul spitalelor se evidențiează o serie de diferențe în ceea ce privește dotarea cu echipamente 

medicale, capacitatea de rezolvare a cazurilor complexe și distribuția lor geografică; 

 Tipurile de servicii furnizate în spitalele mici se limitează în general la tratarea pacienților cu 

diagnostice necomplicate, cum ar fi infecțiile ușoare ale căilor respiratorii superioare, pentru care se 

efectuează numai o gamă redusă de proceduri medicale; 

 Inechități legate de acoperirea serviciilor de sănătate în ambele medii (urban/rural) și din punct 

de vedere al teritoriului (regiuni, județe) și, de asemenea, existența unor anumite grupuri vulnerabile; 

 Furnizarea echipamentului medical necesar este încă departe de standardele din țările europene 

avansate și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea echipamentelor medicale în unitățile de stat nu sunt 

cunoscute; 

 Deși minimizarea numărului de paturi aprobate reprezintă unul dintre principiile de bază 

privind minimizarea costurilor iar dotarea unităților sanitare cu aparatură performantă poate asigura o mai 

bună calitate a actului medical, sistemul românesc rămâne în continuare concentrat pe serviciile 

intraspitalicești 

 Accesul la serviciile de sănătate este împiedicat și de lipsa de cadre medicale. Numărul de medici 

și de asistenți medicali pe cap de locuitor este foarte scăzut în comparație cu media UE 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://www.startupcafe.ro/finantari/fond-uniunea-europeana-startup-sanatate.htm&psig=AOvVaw3I-qkFKl578dkOyc2IBEx1&ust=1598990694668000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj0m8KfxusCFQAAAAAdAAAAABAH
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 Distribuția neuniformă a medicilor amplifică problemele legate de acces la serviciile 

medicale; 

 Nu a fost pus în practică un sistem de finanțare a serviciilor spitalicești care să se bazeze pe 

costuri reale; 

 Sistemul rămâne subfinanțat și centrat pe spitale și nu există nicio acțiune clară de a 

raționaliza infrastructura spitalicească și de a trece de la serviciile de îngrijire medicală cu internare 

la serviciile de îngrijire medicală ambulatorii și primare.   

 România are un sistem de asigurări sociale de sănătate centralizat iar majoritatea 

cheltuielilor pentru sănătate provin din surse publice; 

 Serviciile de sănătate utilizate de alte grupuri (cum ar fi copiii și studenții sub 26 de ani, femeile 

însărcinate, persoanele cu dizabilități și bolnavii cronici) sunt finanțate din contribuțiile de asigurări 

sociale de sănătate ale populației active; 

 Introducerea obligației de a asigura prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate (FNUASS) a sumelor necesare plăților aferente influenţelor financiare 

determinate de creşterile salariale nu a fost susținută prin asigurarea unei surse de finanțare distincte 

astfel încât aceste plăți să nu afecteze modul de utilizare al FNUASS; 

 Desi există o serie de scutiri de la plata contribuțiilor care operează în sistem pentru unele 

grupuri vulnerabile (cum ar fi șomerii, pensionarii și persoanele care beneficiază de prestații sociale) 

pentru care statul plătește din buget, în numele acestora, către CNAS o contribuție de asigurări sociale de 

sănătate, pentru a garanta acoperirea serviciilor lor de sănătate, la nivelul CNAS, această contribuție nu 

este dimensionată proportional cu numărul beneficiarilor; 

 Modul de utilizare al FNUASS este influențat de caracteristica principală a sistemului de 

sănătate, respectiv de lipsa integrării între diferite sectoare, și anume sănătatea publică, asistența medicală 

primară și serviciile medicale spitalicești. 

 

VULNERABILITĂȚI 
 

 Accentuarea dezechilibrului de la nivelul bugetului FNUASS constuie o adevarată 

provocare în asigurarea unui act medical de calitate pentru populație 

 Numărul redus de persoane care contribuie la asigurările sociale de sănătate are drept 

rezultat o subfinanțare accentuată a sistemului de sănătate 

 Continuitate precară a serviciilor de asistență furnizate pacienților 

 Asistența medicală primară și ambulatorie rămâne insuficient utilizată în România 

 Disfuncționalități ale Sistemul Informatic Unic Integrat. 
 

OPORTUNITĂȚI 
 

 Posibilitatea completării sistemului de asigurări sociale de sănătate obligatorii cu modalități de  

finanţare mixtă a serviciilor de sănătate (plata directă, co-plata, asigurările private); 

 Consolidarea serviciilor furnizate de medicii de familie și îngrijirea specializată în regim 

ambulator; 

 Posibilitatea identificării unor surse suplimentare de finanțare a cheltuielilor efectuate din  

FNUASS . 
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VI. RECOMANDĂRI 
 

 

 
 

 
 

VII.1 Elaborarea și implementarea unor metodologii unitare cu privire la modul de 

gestionare a veniturilor FNUASS 
 

 Fundamentarea bugetului alocat ,,Transferurilor între unități ale administrației publice” pe 

baza unei analize realiste și a unei strategii clar definite la nivelul CNAS cu privire la modul de finanțare 

a acestora 

 Elaborarea unei proceduri operaționale referitoare la fundamentarea bugetului alocat 

,,Transferurilor între unități ale administrației publice” 

 CNAS va efectua o analiză periodică a indicatorilor de realizare a veniturilor prin 

identificarea și particularizarea disfuncționalităților constatate și consemnarea acestora în analizele 

efectuate 

 Identificarea cauzelor care determină un grad nesatisfăcător de realizarea a indicatorilor 

pentru unele categorii de venituri precum și evaluarea impactului nerealizării acestor indicatori 

 Efectuarea unei analize asupra modului de înregistrare de către Casele de Asigurări de 

Sănătate teritoriale a veniturilor gestionate, și colectate de către ANAF, astfel încât să se asigure 

armonizarea modului de lucru cu prevederile legale în vigoare 

 Colaborarea activă cu Ministerul Sănătății inclusiv prin modificarea atribuțiilor prin acte 

normative, în scopul eficientizării utilizării FNUASS în general pentru sănătate 

 Întreprinderea demersurilor necesare în vederea asigurării unei surse de finanțare prin care 

să se asigure acoperirea deficitului înregistrat în anii precedenți 

 Implementarea de proiecte și soluții de îmbunătățire a sistemului de sănătate și a platformelor 

gestionate, pentru a atrage noi surse de finanțare și inițierea unor proiecte ca asigurații să beneficieze 

de servicii medicale proportional cu contribuțiile de asigurări sociale de sănătate 

 Determinarea unor posibilități de extindere a surselor de venituri ale FNUASS pentru a 

reduce impactul influențelor salariale asupra acestuia și inițierea de către CNAS, în calitate de organism 

care gestionează fondul, de modificări/acte normative privind guvernarea sistemului de sănătate. 
 

VII.2  Identificarea vulnerabilităților cu privire la modul de utilizare a FNUASS, 

elaborarea și promovarea unor politici/strategii publice sustenabile 

 

 Efectuarea unei analize asupra modului de finanțare a serviciilor medicale și întreprinderea 

demersurilor necesare pentru armonizarea cadrului legislativ, astfel încât să se asigure un sistem de 

finanțare bazat pe costuri reale 

 Analizarea fondurilor utilizate în perioada 2016-2019 pentru plata influențelor salariale, în 

funcție de sursa de finanțare a acestora și întreprinderea demersurilor necesare în vederea asigurării 

unei surse de finanțare care să nu contravină cu prevederile Legii nr.95/2006, având în vedere impactul 

influențelor salariale asupra FNUASS și implicit asupra contribuțiilor asiguraților 

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://www.expresul.md/2014/03/04/ingrijorati-de-organizarea-sistemului-de-sanatate/&psig=AOvVaw3I-qkFKl578dkOyc2IBEx1&ust=1598990694668000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj0m8KfxusCFQAAAAAdAAAAABAk


 

 

                                                        CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 

           

 

49 

 Întreprinderea demersurilor necesare în vederea identificării unor soluții care să conducă la 

eficientizarea colaborării cu structurile administrative ale statului, implicate în politica de sănătate 

 Monitorizarea prescrierii și eliberării medicamentelor utilizând programul SIUI, în vederea 

unei prezentări reale a necesităților consumatorilor finali și încurajarea consumului de medicamente 

generice prin introducerea unor contribuții trimestriale (clawback) diferențiate 

 Implementarea unei colaborări cu o preocupare activă între CNAS în calitate de gestionar al 

bugetului FNUASS și ANAF-ul în calitate de constatator, controlor și colector al contribuțiilor la 

fondurile speciale pentru  urmărirea și recupera în timp real a obligațiilor restante de la cei mai mari 

datornici ai bugetul FNUASS. 

 Monitorizarea de către CNAS a modului de înregistrare și raportare a datoriilor, precum și 

prezentarea unei imagini fidele a acestora în evidențele financiar contabile 

 Elaborarea  și implementarea unor proceduri prin care să se asigure analiza, înregistrarea 

și raportarea în mod unitar a datoriilor aferente prestațiilor medicale acordate persoanelor asigurate în 

sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul altor state membre UE 

 Inițierea de propuneri de susținere a unui cadru de reglementare la nivel național și 

internațional, în vederea introducerii unui fond comun european pentru domeniul sănătății, fond 

gestionat chiar de statele membre ale UE  prin intermediul unor acorduri de parteneriat și care să aibă 

drept scop rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza 

documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. 
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 ABREVIERI 

 

 CNAS  Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

 CJAS  Casa Județeană de Asigurări de Sănătate 

 FNUASS  Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate 

 CASS  Contribuție de Asigurări Sociale de Sănătate 

 CEASS  Card European de Asigurări Sociale de Sănătate 

 CIP  Certificat de Înlocuire Provizoriu (pentru CEASS) 

 SIUI  Sistemul Informatic Unic Integrat 

 SIPE  Sistemul Informatic de Prescripție Electronică 

 DES  Dosarul  Electronic de Sănătate 

 MS  Ministerul Sănătății 

 OMS  Ordin al Ministrului Sănătății 

 MFP  Ministerul Finanțelor Publice 

 ANAF  Agenția Națională de Administrare Fiscală 

 OUG  Ordonanță de Urgență a Guvernului 

 OG  Ordonanță a Guvernului 

 UE  Uniunea Europeană 

 CE  Consiliul European 
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