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Abstract: Toate persoanele asigurate din țara noastră pot beneficia de pachetul de servicii de bază. În cadrul acestui pachet 
sunt incluse următoarele: serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, 
dispozitivele medicale şi alte servicii. Îngrijirile medicale (şi/ sau paliative) la domiciliu fac parte din serviciile oferite de 
pachetul de bază. În cele ce urmează voi vorbi despre elementele determinante în stabilirea necesităţii acestui tip de serviciu. 
Voi face apoi o analiză asupra îngrijirilor medicale la domiciliu în România comparativ cu alte state din centrul şi estul 
Europei. În finalul lucrării voi discuta despre eficienţa sistemului medical în ţara noastră comparativ cu alte state din 
Uniunea Europeană şi nu numai. 
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Introducere 
 
„În prezent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, persoanele asigurate în condiţiile legii beneficiază de pachetul 
de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data 
accidentului şi până la vindecare. Pachetul de servicii de bază cuprinde serviciile medicale, serviciile 
de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la 
care au dreptul asiguraţii. Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat au dreptul la un pachet de 
servicii minimal care cuprinde servicii medicale ce se acordă numai în cazul urgenţelor medico-
chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lehuzei, 
servicii de planificare familială, servicii de prevenţie. 

Pachetul de servicii de bază cuprinde:   

x Servicii medicale de urgenţă medico-chirurgicală; 
x Servicii de prevenție – numărul și tipul consultanțiilor/ analizelor de evaluare a riscului, 

urmărirea periodică a persoanelor cu risc de îmbolnăvire; 
x Servicii de planificare familială; 
x Servicii medicale pentru afecțiuni acute/subacute/acutizări ale unor boli cronice; 
x Servicii medicale pentru afecțiuni cronice, inclusiv monitorizare activă prin plan de 

management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra îmbolnăvirilor: riscul 
cardiovascular înalt – HTA, dislipidemie și diabet zahart tip 2; astm bronșic; boală cronică 
respiratorie obstructivă; boala cronică de rinichi; 

x Servicii medicale paraclinice în ambulatoriu de specialitate; 
x Servicii medicale de medicină dentară; 
x Servicii de spitalizare de zi și continuă – cu transferarea spre ambulatoriul de specialitate și 

spitalizarea de zi a serviciilor medicale pentru care spitalizarea continuă este considerată 
evitabilă; 

x Consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat; 
x Îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu; 
x Medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu; 



x Dispozitive medicale.” 1 

 
Necesitatea îngrijirii la domiciliu. Situaţia sistemului medical din România 
 
Îngrijirea la domiciliu are ca scop satisfacerea nevoilor de sănătate şi sociale ale oamenilor în incinta 
propriilor locuinţe prin furnizarea unei îngrijiri potrivite şi de înaltă calitate. În țara noastră, conform 
legii 17/2000, prin servicii la domiciliu se pot considera următoarele activităţi: sociale, medico-sociale 
şi serviciile medicale. În lucrarea sa, Vlădescu2 descria serviciile oferite la domiciliu pentru 
persoanele de vârsta a treia, finanţate din bani publici, astfel: servicii sociale care au ca principal scop 
prevenţia marginalizării şi reintegrarea (prepararea meselor, curăţenie, oferirea de suport legal şi 
administrativ), servicii medico – sociale care cuprind îngrijirea personală, adaptarea la domiciliu, 
activităţi socio-culturale, servicii de îngrijire pe timp de zi sau de noapte şi servicii medicale care fac 
referire la consultaţiile medicale oferite la domiciliu. 

Au dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu persoanele cu afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă 
un anumit nivel de dependenţă şi au o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în 
vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici.3 

Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative sunt pacienţi de toate vârstele, suferind de boli cronice 
progresive, incurabile sau ameninţătoare de viaţă, care au simptomatologie necontrolată şi/sau 
suferinţă psiho-socială sau spirituală. Concret, îngrijirea paliativă se adresează pacienţilor cu: cancer, 
boli neurologice progresive, boli pulmonare în stadii avansate şi terminale, insuficienţă cardiacă sau 
renală cronică, alte boli incurabile progresive, HIV/SIDA.4 

Unul din elementele determinante în stabilirea nevoii îngrijilor la domiciliu îl reprezintă vârsta 
populaţiei. În Europa, conform datelor de pe Eurostat, se pare că în acest moment avem următoarea 
situaţie: o persoană cu vârsta peste 65 de ani şi 4 persoane active cu vârsta cuprinsă între 14 şi 64 de 
ani (figura 1). 

Figura 1: Populaţia Europei, Sursa: Eurostat, 2014  

 

                                                           
1 www.cnas.ro 
2 Cristian Vladescu, Gabriela Scîntee, Victor Olsavszky, Sara Allin, Philipa Mladovsky, Romania – Health system review. Health Systems 
in Transition, ISSN 1817-6127, Vol. 10, No. 3, 2008 
3 www.cnas.ro 
4 www.cnas.ro 
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Mai mult de atât, studiile World Health Organization (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) realizate în 
anul 2008 şi 2012 arată că populaţia cu vârsta peste 65 de ani este în continuă creştere iar populaţia cu 
vârsta cuprinsă între 14 şi 65 este în continuă descreştere (figura 2). Cei de la WHO previzionează că 
în anul 2050 raportul celor două categorii va fi 1 la 2, 2 persoane active la un vârstnic (figura3). Dacă 
lucrurile ar sta într-adevăr aşa atunci nu am putea decât să ne îngrijorăm. Totuşi, cei de la WHO nu ne 
spun metodologia care a stat la baza acestei previziuni. Mai mult, o previziune pe 40 de ani este 
aproape imposibil de realizat din punct de vedere statistic. O serie de elemente pot determina 
modificări majore a numărului populaţiei tinere din Europa.  

Figura 2: Predicţii asupra procentelor din populaţie pe diferite grupe de vârstă în Uniunea 
Europeană în perioada 2005–2050. Sursa: WHO, 20085 

 
Figura 3: Raportul dependenţei vârstei în Europa, 2010 şi 2050.  
Sursa: WHO, 20126 
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6 Nadine Genet, Wienke Boerma, Madelon Kroneman, Allen Hutchinson, Richard B. Saltman, Home Care across Europe. Current structure 
and future challenges, European Observatory and Health System and Policies and WHO, ISBN 978 92890 02882, 2012 



În ţara noastră se poate vedea în figura 4 o uşoară scădere a celor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 44 de 
ani şi o uşoară creştere a procentului persoanelor cu vârsta peste 45 de ani. Aceste date cuprind numai 
persoanele cu cetăţenie română, ce au rezidenţa în România. Ştim că foarte mulţi români sunt plecaţi 
peste hotare: peste 1 milion în Italia, aproape 1 milion în Spania şi alte cîteva sute de mii în Marea 
Britanie, Franţa, Olanda sau alte ţări Europene.7 Acest lucru poate fi unul din elementele care fac ca 
statisticile să arate astfel. În străinătate au plecat să muncească foarte mulţi tineri luând cu ei întreaga 
familie. 

Figura 4: Populaţia din ţara noastră. Sursa: Eurostat, 2014  

 
Un alt element determinant în stabilirea necesităţii îngrijirii la domiciliu îl reprezintă starea de 
sănătate a populaţiei. Conform Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate, în anul 2014 (figura 5) un 
număr foarte mare de persoane erau înregistrate ca suferind de diabet, afecţiuni oncologice, boli ale 
aparatului respirator sau hepatita B, C şi D. Toate aceste afecţiuni pot duce la complicaţii care ar putea 
determina mai târziu necesitatea primirii îngrijirii la domiciliu. 

Figura 5: Bolnavii cronici în evidenţa medicilor de familie. Sursa: CNAS, 2013  
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Cauzele de deces din ţara noastră sunt diverse. Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de 
Statistică (figura 6), se pare că mai mult de 40000 de români mor anual din cauza bolii ischemice a 
inimii, bolilor cerebro-vasculare şi tumorilor, peste 10000 de români mor din cauza bolilor aparatului 
digestiv, boli ale aparatului respirator şi din cauza unor leziuni traumatice. 

 Figura 6: Cauze de deces în România. Sursa: INSSE, 2014  

 
Situaţia sistemului medical din ţara noastră este următoarea: în afara îngrijirilor sociale acordate 
orfanilor şi bolnavilor psihic, se acordă şi îngrijirile medicale în cadrul spitalelor. În acest caz, 30-
40% din cazurile tratate de către spitale sunt destinate bătrânilor, ceea ce determină o eficienţă  
scăzută a costurilor. Ceea ce ar putea reprezenta o reală problemă a sistemului sanitar o reprezintă 
indisponibilitatea serviciilor medicale în toată ţara, pentru toate tipurile de servicii solicitate şi pentru 
perioada în care este nevoie.8 Conform anuarului statistic publicat de INSSE în anul 2013, numărul 
paturilor disponibile (figura 7) a înregistrat o uşoară scădere, asta putându-se datora faptului că în anul 
2011 au fost închise 67 de spitale, o parte dintre acestea redeschizându-se. Tot din anuarul statistic 
aflăm că numărul medicilor din ţara noastră este în creştere în timp de numărul personalului medico-
sanitar este în descreştere (figura 8).  

Figura 7: Paturile din unităţile sanitare. Sursa: Anuar statistic, 2013, INSSE  

 
 

                                                           
8 Nadine Genet, Wienke Boerma, Madelon Kroneman, Allen Hutchinson, Richard B. Saltman, Home Care across Europe. Case studies, 
European Observatory and Health System and Policies and WHO, ISBN 978 92890 02882, 2013 



Figura 8: Evoluţia principalelor categorii de personal medico-sanitar. Sursa: Anuar statistic, 
2013, INSSE  

 
Ceea ce observăm din cele menţionate mai sus este că, având resurse constante sau chiar mai puţine, 
sistemul medical trebuie să trateze un număr crescător de persoane care suferă de diverse afecţiuni 
medicale şi în mare parte aceste pesoane având vârsta de peste 45 de ani, ceea ce determină, aşa cum 
am spus şi mai sus, o eficienţă scăzută a costurilor. 

Sistemul de sănătate este finanţat în proporţie de 80% de domeniul public şi numai 20% de cel privat. 
Observăm în figura 9 că în anul 2014, 51% din venituri proveneau din contribuţiile de sănătate, 14% 
din subvenţiile Fondului Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, 11% din resurse utilizate 
de către Ministerul Sănătăţii, 4% din alte venituri ale FNUASS şi 20% din plăţile private directe 
(tarife pe serviciu, coplăți, abonamente la furnizori, etc.). 

Figura 9: Surse de venituri din sistemul de sănătate din România. Sursa: CNAS 2012 – 2014 

 
Banii pe care Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate îi foloseşte provin din Fondul Naţional Unic 
de Asigurări Sociale de Sănătate. Acesta se alimentează din contribuţiile angajatorilor, contribuţiile 
salariaţilor, contribuţiile pensionarilor, subvenţii de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitelor, 
subvenţii de la bugetul de stat în contul scutirilor, subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului 
sănătăţii şi taxa clawback (figura 10). Banii FNUASS merg în mare parte către spitale şi medicamente 
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compensate, dar şi către asistenţa primară – medicina de familie, ambulatoriu de specialitate, medicina 
dentară, paraclinice, centre medicale multifuncţionale şi alte cheltuieli (figura 11). 

Figura 10: Surse ale FNUASS în anul 2013.      Figura 11: Plăţi efectuate de FNUASS în  
Sursa: CNAS                                                          anul 2014. Sursa: CNAS 

   
 

Am văzut că în ţara noastră populaţia este îmbătrânită, o mare parte din persoanele tinere fiind plecate 
să muncească în alte ţări ale Europei şi nu numai. De asemenea, o mare parte a populaţiei din ţara 
noastră suferă de boli cronice iar decesele cauzate de aceste boli cronice sunt numeroare. Toate aceste 
elemente determină necesitatea îngrijirii medicale de către populaţia României. O mare parte a 
bolnavilor sunt trataţi în cadrul spitalelor însă după externare mulţi dintre aceştia trebuie să continue 
anumite proceduri medicale care de multe ori sunt oferite la domiciu.  

 
Situaţia României privind îngrijirea medicală la domiciliu 
 

Dacă ar avea de ales între îngrijirea în spital şi îngrijirea la domiciliu, oamenii ar prefera a doua 
variantă9. Legislaţia privind îngrijirile medicale la domiciliu în ţara noastră spune următoarele: s-a 
modificat numărul zilelor de îngrijire medicală la domiciliu decontate de CNAS de la 56 de zile pe an 
înainte de 2009 la 90 de zile în ultimele 11 luni, aşa cum este scris în Contractul-cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 
2009 şi a Normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul al ministrului sănătăţii 
şi al preşedintelui CNAS nr.416/428/200.10 

Pentru a putea beneficia de îngrijirile la domiciliu, pacientul trebuie să fie încadrat în unul din 
următoarele statusuri de performanţă11:  

x statusul de performanţă ECOG 3 – pacientul este incapabil să desfăşoare activităţi casnice, 
este imobilizat în fotoliu sau pat peste 50% din timpul zilei, necesită sprijin pentru îngrijirea 
de bază (igienă şi/sau alimentaţie şi/sau mobilizare) 

x statusul de performanţă ECOG 4 – pacientul este complet imobilizat la pat, dependent total de 
altă persoană pentru îngrijirea de bază (igienă, alimentaţie, mobilizare)  

Tariful zilnic plătit de către CNAS în cazul îngrijirilor la domiciliu este următorul12:  

                                                           
9 TNS Opinion & Social 2007, Health and long-term care in the European Union: Special EUROBAROMETER 283, Brussels: Directorate-
General for Employment, Social Affairs an Equal Opportunities and coordinated by Directorate-General for Communication. 
10 www.cnas.ro 
11 www.cnas.ro 
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x În 2014: 
o Îngrijiri medicale la domiciliu:  

� ECOG 4 - 55 lei;  
� ECOG 3 - 50 lei.  

o Îngrijiri paliative la domiciliu:  
� ECOG 4 - 65 lei;  
� ECOG 3 - 60 lei.  

x În 2013: 
o Îngrijiri medicale la domiciliu:  

� 50 de lei cu condiţia să fie recomandate şi efectuate minim 4 servicii 
o Îngrijiri paliative la domiciliu:  

� 60 lei cu condiţia să fie recomandate şi efectuate minim 5 servicii 
x Înainte de 2013: 

o Îngrijiri medicale la domiciliu:  
� 75 lei pentru primele 42 de zile  
� 50 de lei pentru zilele ce depăşesc 42 de zile 

o Îngrijiri paliative la domiciliu: 
� 80 lei pentru primele 42 de zile 
� 55 de lei pentru zilele ce depăşesc 42 de zile  

De-a lungul vremii numărul contractelor încheiate de CNAS cu furnizori de servicii de îngrijire 
medicală la domiciliu a fost în continuă creştere, ajungând ca în anul 2013 numărul acestora să fie de 
aproximativ 6 ori mai mare faţă de cel din 2004 (figura 12). Numărul crescut de furnizori de servicii 
de îngrijire la domicliu a făcut ca numărul serviciilor realizate de aceştia să fie din ce în ce mai mare. 
În anul 2013 s-a înregistrat o creştere de 10 ori faţă de valoarea din anul 2004 (figura 13).  

Figura 12: Numărul contractelor încheiate          Figura 13: Numărul serviciilor realizate de  
cu CNAS. Sursa: CNAS                                         către furnizori. Sursa: CNAS 

    
 

Aşa cum am văzut mai devreme, o bună parte a FNUASS merge către spitale şi medicamente 
compensate. Procentul direcţionat de către FNUASS către îngrijirile medicale la domiciliu a crescut 
de-a lungul vremii de la 0,08% în anul 2008 la 0,25% în anul 2014 (figura 14).  
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Figura 14: Procent din materiale şi prestări servicii cu caracter medical, Sursa: CNAS 

 
 

De-a lungul anilor, plăţile efectuate de FNUASS către furnizorii ce oferă îngrijiri medicale la 
domiciliu au fost în continuă creştere, ajungând ca în 2014 să fie de aproape 3 ori mai mari faţă de 
anul 2008 (figura 15). În figura 16 putem vedea evoluţia a plăţilor FNUASS raportat la anul 
precedent. Singurul an în care s-a înregistrat o uşoară scădere a fost anul 2009 faţă de anul 2008. În 
rest, în 2010 şi 2014 plăţile au fost cu peste 40% mai mari faţă de anul precedent, iar în anii 2011, 
2012 şi 2013 de asemenea s-au înregistrat creşteri de aproximativ 10% faţă de anul precedent. 

Figura 15: Plăţi efectuate de FNUASS                    Figura 16: Plăţi efectuate de FNUASS (mii lei)                                                                    
(mii lei)      

    
 

Ceea ce se poate observa din graficele prezentate mai sus este o îmbunătăţire evidentă a lucrurilor în 
ţara noastră privind îngrijirile medicale la domiciliu precum şi o preocupare continuă a statului pentru 
acest domeniu. Tot mai multe firme care furnizează servicii de îngrijire medicală la domiciliu au 
încheiat contracte cu CNAS iar sume tot mai mari din FNUASS au fost direcţionate către acestea.  

 
Situaţia din centrul şi estul Europei privind îngrijirea medicală la domiciliu  
 

Avem de multe ori tendinţa de a ne compara cu cei din jur. Tocmai de aceea, vom vedea în cele ce 
urmează situaţia economică a domeniului sănătăţii din tările din estul şi centrul Europei: Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, Croaţia, Lituania, Letonia, Slovacia, Slovenia, Esronia şi Cehia. 

Din cele 11 ţări analizate, se poate vedea că numai Bulgaria are un PIB pe cap de locuitor mai mic 
decât al României (figura 17). În ceea ce priveşte procentul din PIB care merge către sănătate, se pare 
că ţara noastră se situează pe ultimul loc din cele 11 din centrul şi estul Europei analizate (figura 18). 
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Figura 17: PIB-ul pe cap de locuitor (USD).     Figura 18: Procentul din PIB care merge     
Sursa: WHO, 2013                                            către sănătate. Sursa: WORLD BANK, 2013                

   
 

Totuşi, în ceea ce priveşte cheltuielile pentru sănătate, se pare că ţara noastră se află la acelaşi nivel cu 
Ungaria care are un PIB cu aproximativ 50% mai mare. De asemenea observăm că românia cheltuie 
pentru sănătate aproape dublu faţă de Slovenia (al cărei PIB este mai mare cu mai mult de 100% decât 
cel al ţării noastre) şi Croaţia, de aproape 3 ori mai mult decât Lituania şi de aproape 5 ori mai mult 
decât Letonia şi Estonia. Aşadar, deşi are un PIB pe cap de locuitor aflat la coada listei celor 11 ţări 
analizate, România cheltuie în total pentru sănătate sume mult mai mari decât o mare parte dintre 
acestea (figura 19). Dacă privim împărţirea cheltuielilor pe cap de locuitor, vedem (figura 20) că 
România se află în coada listei urmată la mică distanţă de Bulgaria.  

Figura 19: Cheltuielile totale pentru sănătate     Figura 20: Cheltuielile pe cap de locuitor 
(mld. USD). Sursa: WHO, 2013                         (USD). Sursa: WORLD BANK, 2013  

    
 

Am văzut în figura 14 că România a direcţionat în anul 2013 numai 0,17% din fondul FNUASS 
pentru îngrijirile medicale la domiciliu ceea ce ar fi echivalent cu 0,12% din cheltuielile pentru 
sănătate. Conform OECD, se pare că Ungaria distribuie o sumă mai mică pentru îngrijirile medicale la 
domiciliu deşi cheltuielile pe cap de locuitor privind sănătatea sunt duble în Ungaria faţă de şara 
noastră (figura 21).  

În România, finanţarea sistemului de sănătate provine din mediul public într-un procent de 80% în 
timp ce finanţarea din mediul privat influenţează într-un procent de numai 20%. Procente 
asemănătoare se pot observa şi în celelalte ţări din estul şi centrul Europei (figura 22). 
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Figura 21: Servicii curative acasă şi îngrijiri      Figura 22: Finanţarea sistemului de  
de reabilitate, % din cheltuielile medicale           sănătate. Sursa: WHO, 2013  
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Eficienţa sistemului de sănătate  
 

Am văzut până acum care este situaţia României precum şi a celorlalte ţări din centrul şi estul 
Europei. Am văzut că ţara noastră are un PIB destul de mic şi că astfel cheltuielile pe cap de locuitor 
din sănătate sunt reduse. De asemenea, am văzut de asemenea că s-au înregistrat modificări pozitive 
semnificative în domeniul îngrijirilor medicale la domiciu, ceea ce înseamnă că ţara noastră face 
eforturi însemnate de a acoperi nevoile cetăţenilor cu resursele pe care le are la dispoziţie. Să vedem 
care este percepţia asupra sănătăţii în cele 11 ţări analizate (figura 23). Se pare că într-un procent de 
28,5% românii au o părere foarte bună, valoare ce depăşeşte cu mult ţările unde investiţiile în sănătate 
erau mult mai mari decât în România.  

Figura 23: Statistici privind “self-perceived health”. Sursa: Eurostat, 2015  
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Eficienţa unui sistem dă sănătate reprezintă un mod de îmbunătăţire a susţinerii financiare. Acest 
lucru presupune: scăderea costurilor, menţinând la aceleaşi niveluri cantitatea şi calitatea, realizată 
prin prevenirea supraconsumului de servicii medicale, precum şi alocarea de suficiente resurse 
destinate programelor de prevenţie şi celor de menţinere a sănătăţii, cu scopul reducerii unor 
potenţiale cheltuieli viitoare.13  

Conform Comieiei Europene14, eficienţa poate fi ameliorată prin măsuri precum: reducerea 
spitalizărilor şi a consultaţiilor de specialitate care nu sunt necesare, dezvoltarea asistenţei medicale 
primare, încurajarea utilizării medicamentelor echivalente mai puţin costisitoare (medicamente 
generice) şi evaluarea rentabilităţii tehnologiilor medicale ca bază pentru luarea deciziilor. 

Pentru a vedea dacă sistemul de sănătate din ţara noastră este sau nu unul eficient voi prezenta în 
continuare câteva studii realizate de către WHO, Comisia Europeană şi bloomberg.com. 

În anul 2000, World Health Organization a realizat un studiu pe 191 de ţări din toată lumea15. S-au 
cules datele pentru perioada 1993 – 1997 pentru următorii indicatori: cheltuielile totale din sănătate şi 
nivelul de educaţie. Conform analizei de date panel cu efecte fixe, s-au obţinut următoarele rezultate: 

x Locul 1: Franţa; 0,994 
x Locul 2: Italia; 0,991 
x Locul 3: San Marino; 0,988 
x Locul 38: Slovenia; 0,838 
x Locul 43: Croaţia; 0,812 
x Locul 48: Cehia; 0,805 
x Locul 50: Polonia; 0,793 
x Locul 62: Slovacia;  0,754 
x Locul 66: Ungaria; 0,743 
x Locul 73: Lituania; 0,722 
x Locul 77: Estonia; 0,714 
x Locul 99: România; 0,645 
x Locul 102: Bulgaria; 0,639 
x Locul 105: Letonia; 0,630 

Aşadar, pentru date din perioada ’93 – ’97 ţara noastră s-a situat pe locul 99 din 191 de ţări analizate 
înaintea Bulgariei şi Letoniei. 

Un alt studiu privind eficienţa sistemului de sănătate este cel realizat de Bloomberg16 în anul 2014 
(figura 24 şi anexa 1). Acesta a luat în calcul următorii indicatori: speranţa de viaţă – 60%, costul 
relativ pe cap de locuitor (% din PIB) pentru sănătate – 30% şi costul absolut pe cap de locuitor 
(costul total) pentru sănătate – 10%. Ţările incluse în acest studiu aveau o populaţie mai mare de 5 
milioane de locuitori, un PIB pe cap de locuitor mai mare de 5000 dolari şi speranţa de viaţă era mai 
mare de 70 ani. În cadrul acestui studiu, România se situează pe locul 30 în faţa Slovaciei (locul 31), 
Ungariei (locul 37), Bulgariei (locul 45) dar şi Statelor Unite ale Americii (locul 43) care au un PIB 
de17419 milioane dolari, distribuie către sănătate un procent de 17,1% şi au cheltuieli de peste 9000 
dolari pe cap de locuitor pentru sănătate. Cu toate acestea, indidenţa diabetului este de 9,4% din 
populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 79 de ani.17  

 
 
 
 
                                                           
13 ec.europa.eu/health 
14 ec.europa.eu/health 
15 David B. Evans, Ajay Tandon, Christopher JL Murray, Jeremy A Lauer, The Comparative Efficiency of National Health Systems in 
Producing Health. An analysis of 191 countries, WHO, 2000 
16 www.bloomberg.com 
17 www.worldbank.com 



Figura 24: Eficienţa sistemului de sănătate. Sursa: www.bloomberg.com  

 
Un ultim studiu despre care voi vorbi în această lucrare este cel realizat de Comisia Europeană în anul 
201518 şi care a vizat cele 28 de ţări din uniunea Europeană (figura 25). Elemente folosite pentru 
analiză sunt: cheltuielile totale pentru sănătate, speranţa de viaţă, cauze de deces, numărul cadrelor 
medicale, numărul paturilor din spitale, factori de risc precum consumul de tutun, alcool dar şi  
obezitatea, valoarea PIB-ului pe cap de locuitor şi nivelul de educaţie. Conform acestui studiu, 
România s-ar afla pe locul 22 din punct de vedere al eficienţei sistemului de sănătate devansând 
Polonia, Letonia, Ungaria, Cehia, Lituania şi Slovenia.  

Figura 25: Eficienţa sistemului de sănătate. Sursa: Comisia Europeană, 2015  

 
                                                           
18 Comparative efficiency of health system, corrected for selected lifestyle factors, Raport realizat de: Ministerie von Volksgezondheid. 
Welzijn en Sport, Erasmus Universiteit Rotterdam şi University Medical Center Rotterdam, European Commission, 2015 
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Concluzii  
 

Necesitatea îngrijirilor la domiciliu este una de necontestat. Un număr mare din populaţia ţării noastre 
suferă de boli cronice iar numărul deceselor datorate acestor afecţiuni este în continuă creştere. Dacă 
privim populaţia din ţara noastră, vedem că numărul vârstnicilor este în continuă creştere iar cel al 
persoanelor tinere în uşoară descreştere. Pentru acest lucru cu siguranţă găsim multe explicaţii dar 
poate cea mai uşor de justificat este numărul mare de români tineri ce lucrează în afara ţării şi care nu 
sunt incluşi în statisticile privind evoluţia număruilui persoanelor pe categorii de vârstă.  

Ţărilor din estul şi centrul Europei au acordat atenţie îngrijirilor medicale la domiciliu după anul 
1990. Astfel, aşa cum reiese din rapoartele WHO sau ale Comisiei Europene, toate aceste ţări au 
înregistrat întârzieri în dezvoltarea domeniului, deşi aceleaşi servicii oferite în cadrul spitalelor 
determină costuri mult mai mari. Finanţarea pentru îngrijirile medicale la domiciliu a crescut 
semnificativ în ultimii ani. Am văzut că a crescut şi numărul contractelor încheiate cu prestatorii de 
servicii precum şi numărul serviciilor realizate de către aceştia.  

Schimbările în sistemul de tarifare și condițiile de furnizare nu au ajutat foarte mult acest domeniu. 
Tarifele aplicabile în anul 2014 sunt mult mai mici decât înainte de 2013. Totuşi, dacă o persoană ar 
avea nevoie de 90 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu, în medie, suma primită de către furnizorul 
de servicii de la CNAS ar fi aceeaşi. Am observat că deşi ţara noastră nu se numără printre cele mai 
bogate din Estul şi Centrul Europei, totuşi distribuie sume importante de bani către acest domeniu al 
îngrijirilor la domiciliu. Plăţile FNUASS pentru îngrijirile la domiciliu au crescut de la an la an, 
ajungând ca în 2014 să fie de 3 ori mai mari decât în 2008. De asemenea, procentul din FNUASS 
pentru acest domeniu a fost în continuă creştere de-a lungul vremii ceea ce ne facem să spunem că 
Ministerul Sănătăţii şi Cana Naţională de Asigurări de Sănătate acordă importanţă tot mai mare 
acestui domeniu.  

Cu toate că sistemul medical din România este mai slab finanţat decât cel al ţărilor din Centrul şi 
Estul Europei şi nu numai, totuşi se pare că este un sistem de sănătate efiecient. Aşa cum am văzut în 
studiile prezentate în lucrare, românii consideră că au un nivel al sănătăţii foarte bun iar modul în care 
sunt folosiţi banii din sănătate în România determină o eficienţă mai mare decât a multor state mult 
mai bogate.  

Îngrijirile medicale și paliative la domiciliu reprezintă o alternativă mai ieftină dar şi mai flexibilă 
decât aceleaşi servicii prestate în spitalizare continuă. Mai mult decât atât, sunt foarte mulţi 
aparţinători ai acestor bolnavi care au nevoie de îngrijire medicală la domiciliu care fie au renunţat la 
locul de muncă, fie au ales un program redus pentru a putea îngriji persoana aflată în dificultate. De 
aceea domeniul îngrijirilor medicale la domiciliu ar trebui să fie unul prioritar pentru Ministerul 
Sănătăţii dar şi pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.  
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Anexa 1: Eficienţa sistemului de sănătate. Sursa: bloomberg.com 
Locul 
în 
2014 Ţara 

Scorul 
eficienţei 

Speranţa 
de viaţă 

% din PIB 
pentru sănătate 

Costul pe 
cap de 
locuitor 

Modificări 
ale speranţei 
de viaţă 

Modificări 
privind costul pe 
cap de locuitor 

Modificări 
privind costul pe 
cap de locuitor 

Modificări ale 
PIB-ului pe cap 
de locuitor Inflaţia 

Locul 
în 
2013 

1 Singapore 78.6 82.1 4.50% $2,426  0.4 $281.73  13.10% 2.20% 
4.50

% 2 

2 Hong Kong 77.5 83.5 

 

5.3 
 

1,944 0.06 535.68 38 4.5 4.1 1 

3 Italia 76.3 82.9 9 3,032 0.3 -306.64 -9.2 -8.6 3 6 

4 Japonia 68.1 83.1 10.2 4,752 0.5 110.93 2.4 0.7 0 3 

5 
Korea de 
sud 67.4 81.4 7.00% $1,703  0.4 $50.11  3.00% 1.20% 

2.20
% 8 

6 Australia 65.9 82.1 9.1 6,140 0.2 25.62 0.4 8.6 1.8 7 

7 Israel 65.4 81.7 7 2,289 0 -84.64 -3.6 -2.1 1.7 4 

8 Franţa 64.6 82.6 11.8 4,690 0.45 -278.26 -5.6 -6.6 2 19 

9 
Emiratele 
Arabe 64.1 77 3.2 1,343 0.18 -32.24 -2.3 6.7 0.7 12 

10 
Marea 
Britanie 63.1 81.5 9.4 3,647 0.55 -11.47 -0.3 -0.7 2.8 14 

11 Norvegia 63 81.5 9.1 9,055 0.16 -852.86 -8.6 0.5 0.7 0 

12 Mexic 59.1 77.1 6.3 618 0.22 9.48 1.6 0.2 4.1 15 

13 Ecuador 58.4 76.2 6.7 361 0.28 -0.81 -0.2 7.7 5.1 20 

14 Spania 58.1 82.4 9.9 2,808 -0.1 -170.01 -5.7 -9.1 2.4 5 

15 Suedia 57.9 82.7 11.4 8,980 0 -267.86 -2.9 -5.2 -0.7 9 

16 
Arabia 
Saudită 57.8 75.5 3.1 795 0.21 73.88 10.2 7.6 2.9 29 

17 Chile 55.5 79.6 7.2 1,103 0.27 81.75 8 5.1 3 13 

18 Cehia 54.1 78.1 7.7 1,432 0.2 -113.7 -7.4 -9.2 3.3 24 



19 Finlanda 53.3 80.6 9.3 4,232 0.16 -179.44 -4.1 -6.3 2.8 23 

19 Suedia 53.3 81.7 9.7 5,319 -0.1 -99.36 -1.8 -3 0.9 10 

21 Canada 52.9 81.2 11 5,741 0.17 84.32 1.5 1.2 1.5 17 

22 Polonia 52.4 76.8 6.7 854 0.05 -61.31 -6.7 -5 3.7 21 

23 Germania 51.6 80.9 11 4,683 0.15 -312.72 -6.3 -4 2 30 

24 Grecia 49.9 80.6 9.1 2,044 -0.1 -259.74 -11.3 -14.1 1.5 31 

25 Libia 49.8 75.2 4.3 578 0.19 367.4 174.1 134 6.1 11 

26 China 49.5 75.2 5.3 322 0.16 47.88 17.5 11.8 2.7 37 

27 Malaesia 49.2 74.8 3.9 410 0.17 25.37 6.6 3.7 1.7 18 

28 Portugalia 47.2 80.4 9.4 1,905 -0.1 -397.31 -17.3 -10.5 2.8 27 

29 Thailanda 46.9 74.2 3.9 215 0.18 1.19 0.6 5.5 3 22 

30 România 46.8 74.6 5 420 0 -59.92 -12.5 -6.9 3.3 33 

31 Slovacia 46.3 76.1 7.8 1,326 0.15 -89.04 -6.3 -4.9 3.6 36 

31 Turcia 46.3 74.9 6.2 665 0.32 20.54 3.2 0.5 8.9 44 

33 Argentina 46.1 76 6.8 995 0.17 128.89 14.9 7.2 10 32 

34 Danemarca 45.7 80.1 11.2 6,304 0.25 -217.66 -3.3 -5.9 2.4 39 

35 Austria 45.6 80.9 11.6 5,407 -0.05 -235.54 -4.2 -5.4 2.5 16 

36 Peru 44 74.5 5.3 337 0.3 54.43 19.2 11.5 3.7 35 

37 Ungaria 42.6 75.1 7.9 987 0.2 -108.81 -9.9 -8.9 5.7 38 

38 Venezuela 42.3 74.5 4.7 593 0.16 106.51 21.9 18.6 21.1 26 

39 Serbia 41.4 75.2 10.6 561 0.65 -61.31 -9.8 -12.5 7.3 47 

40 Olanda 41.1 81.1 12.5 5,737 -0.1 -260.38 -4.3 -7.9 2.5 25 

41 Belgia 40.2 80.4 10.9 4,711 -0.2 -203.11 -4.1 -6.6 2.8 34 

42 Belarus 37.3 72.1 5 339 1.41 27.54 8.8 6.6 59.2 0 

43 
Republica 
Dominicană 35 73.2 5.4 310 0.22 17.33 5.9 5 3.7 43 

44 
Statele 
Unite 34.3 78.7 17.2 8,895 0.1 428.07 5.1 3.8 2.1 46 

45 Bulgaria 33.7 74.3 7.3 516 0.15 -6 -1.2 -3.6 3 41 

46 Iran 32.5 73.8 7.5 490 0.31 7.57 1.6 -6.1 27.4 45 

47 Columbia 31.6 73.8 6.8 530 0.2 64 13.7 9 3.2 42 

48 Algeria 31.4 70.9 5.2 279 0.13 46 19.8 0.7 8.9 40 

49 Azerbaidjian 27.3 70.6 5.4 398 0.07 39.24 10.9 2.8 1.1 0 

50 Brazilia 23.9 73.6 9.3 1,056 0.27 -62.49 -5.6 -10 5.4 48 

51 Rusia 22.5 70.5 6.3 887 0.8 84.37 10.50% 5.80% 
5.10

% 0 

 


