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Biroul OMS din Barcelona 
pentru consolidarea sistemelor de s"n"tate

 
Biroul OMS din Barcelona este un centru de excelen#" privind finan#area 
s"n"t"#ii pentru acoperirea universal" cu servicii medicale. Lucreaz" cu statele 
membre din regiunea european" a OMS pentru a promova elaborarea de 
politici bazate pe dovezi.

O parte esen#ial" a activit"#ii biroului const" în evaluarea progreselor 
na#ionale !i regionale pentru atingerea acoperirii universale cu servicii 
medicale prin monitorizarea protec#iei financiare - impactul pl"#ilor de 
buzunar asupra nivelului de trai !i a s"r"ciei. Protec#ia financiar" este o 
dimensiune esen#ial" a performan#ei sistemului de s"n"tate !i un indicator 
pentru obiectivele de dezvoltare durabil".

Oficiul ofer" suport #"rilor în elaborarea politicilor, monitorizarea progresului 
!i proiectarea reformelor prin identificarea problemelor sistemului de 
s"n"tate, analiza op#iunilor de politici specifice fiec"rei #"ri, dialogurile 
de politici la nivel înalt !i schimbul de experien#" interna#ional". Este, de 
asemenea, locul de desf"!urare a cursurilor de formare ale OMS privind 
finan#area s"n"t"#ii !i consolidarea sistemelor de s"n"tate pentru rezultate 
mai bune.

Înfiin#at în 1999, Oficiul este sus#inut de Guvernul Comunit"#ii Autonome 
din Catalonia, Spania. Acesta face parte din Departament pentru politici !i 
sisteme de s"n"tate na#ionale  a Biroului Regional OMS pentru Europa.
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Prezentul studiu determin! nivelul în care cet!#enii Republicii Moldova 
întâmpin! dificult!#i financiare atunci când utilizeaz! serviciile de 
s!n!tate, inclusiv medicamente. Analiza se bazeaz! pe datele cercet!rii 
bugetelor gospod!riilor casnice, colectate anual de Biroul Na#ional 
de Statistic! al Republicii Moldova (BNS) în perioada 2008–2016. 
Lucrarea se axeaz! pe doi indicatori de protec#ie financiar!: pl!#ile de 
buzunar catastrofale "i pl!#ile de buzunar ce sporesc nivelul s!r!ciei. De 
asemenea, sunt luate în considerare prezen#a barierelor de acces care 
duc la o necesitate nesatisf!cut! de asisten#! medical!. 
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Cheltuielile pentru s!n!tate
Cercet!rile arat! c! povara financiar! apare atunci când cheltuielile 
publice pentru s!n!tate sunt mici în compara#ie cu produsul intern brut 
(PIB), iar pl!#ile de buzunar reprezint! o cot! relativ mare în totalul 
cheltuielilor pentru s!n!tate (Xu et al., 2003; Xu et al., 2007; OMS, 2010; 
Biroul Regional OMS pentru Europa, 2019). Majorarea cheltuielilor 
publice sau reducerea pl!#ilor de buzunar nu reprezint! în sine garan#ii 
ale unei protec#ii financiare mai bune. Politicile în domeniu sunt la fel de 
importante.

În Republica Moldova, cheltuielile publice totale "i cheltuielile publice 
pentru s!n!tate nu au #inut pasul cu cre"terea economic! (Fig. 1). 
În 2016, cheltuielile publice pentru s!n!tate reprezentau 12,1% din 
cheltuielile publice totale "i 4,4% din PIB. 

Fig. 1. Tendin#e privind cheltuielile publice totale "i cheltuielile publice 
pentru ocrotirea s!n!t!#ii, Republica Moldova

Sursa: OMS (2019).
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Conform datelor conturilor na#ionale de s!n!tate, cheltuielile publice 
"i pl!#ile de buzunar pe cap de locuitor au crescut constant în termeni 
reali în perioada 2000-2009 (Fig. 2). Cheltuielile publice pentru s!n!tate 
au crescut vertiginos în 2004, odat! cu introducerea noului sistem de 
asigur!ri obligatorii de asisten#! medical!, îns! rata cre"terii pl!#ilor de 
buzunar a fost cu mult mai rapid! dup! 2004, astfel încât în 2009 pl!#ile 
de buzunar "i cheltuielile publice s-au egalat înc! o dat!. În perioada 
2009-2013, pl!#ile de buzunar au sc!zut, pe când cheltuielile publice 
pentru serviciile de s!n!tate au r!mas stabile. Cheltuielile publice pentru 
s!n!tate au sc!zut din 2014, astfel încât în 2016 acestea erau foarte 
aproape de nivelul din 2008. 

Fig. 2. Cheltuielile pentru serviciile de s!n!tate pe cap de locuitor, dup! 
sursa de finan#are, Republica Moldova

Sursa: OMS (2019).
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Cota-parte a pl!#ilor de buzunar în cheltuielile curente pentru serviciile 
de s!n!tate reflect! modelul descris mai sus, sc!zând extrem în 2004 "i 
majorându-se din nou în 2008, fluctuând în timpul stagn!rii cheltuielilor 
publice pentru serviciile de s!n!tate "i majorându-se din nou dup! 
declinul cheltuielilor publice (Fig. 3). Cota-parte a pl!#ilor de buzunar 
este mai mic! decât media statelor cu venituri medii joase din regiunea 
european! a OMS. 
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Fig. 3. Pl!#ile de buzunar drept cot! a cheltuielile curente pentru s!n!tate, 
Republica Moldova "i media pe #!ri

Not!: #!rile grupate în func#ie de venituri 
sunt din regiunea european! a OMS.

Sursa: OMS (2019).
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Acoperire, acces "i necesit!#i nesatisf!cute 

În 2018, Compania Na#ional! de Asigur!ri în Medicin! (CNAM) - fondul na#ional de 
asigur!ri de s!n!tate a acoperit 88% din persoanele care urmau s! fie încadrate în 
asigurarea obligatorie de asisten#! medical!. Persoanele care nu de#in asigurare - 
persoanele neasigurate - sunt preponderent persoane din regiunile rurale, din grupul 
de vârst! 24-54 ani, care desf!"oar! activit!#i independente, angajate în agricultur! 
"i care fac parte din cele mai s!race gospod!rii. Doar circa 15% din persoanele care 
desf!"oar! activit!#i independente (liberi profesioni"ti) sunt asigurate de CNAM.

Accesul finan#at public la asisten#a medical! urgent! prespitaliceasc! "i asisten#a 
medical! primar! este disponibil gratuit întregii popula#ii, indiferent de statutul de 
asigurare. Unele medicamente pentru tratamentul unui "ir de boli transmisibile "i 
netransmisibile, de asemenea, sunt disponibile pe aceast! baz!, precum "i serviciile 
spitalice"ti pentru persoanele cu anumite boli transmisibile, s!n!tate mintal! acut! "i 
probleme legate de dependen#!, cancer "i tulbur!ri sanguine. 

Toate celelalte servicii de s!n!tate finan#ate de stat sunt disponibile doar pentru 
persoanele asigurate de CNAM, care beneficiaz! de acces gratuit la servicii de asisten#! 
în ambulatoriu "i sta#ionar cu bilet de trimitere. 

Gama de medicamente prescrise în tratamentul ambulatoriu compensate de CNAM 
este relativ limitat! "i majoritatea acestor medicamente sunt supuse copl!#ilor 
procentuale efetuate de c!tre persoane. 

CNAM acoper! o gam! foarte limitat! de servicii stomatologice – în special cazurile 
de urgen#! "i consulta#iile profilactice, cu unele servicii suplimentare, dar înc! limitate 
pentru copii "i femeile îns!rcinate. Majoritatea serviciilor de restaurare "i ortodon#ie nu 
sunt acoperite. 

Principalele deficien#e ale acoperirii cu servicii de s!n!tate #in de:

• dreptul la beneficiile CNAM se bazeaz! pe achitarea primelor de asigurare; în 
rezultat, 12% din popula#ie, care este eligibil! pentru pachetul de beneficii al CNAM, 
nu de#ine asigurare; 

• lista pozitiv! limitat! de medicamente compensate prescrise pentru tratament în 
condi#ii de ambulatoriu, acoperit! de CNAM; 

• nicio acoperire a asisten#ei medicale stomatologice pentru adul#i; 

• sume mari achitate de persoane (copl!#i procentuale) pentru medicamente 
compensate prescrise pentru tratamentul ambulatoriu, acoperite de CNAM, f!r! 
excep#ii pentru persoanele s!race "i f!r! niciun plafon la copl!#i; "i 

• pl!#i informale, în particular pentru servicii spitalice"ti (inclusiv medicamente), dar "i 
pentru servicii de ambulator. 

Asigurarea facultativ! de s!n!tate (AFS) nu influen#eaz! eliminarea acestor lacune, 
reprezint! doar 0,2% din cheltuielile curente pentru s!n!tate; ofer! acces la serviciile 
care nu se reg!sesc în pachetul de beneficii al CNAM sau accesul la prestatorii priva#i 
de servicii de s!n!tate; "i este în mare parte procurat! pentru angaja#ii companiilor 
mari. 
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Exist! o inegalitate substan#ial! în ceea ce prive"te adresarea la medicii 
speciali"ti în parte din cauza unui num!r mic de medici în regiunile rurale, dar 
"i din cauza barierelor impuse de distan#a pân! la institu#ii, calitatea proast! 
a drumurilor "i lipsa transportului public. De asemenea, mai exist! inegalit!#i 
privind adresarea la medicii stomatologi "i utilizarea medicamentelor.

De"i cota persoanelor care raporteaz! necesit!#i nesatisf!cute din cauza c! 
costul "i calitatea au sc!zut substan#ial în timp, reducând discrepan#a dintre 
necesitatea nesatisf!cut! "i persoanele asigurate de CNAM, este remarcabil 
faptul c! 13% din popula#ia asigurat! de CNAM continu! s! raporteze 
necesit!#i nesatisf!cute din cauza costului (Fig. 4).

În compara#ie cu adresarea la medicii de familie, utilizarea serviciilor 
stomatologice a sc!zut în timp, cu o reducere semnificativ! în quintilele cu 
cele mai mici venituri. 

Fig. 4. Necesitatea nesatisf!cut! de asisten#! medical! auto-raportat!, 
dup! motiv, Republica Moldova

Not!: persoanele care au raportat c! au 
renun#at la asisten#a medical! în ultimele 12 
luni. 

Sursa: BNS (2017).
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Tabelul 1. Deficien#e în acoperire Sursa: autorii.

Dimensiunea 
acoperirii 

Drepturile popula!iei Pachetul de beneficii Taxele de utilizator (copl"!i)

Probleme de 
reglementare a 
acoperirii finan#ate 
de stat

Dreptul se bazeaz! pe achitarea 
primelor de asigurare pentru 
persoanele active din punct de 
vedere economic

Acoperire foarte limitat! pentru 
servicii stomatologice (cu excep#ia 
cazurilor de urgen#!) 

Lista pozitiv! a medicamentelor 
compensate prescrise pentru 
tratamentul în condi#ii de 
ambulatoriu "i serviciile de diagnostic 
"i laborator este foarte limitat! 

Pl!#i informale, în particular în 
sta#ionare 

Sume mari achitate de persoane 
pentru medicamentele compensate 
prescrise pentru tratamentul 
ambulatoriu, în special pentru adul#i; 
circa jum!tate din medicamentele 
acoperite sunt supuse copl!#ilor 
procentuale de 30% "i 50%

Protec#ie slab! de taxe de utilizator

Lacunele principale 
în acoperirea 
finan#at! de stat 

Circa 12% din cei obliga#i s! fie 
încadra#i în sistemul AOAM nu sunt 
asigura#i de CNAM 

Medicamente compensate prescrise 
pentru tratament ambulator, teste 
de diagnostic "i laborator "i îngrijire 
stomatologic!

Medicamente compensate prescrise 
pentru tratament ambulator pentru 
adul#i 

Asisten#! stomatologic! pentru 
adul#i

Sunt aceste lacune 
acoperite de AFS?

Nu, AFS reprezint! doar 0,2% din cheltuielile curente pentru serviciile medicale; ofer! acces la serviciile care nu se 
reg!sesc în pachetul de beneficii al CNAM sau accesul la prestatorii priva#i de asisten#a medical!; nu acoper! copl!#ile 
pentru serviciile acoperite de CNAM "i este procurat! în mare parte pentru angaja#ii companiilor mari
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Cheltuielile gospod!riilor casnice 
pentru s!n!tate
Cercetarea bugetelor gospod!riilor casnice indic! asupra faptului c!: 

 • cota-parte a gospod!riilor ce raporteaz! pl!#i de buzunar s-a majorat 
de la 65% în 2008 la 72% în 2016; 

 • pe parcursul anilor, nu s-au înregistrat pl!#i de buzunar mai mult în 
gospod!riile s!race decât în cele bogate, îns! cota-parte a gospod!riilor 
în quintila cea mai s!rac! care raporteaz! c! nu au suportat pl!#i de 
buzunar s-a redus substan#ial pe parcursul anilor; "i 

 • pl!#ile de buzunar au crescut stabil pe parcursul perioadei de referin#!, 
atât în termeni absolu#i, cât "i în termeni de cot!-parte a bugetelor 
gospod!riilor, cu cea mai mare cre"tere în cele mai s!race quintile. 

Aceste tendin#e, de fapt, exprim! reducerea mare a necesit!#ilor 
nesatisf!cute autoraportate în perioada 2008-2016 "i reflect! modific!rile 
de politici privind extinderea accesului la serviciile medicale finan#ate de 
stat, care au sporit adresarea persoanelor la servicii "i, în acela"i timp, le-au 
expus la pl!#i de buzunar.

Medicamentele pentru tratamentul în condi#ii de ambulatoriu reprezint! 
în mod consecvent cea mai mare parte a cheltuielilor de buzunar 
pentru toate quintilele, urmate de cele pentru asisten#a medical! 
spitaliceasc!, stomatologic! "i de sta#ionar (Fig. 5). Cota cheltuit! pentru 
medicamentele destinate tratamentului în ambulatoriu este mult mai 
mare în gospod!riile s!race, în timp ce cota cheltuit! pentru serviciile 
stomatologice este neglijabil! în toate quintilele, cu excep#ia celei mai 
bogate. Cheltuielile pentru medicamentele destinate tratamentului 
ambulatoriu au crescut substan#ial pe parcursul perioadei de referin#!, 
atât în termeni absolu#i, cât "i drept cot!-parte a pl!#ilor de buzunar. 
Cre"terea preponderent s-a înregistrat la cele mai s!race quintile.
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Studiile sugereaz! c! pl!#ile informale sunt o problem!, în particular 
pentru asisten#a medical! spitaliceasc!. Cota-parte a persoanelor care 
raporteaz! pl!#i informale pentru asisten#a medical! spitaliceasc! a 
crescut de la 60% în 2009 pân! la 82% în 2012 (Vian et al., 2015). Pl!#ile 
informale reduc transparen#a, majoreaz! barierele de acces "i sporesc 
povara financiar!. De asemenea, în mare parte sunt regresive "i plaseaz! o 
povar! financiar! mai mare pe cele mai s!race gospod!rii.

Fig. 5. Structura cheltuielilor de buzunar dup! tipul serviciului medical, 
Republica Moldova 

Not!: testele de diagnostic "i laborator includ 
alte servicii paramedicale; produsele medicale 
(cu excep#ia medicamentelor) "i echipamentul 
medical.

Sursa: autorii în baza datelor cercet!rii 
bugetelor gospod!riilor casnice.
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Gradul de protec#ie financiar!
Protec#ia financiar! este insuficient! în Republica Moldova, în 
compara#ie cu multe state din Europa, inclusiv #!rile unde pl!#ile de 
buzunar reprezint! o cot! similar de înalt! a cheltuielilor curente pentru 
s!n!tate (Fig. 6). 

În 2016, 17% din gospod!rii au înregistrat niveluri catastrofale de 
cheltuieli pentru s!n!tate, iar aproape 7% au suportat cheltuieli de 
s!n!tate care sporesc nivelul s!r!ciei.

Fig. 6. Inciden#a cheltuielilor catastrofale pentru s!n!tate "i pl!#ile 
de buzunar în cheltuielile totale pentru s!n!tate în statele europene 
selectate, ultimul an disponibil

Note: R$: coeficientul de determinare. Datele 
privind pl!#ile de buzunar sunt pentru acela"i 
an ca "i cheltuielile catastrofale. Republica 
Moldova este eviden#iat! cu ro"u.

Surs!: Biroul Regional al OMS pentru Europa 
(2019).
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Aproximativ jum!tate din toate gospod!riile cu cheltuieli catastrofale 
pentru s!n!tate sunt din cea mai s!rac! quintil!, pe când o cincime se 
afl! în cea de-a doua quintil! (Fig. 7). Inciden#a cheltuielilor catastrofale 
a crescut în timp, în to#i anii studiului înregistrînd cele mai înalte nivele 
în 2015 "i 2016.

Cota gospod!riilor s!r!cite s-a diminuat neesen#ial, pe când cota 
gospod!riilor împov!rate "i a gospod!riilor expuse riscului de 
împov!rare s-a majorat (Fig. 8). 

Fig. 7. Cota-parte a gospod!riilor cu cheltuieli catastrofale, dup! quintila 
de consum, Republica Moldova

Sursa: autorii, în baza datelor cercet!rii 
bugetelor gospod!riilor casnice.
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Medicamentele pentru tratamentul în condi#ii de ambulatoriu sunt cel 
mai mare determinant al cheltuielilor catastrofale în toate quintilele; cota 
lor se majoreaz! odat! cu consumul gospod!riei "i a sporit în general pe 
parcursul perioadei de analiz! de la 62% în 2008 pân! la 74% în 2016. (Fig. 
9). Serviciile spitalice"ti sunt cea de-a doua cauz! pentru toate quintilele, cu 
excep#ia celei mai bogate. Serviciile stomatologice sunt o surs! semnificativ! 
a poverii financiare doar pentru cea mai bogat! quintil!.

Fig. 8. Distribu#ia gospod!riilor cu cheltuieli catastrofale, dup! riscul de 
s!r!cie, Republica Moldova

Sursa: autorii, în baza datelor cercet!rii 
bugetelor gospod!riilor casnice.
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Factorii ce consolideaz! "i 
submineaz! protec#ia financiar! 
Crearea unui fond unic na#ional pentru transferuri din bugetul de stat 
(impozite generale) "i contribu#ii (prime de asigurare); angajamentul 
statului fa#! de cheltuielile publice pentru ocrotirea s!n!t!#ii; extinderea 
grupurilor de popula#ie eligibile pentru acoperire de c!tre stat "i 
majorarea stabil! a num!rului de medicamente esen#iale compensate 
de CNAM sunt factori care au dus la o utilizare mai mare a serviciilor 
medicale - un rezultat pozitiv - "i mai pu#ine persoane au raportat 
necesit!#i nesatisf!cute din cauza costului.

În pofida acestor evolu#ii pozitive, protec#ia financiar! este insuficient! 
din cauza lacunelor r!mase în leg!tur! cu acoperirea, "i anume: 

• corelarea drepturilor la beneficiile CNAM cu plata primei de asigurare, 
ceea ce înseamn! c! CNAM acoper! în continuare doar 88% din 
persoanele eligibile; diferen#ele ce rezult! în dreptul persoanelor 
asigurate "i neasigurate exacerbeaz! inegalitatea de acces - în 
special al persoanelor neasigurate în mare parte din cauza statutului 
socioeconomic mic - "i încurajeaz! ineficien#a în utilizarea serviciilor 
medicale; 

• acoperirea limitat! a medicamentelor pentru tratamentul în condi#ii de 
ambulatoriu; de"i num!rul de DCI pe care le acoper! CNAM a crescut 
stabil, nu toate medicamentele esen#iale sunt compensate; 

• taxe mari de utilizator pentru medicamentele compensate în 
tratamentul ambulatoriu "i deficien#e legate de elaborarea politicii 
de copl!#i: absen#a unui plafon general pentru copl!#i; dependen#a 
enorm! de copl!#ile procentuale, care expun persoanele la pre#uri 
mari sau fluctuante; precum "i lipsa scutirilor de copl!#i, ce vizeaz! în 
mod specific persoanele s!race sau utilizatorii sistematici de servicii de 
s!n!tate; "i

• acoperire limitat! pentru serviciile stomatologice, care expun 
gospod!riile mai s!race la necesit!#i nesatisf!cute, iar persoanele mai 
bogate la dificult!#i financiare. 

Protec#ia financiar! de asemenea s-a deteriorat în timp; pe m!sur! 
ce accesul la serviciile de s!n!tate s-a îmbun!t!#it, sporind abilitatea 
persoanelor de a folosi serviciile de s!n!tate a sporit "i expunerea 
acestora la pl!#ile de buzunar. E posibil ca situa#ia s! se fi deteriorat în 
continuare din 2016 (sfâr"itul perioadei de analiz!), deoarece cheltuielile 
publice pentru s!n!tate nu au #inut pasul cu cre"terea economic! "i, de 
fapt, au sc!zut pe cap de locuitor în 2015 "i 2016.
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Implica#ii pentru politic! 
Protec!ia financiar" în domeniul s"n"t"!ii în Republica Moldova este 
insuficient" #i s-a deteriorat în timp. În 2016, 17% din gospod!rii au 
înregistrat pl!#i catastrofale de buzunar, o cot!-parte mai mare decât 
în orice an al studiului "i o cre"tere de la 14% din 2008. Deteriorarea 
protec#iei financiare a coincis cu doi al#i factori: în primul rând, 
îmbun!t!#irea substan#ial! a necesit!#ilor nesatisf!cute de asisten#! 
medical! din cauza costului, pe parcursul perioadei de studiu; "i în al 
doilea rând, declinul cheltuielilor publice pentru ocrotirea s!n!t!#ii ca cot! 
din PIB începând cu 2009. Eforturile guvernului de a extinde acoperirea 
par s! asigure un acces sporit la serviciile de s!n!tate - un rezultat pozitiv 
- dar nu au fost înso#ite de investi#ii publice adecvate sau de aten#ie 
suficient! pentru elaborarea politicii de copl!#i. În rezultat, accesul 
îmbun!t!#it a mai sporit expunerea persoanelor la pl!#i de buzunar atunci 
când folosesc servicii medicale, în special medicamente. 

Cheltuielile catastrofale pentru s"n"tate sunt concentrate în cele mai 
s"race gospod"rii. Pe parcursul perioadei de analiz!, aproape jum!tate 
din toate gospod!riile din quintila cea mai s!rac! au înregistrat dificult!#i 
financiare, în compara#ie cu doar 7% în quintila cea mai bogat!. 
Cheltuielile catastrofale sunt concentrate preponderent în rândul 
persoanelor care locuiesc în regiunile rurale "i în rândul pensionarilor. 

Medicamentele destinate tratamentului în condi!ii de ambulatoriu 
reprezint" unicul cel mai mare determinant al cheltuielilor catastrofale 
în toate quintilele. În rândul gospod!riilor mai s!race cu cheltuieli 
catastrofale aproape toate pl!#ile de buzunar sunt determinate de 
medicamente, la fel, contribu#iile lor la povara financiar! s-a majorat în 
timp. Pentru quintilele mai s!race, serviciile spitalice"ti reprezint! al doilea 
cel mai mare determinant al cheltuielilor catastrofale, legat de pl!#ile 
informale pentru servicii spitalice"ti, care au crescut substan#ial în timp. 
Pentru gospod!riile mai bogate, serviciile stomatologice sunt al doilea 
cel mai mare determinant al cheltuielilor catastrofale. Cheltuielile relativ 
reduse pentru serviciile stomatologice în quintilele cele mai s!race reflect! 
necesit!#ile nesatisf!cute. 

Politicile trebuie s" pun" accentul pe îmbun"t"!irea accesibilit"!ii 
medicamentelor pentru tratamentul în condi!ii de ambulatoriu. 
Politica de acoperire (compensare) poate fi consolidat! prin: extinderea 
num!rului medicamentelor compensate esen#iale destinate tratamentului 
ambulatoriu, acoperite de CNAM, !i, în acela!i timp, introducând scutiri 
de la copl!#i pentru gospod!rii s!race "i utilizatorii sistematici de 
servicii de s!n!tate, inclusiv persoanele mai în vârst!; introducerea unui 
plafon în baza venitului pentru toate copl!#ile; excluderea treptat! a 
copl!#ilor procentuale care expun persoanele la ineficien#ele ce apar 
din prescrierea "i eliberarea neadecvat!, pre#urile înalte sau fluctuante; 
"i abordarea ineficien#elor în achizi#ia, stabilirea pre#urilor "i eliberarea 
medicamentelor pentru tratamentul în condi#ii de ambulatoriu, inclusiv 
sporirea utiliz!rii alternativelor mai ieftine (generice). 
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Acoperirea limitat" a serviciilor stomatologice ar putea s" se soldeze 
cu niveluri ridicate de necesit"!i nesatisf"cute pentru aisten!a medical" 
stomatologic", în particular în rândul gospod!riilor mai s!race dup! 
cum este demonstrat de c!tre declinul marcat în adresarea la serviciile 
stomatologice pe parcursul perioadei de studiu. 

Majorarea pl"!ilor informale pentru servicii spitalice#ti este o alt" 
cauz" de îngrijorare. Pl!#ile informale impun o povar! financiar! foarte 
mare pe cele mai s!race gospod!rii "i ar putea determina persoanele la 
întreruperea tratamentului. 

Alte aspecte ale politicii de acoperire ar putea ridica îngrijor"ri privind 
necesit"!ile nesatisf"cute #i povara financiar" pentru grupurile 
vulnerabile de persoane. Guvernul a reu"it cu succes s! majoreze cota-
parte a popula#iei asigurate de CNAM, îns! 12% din cei eligibili nu sunt 
asigura#i de CNAM. Aceast! cot! este mai mare decât aproape în orice alt! 
#ar! din Europa. Experien#a interna#ional! sugereaz! schimbarea acord!rii 
dreptului de asigurare în func#ie de locul de trai, decât legarea continu! a 
dreptului de plata primelor de asigurare, ceea ce nu ofer! nici un avantaj 
"i impune costuri adi#ionale pentru sistemul s!n!t!#ii (Biroul Regional al 
OMS pentru Europa, 2019). 

Cheltuielile publice totale #i cheltuielile publice pentru ocrotirea 
s"n"t"!ii nu pot !ine pasul cu cre#terea economic". Eforturile de a 
consolida politica de acoperire, de a reduce pl!#ile de buzunar "i de a 
îmbun!t!#i accesul "i protec#ia financiar! vor necesita investi#ii publice 
adi#ionale, în particular #inând cont de declinul investi#iilor în ultimii 
ani. Angajamentul de a aloca minim 12% din bugetul de stat pentru 
s!n!tate nu este efectiv când bugetul de stat nu înregistreaz! major!ri 
substan#iale. Cre"terea cheltuielilor publice pentru ocrotirea s!n!t!#ii 
trebuie s! vizeze nu doar corelarea cu cre"terea economic!, dar "i major!ri 
stabile de la an la an. Urmeaz! de stabilit dac! schimbarea recent! legat! 
de indexarea cheltuielilor publice pentru s!n!tate anuale cu indicele 
pre#ului de consum va realiza aceste obiective. Pe viitor, extinderea 
ulterioar! a pachetului de beneficii trebuie s! fie înso#it! de investi#ii 
publice adi#ionale pentru a proteja persoanele de necesitatea de a pl!ti 
din buzunar pentru servicii "i bunuri care sunt acoperite, dar sunt supuse 
copl!#ilor sau nu sunt disponibile pacien#ilor din cauza constrângerilor 
bugetare. 

Investi!iile adi!ionale trebuie s" fie utilizate într-o manier" progresiv" 
pentru a extinde dreptul la beneficiile CNAM "i, în acela"i timp, 
pentru a reduce copl!#ile - în special pentru medicamentele destinate 
tratamentului în ambulatoriu - în primul rând, pentru persoanele care 
preponderent se confrunt! cu dificult!#i financiare: persoanele s!race, 
utilizatorii sistematici de servicii de s!n!tate "i pensionarii. 
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Anexa 4. Glosar de termeni 

Abilitatea de a pl"ti pentru asisten!a medical": 
Abilitatea de a pl!ti se refer! la toate resursele 
financiare aflate la dispozi#ia unei gospod!rii. Atunci 
când se monitorizeaz! protec#ia financiar!, abordarea 
în materie de abilitate de plat! presupune c! toate 
resursele unei gospod!rii sunt disponibile pentru a 
pl!ti pentru asisten#a medical!, spre deosebire de 
abordarea în materie de capacitate de plat! (a se 
vedea mai jos) care presupune c! o parte din resursele 
unei gospod!rii trebuie s! se îndrepte spre satisfacerea 
necesit!#ilor de baz!. În practic!, cuantumurile 
abilit!#ii de plat! sunt adesea derivate din datele 
cercet!rilor bugetelor gospod!riilor casnice privind 
nivelurile raportate ale cheltuielilor de consum sau 
ale veniturilor într-o perioad! dat!. Datele disponibile 
rareori capteaz! toate resursele financiare disponibile 
pentru o gospod!rie - de exemplu, resursele sub form! 
de economii "i investi#ii. 

Acoperirea universal" cu servicii medicale: To#i pot 
folosi servicii medicale de calitate de care au nevoie 
f!r! a se confrunta cu dificult!#i financiare. 

Buget: Vezi bugetul gospod!riei casnice.

Bugetul gospod"riei casnice: Denumit "i consumul 
total al gospod!riei. Suma valorii monetare a tuturor 
articolelor consumate de gospod!rie într-o anumit! 
perioad! "i a valorii imputate a articolelor care nu sunt 
achizi#ionate, dar sunt ob#inute pentru consum în  
alte moduri. 

Capacitatea de plat" pentru asisten!a medical": În 
acest studiu, capacitatea de plat! este determinat! ca 
consumul unei gospod!rii, minus o sum! normativ! 
(standard) pentru acoperirea necesit!#ilor de baz!, 
cum ar fi produsele alimentare, locuin#a "i serviciile 
comunale. Aceast! sum! este dedus! consecvent 
pentru toate gospod!riile. Este denumit! ca prag al 
s!r!ciei sau pragul necesit!#ilor de baz!. 

Ability to pay for health care: Ability to pay refers 
to all the financial resources at a household’s 
disposal. When monitoring financial protection, 
an ability to pay approach assumes that all of a 
household’s resources are available to pay for health 
care, in contrast to a capacity to pay approach (see 
below), which assumes that some of a household’s 
resources must go towards meeting basic needs. In 
practice, measures of ability to pay are often derived 
from household survey data on reported levels of 
consumption expenditure or income over a given 
time period. The available data rarely capture all of 
the financial resources available to a household – 
for example, resources in the form of savings and 
investments.

Universal health coverage: Everyone can use the 
quality health services they need without experiencing 
financial hardship.

Budget: See household budget.

Household budget: Also referred to as total household 
consumption. The sum of the monetary value of all 
items consumed by the household during a given 
period and the imputed value of items that are not 
purchased but are procured for consumption in  
other ways.

Capacity to pay for health care: In this study capacity 
to pay is measured as a household’s consumption 
minus a normative (standard) amount to cover basic 
needs such as food, housing and utilities. This amount 
is deducted consistently for all households. It is 
referred to as a poverty line or basic needs line.
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Cercetarea bugetelor gospod"riilor casnice: De regul!, 
cercet!rile na#ionale pe e"antion, deseori realizate 
de birourile na#ionale de statistic!, pentru a m!sura 
consumul gospod!riilor într-o anumit! perioad! 
de timp. Uneori, denumite cheltuieli de consum ale 
gospod!riei sau cercetarea cheltuielilor gospod!riei 
casnice. (!rile din Uniunea European! trebuie s! 
efectueze o cercetare a bugetelor gospod!riilor 
casnice cel pu#in o dat! la cinci ani. 

Consum: De asemenea, denumit cheltuieli de consum. 
Consumul total al gospod!riei este valoarea monetar! 
a tuturor articolelor consumate de o gospod!rie 
într-o anumit! perioad!, include valoarea imputat! 
a articolelor care nu sunt achizi#ionate, dar sunt 
ob#inute pentru consum în alte moduri (de exemplu, 
produse de origine casnic!). 

Copl"!i (taxe de utilizator sau pl"!i de utilizator): 
Banii care trebuie achita#i în momentul utiliz!rii 
serviciilor medicale acoperite de o parte ter#!, cum 
ar fi guvernul, un fond de asigur!ri în medicin! sau o 
companie de asigur!ri private. Copl"#ile fixe reprezint! 
o sum! forfetar! pentru fiecare bun sau serviciu; 
copl"#ile procentuale (denumite "i co-asigurare) 
impun utilizatorul s! pl!teasc! o parte din pre#ul 
bunului sau serviciului; deductibile le cer utilizatorilor 
s! pl!teasc! mai întâi pân! la o sum! fix!, înainte ca 
ter#ul s! acopere vreun cost. Alte tipuri de taxe de 
utilizator includ facturarea soldului (un sistem în care 
prestatorilor li se permite s! perceap! de la pacien#i 
mai mult decât pre#ul sau tariful stabilit de c!tre 
pl!titorul ter#), facturarea suplimentar" (facturare 
pentru servicii care nu sunt incluse în pachetul de 
beneficii) "i pre#urile de referin#" (un sistem în care 
persoanele sunt obligate s! pl!teasc! orice diferen#! 
între pre#ul sau tariful determinat de pl!titorul ter# – 
pre#ul de referin#! – "i pre#ul stabilit de prestator). 

Dificult"!i financiare: Persoanele întâmpin! dificult!#i 
financiare atunci când pl!#ile de buzunar sunt mari 
în raport cu abilitatea lor de a pl!ti pentru asisten#a 
medical!. 

Household budget survey: Usually national sample 
surveys, often carried out by national statistical o)ces, 
to measure household consumption over a given 
period of time. Sometimes referred to as household 
consumption expenditure or household expenditure 
surveys. European Union countries are required to 
carry out a household budget survey at least once 
every five years.

Consumption: Also referred to as consumption 
expenditure. Total household consumption is the 
monetary value of all items consumed by a household 
during a given period. It includes the imputed value 
of items that are not purchased but are procured for 
consumption in other ways (for example, home-grown 
produce).

Co-payments (user charges or user fees): Money 
people are required to pay at the point of using 
health services covered by a third party such as the 
government, a health insurance fund or a private 
insurance company. Fixed co-payments are a flat 
amount per good or service; percentage co-payments 
(also referred to as co-insurance) require the user to 
pay a share of the good or service price; deductibles 
require users to pay up to a fixed amount first, before 
the third party will cover any costs. Other types of 
user charges include balance billing (a system in 
which providers are allowed to charge patients more 
than the price or tari' determined by the third party 
payer), extra billing (billing for services that are not 
included in the benefits package) and reference 
pricing (a system in which people are required to pay 
any di'erence between the price or tari' determined 
by the third party payer – the reference price – and the 
retail price).

Financial hardship: People experience financial 
hardship when out-of pocket payments are large in 
relation to their ability to pay for health care.
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Gospod"rii împov"rate: Gospod!riile care nu erau 
s!race înainte de achitarea pl!#ilor de buzunar, 
dar sunt împinse sub pragul s!r!ciei sau pragul 
necesit!#ilor de baz! dup! efectuarea pl!#ilor de 
buzunar. 

Gospod"rii s"r"cite: Gospod!riile s!race (cele al c!ror 
consum total pe o persoan! echivalent! este sub 
pragul s!r!ciei sau pragul necesit!#ilor de baz!) care 
suport! pl!#i de buzunar. 

Necesitate nesatisf"cut" de asisten!" medical": 
Indicator al accesului la asisten#a medical!. Cazurile în 
care persoanele au nevoie de asisten#! medical!, dar 
nu o primesc din cauza barierelor de acces. 

Necesit"!ile de baz": Resursele minime necesare 
pentru sus#inerea vitalit!*ii persoanei, deseori 
în#elese drept consumul de bunuri precum alimente, 
îmbr!c!minte "i ad!post. 

Persoan" echivalent": Pentru a asigura c! compara#iile 
dintre cheltuielile gospod!riilor iau în considerare 
diferen#ele de dimensiune "i componen#! a 
gospod!riilor, se utilizeaz! sc!ri de echivalen#! 
pentru a calcula nivelurile de cheltuieli pentru un 
adult echivalent într-o gospod!rie. Prezenta analiz! 
utilizeaz! scala Oxford (cunoscut! "i sub denumirea de 
scala a echivalen#ei a Organiza#iei pentru Cooperare 
Economic! "i Dezvoltare), în care primul adult dintr-o 
gospod!rie se num!r! ca un adult echivalent, membrii 
ulteriori ai gospod!riei cu vârst! de 13 ani sau mai 
mult se num!r! ca 0,7 adul#i echivalen#i, iar copiii sub 
13 ani se num!r! ca 0,5 adul#i echivalen#i. 

Plafon pentru beneficii: Mecanism pentru protejarea 
pl!titorilor ter#i, cum ar fi guvernul, un fond de 
asigur!ri în medicin! sau o companie de asigur!ri 
private. Plafonul pentru beneficii este suma maxim! pe 
care un pl!titor ter# este obligat s! o acopere pentru 
fiecare articol sau serviciu sau într-o perioad! de timp 
dat!. De obicei este definit ca o sum! absolut!. Dup! 

Impoverished households: Households who were non-
poor before out-of-pocket payments, but are pushed 
below the poverty line or basic needs line after out-of-
pocket payments.

Further impoverished households: Poor households 
(those whose equivalent person total consumption is 
below the poverty line or basic needs line) who incur 
out-of-pocket payments.

Unmet need for health care: An indicator of access 
to health care. Instances in which people need health 
care but do not receive it due to access barriers.

Basic needs: The minimum resources needed for 
sustenance, often understood as the consumption of 
goods such as food, clothing and shelter.

Equivalent person: To ensure comparisons of 
household spending account for di'erences in 
household size and composition, equivalence scales are 
used to calculate spending levels per equivalent adult 
in a household. This review uses the Oxford scale (also 
known as the Organisation for Economic Co-operation 
and Development equivalence scale), in which the first 
adult in a household counts as one equivalent adult, 
subsequent household members aged 13 years or over 
count as 0.7 equivalent adults and children under 13 
count as 0.5 equivalent adults.

Cap on benefits: A mechanism to protect third party 
payers such as the government, a health insurance 
fund or a private insurance company. A cap on benefits 
is a maximum amount a third party payer is required to 
cover per item or service or in a given period of time. 
It is usually defined as an absolute amount. After the 
amount is reached, the user must pay all remaining 
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ce suma este atins!, utilizatorul trebuie s! pl!teasc! 
toate costurile r!mase. Uneori, este denumit ca 
beneficiul maxim sau plafon. 

Plafon pentru taxele de utilizator (copl"!i): Mecanism 
de protec#ie a persoanelor de pl!#ile de buzunar. 
Plafonul pentru taxele de utilizator reprezint! o 
sum! maxim! pe care o persoan! sau o gospod!rie 
este obligat! s! o pl!teasc! din buzunar prin taxe de 
utilizator per articol sau serviciu sau într-o perioad! de 
timp dat!. Poate fi definit ca o sum! absolut! sau ca o 
cot! din veniturile unei persoane. Uneori este denumit 
ca plat! de buzunar maxim! sau plafon. 

Plat" informal": Contribu#ie direct! efectuat! 
suplimentar la orice contribu#ie determinat! de 
condi#iile de drept, în numerar sau în natur!, de 
c!tre pacien#i sau al#ii care ac#ioneaz! în numele lor, 
prestatorilor de servicii medicale pentru serviciile la 
care au dreptul pacien#ii. 

Pl"!i catastrofale de buzunar: De asemenea, denumite 
cheltuieli de s!n!tate catastrofale. Un indicator al 
protec#iei financiare. Pl!#ile catastrofale de buzunar 
pot fi m!surate în moduri diferite. Prezentul studiu 
le define"te ca pl!#i die buzunar care dep!"esc 40% 
din capacitatea unei gospod!rii de a pl!ti pentru 
asisten#a medical!. Inciden#a cheltuielilor catastrofale 
pentru s!n!tate include gospod!riile împov!rate "i 
gospod!riile s!r!cite. 

Pl"!i de buzunar: De asemenea, denumite cheltuieli 
ale gospod!riei pentru s!n!tate. Orice plat! efectuat! 
de persoane în momentul utiliz!rii oric!rui bun sau 
serviciu medical furnizat de orice tip de prestator. 
Pl!#ile de buzunar includ: copl!#ile formale (taxe de 
utilizator sau pl!#i de utilizator) pentru bunurile "i 
serviciile acoperite; pl!#i formale pentru achit!rile 
private de bunuri "i servicii; "i pl!#i informale pentru 
bunurile "i serviciile acoperite sau achitate în mod 
privat. Acestea exclud plata în prealabil (de exemplu, 
impozitele, contribu#iile sau primele) "i rambursarea 
cheltuielilor de c!tre o ter#! parte, precum guvernul, 
un fond de asigur!ri în medicin! sau o companie de 
asigur!ri private.

costs. Sometimes referred to as a benefit maximum or 
ceiling.

Cap on user charges (co-payments): A mechanism to 
protect people from out-of-pocket payments. A cap 
on user charges is a maximum amount a person or 
household is required to pay out of pocket through 
user charges per item or service or in a given period of 
time. It can be defined as an absolute amount or as a 
share of a person’s income. Sometimes referred to as 
an out of pocket maximum or ceiling.

Informal payment: a direct contribution made in 
addition to any contribution determined by the terms 
of entitlement, in cash or in kind, by patients or others 
acting on their behalf, to health care providers for 
services to which patients are entitled.

Catastrophic out-of-pocket payments: Also referred 
to as catastrophic health spending. An indicator 
of financial protection. Catastrophic out-of-pocket 
payments can be measured in di'erent ways. This 
study defines them as out-of-pocket payments that 
exceed 40% of a household’s capacity to pay for health 
care. The incidence of catastrophic health spending 
includes households who are impoverished and 
households who are further impoverished.

Out-of-pocket payments: Also referred to as 
household expenditure (spending) on health. Any 
payment made by people at the time of using any 
health good or service provided by any type of 
provider. Out-of-pocket payments include: formal co-
payments (user charges or user fees) for covered goods 
and services; formal payments for the private purchase 
of goods and services; and informal payments for 
covered or privately purchased goods and services. 
They exclude pre-payment (for example, taxes, 
contributions or premiums) and reimbursement of the 
household by a third party such as the government, a 
health insurance fund or a private insurance company.
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Pl"!i de buzunar ce sporesc nivelul s"r"ciei: De 
asemenea, denumite cheltuieli de s!n!tate care 
sporesc nivelul s!r!ciei. Un indicator al protec#iei 
financiare. Pl!#i de buzunar care împing persoanele 
spre s!r!cie sau le aprofundeaz! s!r!cia. O gospod!rie 
este calificat! ca fiind împov!rat! dac! consumul 
s!u total era peste pragul s!r!ciei na#ional sau 
interna#ional sau pragul necesit!#ilor de baz! înainte 
de efectuarea pl!#ilor de buzunar "i cade sub prag 
dup! achitarea acestora. 

Pragul necesit"!ilor de baz": O m!sur! a nivelului 
venitului sau consumului personal sau gospod!resc 
necesar pentru a r!spunde necesit!#ilor de baz!, cum 
ar fi alimente, locuin#e "i servicii comunale. Pragurile 
necesit!#ilor de baz!, cum ar fi pragurile s!r!ciei, pot 
fi definite în moduri diferite. Acestea sunt utilizate 
pentru a estima pl!#ile de buzunar care sporesc 
nivelul s!r!ciei gospod!riilor. În acest studiu, pragul 
necesit!#ilor de baz! este definit! ca suma medie 
cheltuit! pentru produse alimentare, locuin#e "i servicii 
comunale de c!tre gospod!rii între percentilele 25 "i 
35 din distribu#ia consumului gospod!riei, ajustat! 
la dimensiunea "i componen#a gospod!riei. Pragul 
necesit!#ilor de baz! "i pragul s!r!ciei sunt utilizate în 
mod interschimbabil. Vezi pragul s!r!ciei.

 

Pragul s"r"ciei: Nivelul de venit sau consum personal 
sau al gospod!riei sub care o persoan! sau gospod!rie 
este clasificat! ca fiind s!rac!. Pragurile s!r!ciei sunt 
definite în moduri diferite. Prezenta analiz! utilizeaz! 
în mod interschimbabil pragul necesit!#ilor de baz! "i 
pragul s!r!ciei. Vezi pragul necesit!#ilor de baz!. 

Protec!ie financiar": Lipsa dificult!#ilor financiare 
atunci când sunt utilizate serviciile medicale. În cazul 
în care sistemele de s!n!tate nu ofer! o protec#ie 
financiar! adecvat!, este posibil ca gospod!riile 
s! de#in! suficiente resurse pentru a achita pentru 
asisten#a medical! sau pentru a-"i satisface alte 
necesit!#i de baz!. Lipsa protec#iei financiare poate 
duce la o serie de consecin#e negative pentru s!n!tate 
"i economie, reducând poten#ial accesul la asisten#a 
medical!, subminând starea de s!n!tate, aprofundând 
s!r!cia "i agravând inegalit!#ile de s!n!tate "i 
socioeconomice.

Impoverishing out-of-pocket payments: Also referred 
to as impoverishing health spending. An indicator of 
financial protection. Out-of-pocket payments that 
push people into poverty or deepen their poverty. 
A household is measured as being impoverished 
if its total consumption was above the national or 
international poverty line or basic needs line before 
out-of-pocket payments and falls below the line after 
out-of-pocket payments.

Basic needs line: A measure of the level of personal 
or household income or consumption required 
to meet basic needs such as food, housing and 
utilities. Basic needs lines, like poverty lines, can be 
defined in di'erent ways. They are used to measure 
impoverishing out-of-pocket payments. In this study 
the basic needs line is defined as the average amount 
spent on food, housing and utilities by households 
between the 25th and 35th percentiles of the 
household consumption distribution, adjusted for 
household size and composition. Basic needs line and 
poverty line are used interchangeably. See poverty line.

Poverty line: A level of personal or household income 
or consumption below which a person or household is 
classified as poor. Poverty lines are defined in di'erent 
ways. This study uses basic needs line and poverty line 
interchangeably. See basic needs line.

Financial protection: The absence of financial hardship 
when using health services. Where health systems fail 
to provide adequate financial protection, households 
may not have enough money to pay for health 
care or to meet other basic needs. Lack of financial 
protection can lead to a range of negative health and 
economic consequences, potentially reducing access 
to health care, undermining health status, deepening 
poverty and exacerbating health and socioeconomic 
inequalities.
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Quintil": Unul din cele cinci grupuri egale (cincimi) 
dintr-o popula#ie. Prezenta analiz! împarte în mod 
obi"nuit gospod!riile în quintile pe baza consumului 
gospod!riei pe o persoan! echivalent!. Prima quintil! 
este a cincea dintre gospod!riile cu cel mai mic 
consum, men#ionat! în analiz! drept cea mai s!rac! 
quintil!; cea de-a cincea quintil! are cel mai mare 
consum, men#ionat! în studiu drept cea mai bogat! 
quintil!. 

Riscul s"r"cii dup" efectuarea pl"!ilor de buzunar: 
Dup! efectuarea pl!#ilor de buzunar pentru asisten#a 
medical!, gospod!ria poate fi s!r!cit!, împov!rat!, 
cu risc de împov!rare sau f!r! risc de împov!rare. O 
gospod!rie este expus! (sau nu) riscului de s!r!cie în 
cazul în care cheltuielile sale totale dup! efectuarea 
pl!#ilor de buzunar se apropie (sau nu) de pragul 
s!r!ciei sau pragul necesit!#ilor de baz!.

Scutire de la taxele de utilizator (copl"!i): Un 
mecanism pentru a proteja persoanele de pl!#ile 
de buzunar. Scutiri se pot aplica fa#! de grupuri de 
persoane, afec#iuni, boli, bunuri sau servicii. 

Servicii comunale: Apa, electricitatea "i combustibilul 
folosit pentru g!tit "i înc!lzire. 

Servicii de s"n"tate: Orice bun sau serviciu furnizat în 
sistemul de s!n!tate, inclusiv medicamente, produse 
medicale, teste de diagnosticare, asisten#! medical! 
stomatologic!, asisten#! medical! de ambulatoriu "i 
asisten#! medical! în sta#ionar. Utilizat interschimbabil 
cu asisten#a medical!. 

Taxe de utilizator: Denumite "i pl!#i de utilizator. A se 
vedea copl!#i.

Quintile: One of five equal groups (fifths) of a 
population. This study commonly divides households 
into quintiles based on per equivalent person 
household consumption. The first quintile is the fifth 
of households with the lowest consumption, referred 
to in the study as the poorest quintile; the fifth quintile 
has the highest consumption, referred to in the study 
as the richest quintile.

Risk of impoverishment after out-of-pocket payments: 
After paying out of pocket for health care, a household 
may be further impoverished, impoverished, at risk of 
impoverishment or not at risk of impoverishment. A 
household is at risk of impoverishment (or not at risk 
of impoverishment) if its total spending after out-of-
pocket payments comes close to (or does not come 
close to) the poverty line or basic needs line.

Exemption from user charges (co-payments): A 
mechanism to protect people from out-of-pocket 
payments. Exemptions can apply to groups of people, 
conditions, diseases, goods or services.

Utilities: Water, electricity and fuels used for cooking 
and heating.

Health services: Any good or service delivered in the 
health system, including medicines, medical products, 
diagnostic tests, dental care, outpatient care and 
inpatient care. Used interchangeably with health care.

User charges: Also referred to as user fees. See co-
payments.
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Biroul Regional OMS
pentru Europa

Organiza!ia Mondial" a S"n"t"!ii (OMS) este o agen!ie 
specializat" a Organiza!iei Na!iunilor Unite, creat" 
în 1948, cu responsabilitatea principal" în materie 
de s"n"tate interna!ional" #i s"n"tate public". Biroul 
Regional OMS pentru Europa este unul dintre cele 
#ase birouri regionale din întreaga lume, fiecare având 
propriul s"u program adaptat la condi!iile de s"n"tate 
specifice ale !"rilor pe care le deserve#te.

World Health Organization 
Regional O!ce for Europe

UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Tel.: +45 45 33 70 00   Fax: +45 45 33 70 01 
Email: eurocontact@who.int
Website: www.euro.who.int

Statele membre

Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaidjan
Belarus
Belgia
Bosnia #i Her!egovina
Bulgaria
Croa$ia
Cipru
Danemarca
Elve$ia
Estonia

Federa!ia Rus"
Finlanda
Fran$a
Georgia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Israel
Italia
Kazahstan
Kârgâzstan
Letonia
Lituania

Luxemburg
Macedonia de Nord
Malta
Monaco
Muntenegru
Norvegia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Ceh"
Republica Moldova
România
San Marino

Serbia
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Tadjikistan
Turcia
Turkmenistan
Ucraina
Ungaria
Uzbekistan
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