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Biroul OMS din Barcelona este un centru de excelență privind finanțarea 
sănătății pentru acoperirea universală cu servicii medicale. Lucrează cu statele 
membre din regiunea europeană a OMS pentru a promova elaborarea de 
politici bazate pe dovezi.

O parte esențială a activității biroului constă în evaluarea progreselor 
naționale și regionale pentru atingerea acoperirii universale cu servicii 
medicale prin monitorizarea protecției financiare - impactul plăților de 
buzunar asupra nivelului de trai și a sărăciei. Protecția financiară este o 
dimensiune esențială a performanței sistemului de sănătate și un indicator 
pentru obiectivele de dezvoltare durabilă.

Oficiul oferă suport țărilor în elaborarea politicilor, monitorizarea progresului 
și proiectarea reformelor prin identificarea problemelor sistemului de 
sănătate, analiza opțiunilor de politici specifice fiecărei țări, dialogurile 
de politici la nivel înalt și schimbul de experiență internațională. Este, de 
asemenea, locul de desfășurare a cursurilor de formare ale OMS privind 
finanțarea sănătății și consolidarea sistemelor de sănătate pentru rezultate 
mai bune.

Înființat în 1999, Oficiul este susținut de Guvernul Comunității Autonome 
din Catalonia, Spania. Acesta face parte din Departament pentru politici și 
sisteme de sănătate naționale  a Biroului Regional OMS pentru Europa.
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Prezentul studiu face parte din seriile de studii naționale, generatoare de 
dovezi noi privind protecția financiară în domeniul sănătății din Europa. 
Protecția financiară reprezintă un element central al acoperirii universală 
cu servicii medicale, fiind dimensiunea fundamentală a performanței 
sistemului de sănătate. 
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Despre seria de studii

Această serie de studii naționale are drept scop monitorizarea protecției 
financiare în domeniul sănătății europene prin evaluarea impactului 
plăților de buzunar asupra nivelului de trai al gospodăriilor. Protecția 
financiară reprezintă un element esențial al acoperirii universale cu servicii 
medicale, fiind dimensiunea fundamentală a performanței sistemului de 
sănătate. 

Cu ce ne confruntăm din punct de vedere al politicilor? Persoanele 
întâmpină dificultăți financiare în cazul în care plățile de buzunar - 
plăți formale și informale efectuate în momentul utilizării oricărui 
bun sau serviciu medical - sunt mari în raport cu capacitatea de plată a 
gospodăriei. Plățile de buzunar pot să nu constituie o problemă dacă 
sunt mici sau achitate de persoane care și le pot permite, însă, chiar și 
plățile mici de buzunar pot cauza dificultăți financiare pentru persoanele 
sărace și pentru cei care trebuie să achite tratamentele de durată, inclusiv 
medicamentele pentru boli cronice. În cazul în care sistemele de sănătate 
eșuează să asigure o protecție financiară adecvată, persoanele ar putea 
să nu dispună de suficiente resurse financiare pentru a achita asistența 
medicală sau pentru a-și satisface alte necesități de bază. Drept rezultat, 
lipsa protecției financiare poate reduce accesul la serviciile medicale, 
submina starea de sănătate, aprofunda sărăcia și agrava inegalitățile de 
sănătate și cele socio-economice. Deoarece toate sistemele de sănătate 
implică un nivel de plăți de buzunar, dificultățile financiare pot fi o 
problemă în orice țară. 

În ce mod studiile din țări evaluează protecția financiară? Fiecare studiu 
se bazează pe o analiză a datelor din cercetările bugetelor gospodăriilor 
casnice. Folosind consumul gospodăriei ca un indiciu pentru nivelul său de 
trai, este posibil de evaluat:

• nivelul plăților de buzunar pentru sănătate a gospodăriilor în raport cu 
capacitatea lor de plată; plățile de buzunar ce depășesc pragul capacității 
de plată a unei gospodării sunt considerate catastrofale; 

• capacitatea gospodăriei de a-și satisface necesitățile de bază după 
efectuarea plăților de buzunar pentru sănătate; plățile de buzunar ce 
împing gospodăriile sub pragul sărăciei sau nivelul necesităților de bază 
sunt considerate împovărătoare; 

• numărul gospodăriilor afectate, care gospodării vor fi afectate cel mai 
probabil și tipurile de servicii medicale ce duc la dificultăți financiare; și

• schimbările în timp la oricare dintre categoriile de mai sus.



De ce se monitorizează protecția financiară? Studiile identifică factorii ce 
consolidează și subminează protecția financiară; evidențiază implicațiile 
pentru politici și atrag atenție asupra domeniilor ce necesită analize 
suplimentare. Scopul general al seriei este de a oferi factorilor de decizie 
și altor persoane interesate dovezi solide, specifice contextului și acțiuni 
ce pot fi întreprinse în procesul de asigurare a acoperirii universale cu 
servicii medicale. O limitare comună pentru toate studiile privind protecția 
financiară reprezintă faptul că acestea măsoară povara financiară în 
rândul gospodăriilor ce utilizează servicii de sănătate, și nu captează 
barierele financiare de acces și care se soldează cu necesități de îngrijiri 
medicale nesatisfăcute. Pentru a avea o analiză completă privind protecția 
financiară, cu o anumită periodicitate, studiile se completează cu date 
privind necesitățile nesatisfăcute, în cazul în care acestea sunt disponibile. 

Cum se realizează studiile? Fiecare studiu este realizat de unul sau 
mai mulți experți din țara respectivă, în colaborare cu Biroul OMS din 
Barcelona responsabil pentru consolidarea sistemelor de sănătate, parte 
a Direcției pentru sisteme de sănătate și sănătate publică a Biroului 
regional OMS pentru Europa. Pentru a facilita comparația între țări, 
studiile urmează un model standard, se bazează pe surse similare de date 
(Anexa 1) și aplică aceleași metode (Anexa 2). Fiecare studiu este supus 
unei examinării colegiale (peer review) externe. De asemenea, rezultatele 
sunt împărtășite cu alte țări printr-un proces de consultare organizat în 
comun de Biroul regional OMS pentru Europa și Cartierul general OMS. 
Consultarea țărilor includ indicatori ai protecției financiare regionali și 
globali (Anexa 3). 

Ce stă la baza activității OMS în domeniul protecției financiare în 
Europa? Suportul OMS acordat statelor membre privind monitorizarea 
protecției financiare în Europa se bazează pe documente precum Carta 
de la Tallinn: Sisteme de sănătate pentru sănătate și bunăstare, Cadrul de 
politici Sănătate 2020 și rezoluția EUR/RC65/R5 privind prioritățile pentru 
consolidarea sistemelor de sănătate în regiunea europeană a OMS în 
perioada 2015-2020, toate acestea incluzând angajamentul de a acționa 
spre o Europă fără plăți de buzunar pentru sănătate ce sporesc nivelul 
sărăciei. Rezoluția EUR/RC65/R5 face apel la OMS de a pune la dispoziția 
statelor membre instrumente și suport tehnic pentru monitorizarea 
protecției financiare și pentru a analiza, elabora, implementa și evalua 
politicile în acest domeniu. La nivel global, suportul tehnic al OMS privind 
monitorizarea protecției financiare este susținut de rezoluția WHA64.9 a 
Adunării Mondiale a Sănătății privind structurile de finanțare a sănătății 
durabile și acoperirea universală cu servicii medicale, adoptată de 



statele membre în mai 2011. Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), 
adoptate de Organizația Națiunilor Unite în 2015, de asemenea, fac apel 
la monitorizarea și raportarea asupra protecției financiare, acesta fiind 
unul dintre cei doi indicatori ai acoperirii universale cu servicii medicale. 
Rezoluția EUR/RC67/R3 - foaia de parcurs pentru punerea în aplicare 
a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, fiind bazată pe Cadrul de 
politici Sănătate 2020, cheamă OMS să sprijine statele membre în direcția 
asigurării universale cu servicii medicale. 

Comentariile și propunerile de îmbunătățire a acestei serii sunt binevenite 
și pot fi expediate pe adresa: euhsf@who.int.
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Biroul OMS din Barcelona aduce mulțumiri lui Silviu Domente 
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Sumar executiv

Guvernele care s-au succedat în Republica Moldova au demonstrat un 
angajament puternic față de acoperirea universală cu servicii de sănătate 
printr-o serie de reforme, vizând îmbunătățirea accesului, accesibilității și 
calității serviciilor medicale finanțate de stat. 

Angajamentul Guvernului față de investițiile publice în sănătate și crearea 
unei autorități naționale pentru asigurări medicale (CNAM), responsabilă 
de colectarea primelor de asigurare individuale și gestionarea 
contribuțiilor statului, angajatorilor și angajaților, au asigurat o bază 
solidă pentru extinderea treptată a ponderii persoanelor asigurate și a 
gamei de servicii, inclusiv medicamente compensate esențiale acoperite de 
CNAM. 

Acești factori au dus la o utilizare sporită a serviciilor medicale și la un 
număr mai mic de persoane care raportează necesități nesatisfăcute din 
cauza costurilor, fapt ce reprezintă o îmbunătățire majoră a accesului 
la servicii medicale. În același timp, însă, lacunele persistente cu privire 
la gradul de acoperire și alți factori au compromis protecția financiară 
pentru cei care utilizează serviciile de sănătate.

În baza microdatelor din cercetările bugetelor gospodăriilor casnice, 
efectuate anual de Biroul Național de Statistică, din perioada anilor 2008-
2016 (ultimele date disponibile la momentul publicării), prezentul studiu 
privind protecția financiară în sistemul de sănătate al Republicii Moldova 
constată că: 

• 17% din gospodării au înregistrat niveluri catastrofale de cheltuieli 
pentru sănătate în 2016, o creștere de la 14% din 2008;

• aproape 7% din gospodării au fost împovărate sau sărăcite după 
achitarea plăților de buzunar pentru sănătate;

• pe parcursul anilor, cheltuielile catastrofale pentru sănătate sunt extrem 
de concentrate în gospodăriile cele mai sărace, gospodăriile din zonele 
rurale și în rândul pensionarilor;

• cheltuielile catastrofale pentru sănătate sunt determinate, în mod 
copleșitor, de medicamentele utilizate pentru tratamentul în condiții de 
ambulatoriu, în special printre gospodăriile mai sărace; și
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• asistența medicală stomatologică reprezintă o sursă semnificativă de 
dificultăți financiare pentru gospodăriile cele mai bogate și reflectă 
necesități nesatisfăcute în rândul persoanelor mai sărace, fapt 
demonstrat de declinul marcant în adresarea la serviciile stomatologice 
pe parcursul perioadei de studiu.

 
Incidența cheltuielilor catastrofale pentru sănătate este mai mare în 
Republica Moldova decât în alte țări din regiunea europeană a OMS din 
cauza unor lacune persistente în gradul de acoperire, inclusiv: 

• bazarea dreptului la beneficiile CNAM pe achitarea primelor de 
asigurare, aceasta însemnând că 12% din persoanele eligibile oricum 
nu sunt asigurate, respectiv se aprofundează inegalitatea în acces și se 
încurajează ineficiența utilizării serviciilor de sănătate;

• gradul limitat de acoperire a medicamentelor utilizate în tratamentul 
ambulatoriu; deși numărul medicamentelor compensate acoperite de 
CNAM a crescut permanent, nu toate medicamentele esențiale sunt 
acoperite; 

• sumele mari achitate de persoane pentru medicamente prescrise în 
cadrul tratamentului în condiții de ambulatoriu (coplăți / taxe de 
utilizator) și deficiențele în elaborarea politicii de coplată, precum 
absența unui plafon general pentru coplăți; dependența considerabilă 
de coplățile procentuale ce expun persoanele la prețuri mari sau 
fluctuante; și lipsa scutirilor de coplăți, vizând în mod special persoanele 
sărace sau utilizatorii sistematici de servicii medicale; și 

• gradul limitat de acoperire cu servicii stomatologice ce expune 
gospodăriile mai sărace la necesități nesatisfăcute și gospodăriile mai 
bogate la dificultăți financiare. 

Gradul de protecție financiară în sănătate s-a deteriorat în timp. Pe 
măsură ce accesul la asistența medicală s-a îmbunătățit, sporind adresarea 
persoanelor la servicii medicale, a crescut și expunerea acestora la plățile 
de buzunar, în special pentru medicamente. 

Pentru a reduce plățile de buzunar și a îmbunătăți accesul și protecția 
financiară în Republica Moldova, politicile în domeniu trebuie să se axeze 
pe:
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• extinderea gamei de medicamente compensate destinate tratamentului 
ambulatoriu, acoperite de CNAM, în același timp, introducându-se scutiri 
de la coplăți pentru gospodăriile sărace și utilizatorii sistematici de 
servicii medicale, inclusiv persoanele în vârstă;

• eliminarea treptată a sumelor achitate de persoane (coplățile 
procentuale) pentru medicamentele parțial compensate utilizate în 
tratamentul ambulatoriu, care expun persoanele la ineficiențele ce apar 
ca urmare a prescrierii și eliberării neadecvate a acestora, precum și la 
prețurile înalte sau fluctuante;

• abordarea ineficiențelor în achiziția, stabilirea prețurilor, prescrierea și 
eliberarea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiții 
de ambulatoriu;

• schimbarea dreptului la beneficiile CNAM în baza locului de trai, 
acordarea dreptului în baza plății primei de asigurare nu oferă nici un 
avantaj și impune costuri adiționale pentru sistemul de sănătate; și

• creșterea cheltuielilor publice pentru sănătate nu doar în funcție de 
creșterea economică, dar și ca rezultat al creșterilor stabile de la un an la 
altul.

Eforturile de a consolida politica de acoperire, de a reduce plățile 
de buzunar, precum și de a îmbunătăți accesul și gradul de protecție 
financiară vor necesita investiții publice suplimentare. Acest lucru este 
deosebit de important la ora actuală, deoarece cheltuielile publice în 
general și ponderea cheltuielilor publice pentru sănătate nu au ținut pasul 
cu creșterea economică din ultimii 10 ani. 
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1. Introducere



Prezentul studiu determină nivelul în care cetățenii Republicii Moldova 
suferă din cauza poverii financiare atunci când utilizează servicii medicale, 
inclusiv medicamente. Analiza se referă la perioada anilor 2008-2016 
și revelă faptul că povara financiară apare atunci când cheltuielile 
publice pentru sănătate sunt mici în comparație cu produsul intern brut 
(PIB), iar plățile de buzunar reprezintă o cotă relativ mare în totalul 
cheltuielilor pentru sănătate (Xu et al., 2003; Xu et al., 2007; OMS, 2010; 
Biroul Regional OMS pentru Europa, 2019). Totuși, majorarea cheltuielilor 
publice sau reducerea plăților de buzunar nu reprezintă în sine garanții 
ale unei protecții financiare mai bune. Politicile în domeniu sunt la fel de 
importante. 

În 2004, Republica Moldova a introdus sistemul de asigurare obligatorie 
de asistență medicală (AOAM), finanțat de stat, cu un pachet de beneficii 
gestionat de un singur cumpărător, Compania Națională de Asigurări în 
Medicină (CNAM). CNAM cumulează primele de asigurare obligatorie 
de asistență medicală (prime salariale și individuale) împreună cu 
transferurile din bugetul de stat și utilizează aceste fonduri pentru a 
contracta și achita prestatorii publici și privați de servicii medicale și 
farmaceutice. De la crearea Companiei, mai multe reforme în sistemul 
sănătății au avut ca scop îmbunătățirea eficienței, reducerea inegalităților 
sociale și sporirea protecției financiare a grupurilor vulnerabile. Deși s-au 
înregistrat progrese în unele domenii, există încă lacune importante în 
acoperirea cu servicii de sănătate. În 2018, de exemplu, CNAM a acoperit 
doar 88% din cei obligați legal să dețină asigurare obligatorie de asistență 
medicală (CNAM, 2019b). 

În perioada anilor 2004-2017, Guvernul s-a angajat să aloce anual cel 
puțin 12% din bugetul de stat pentru sănătate. Drept rezultat, cheltuielile 
publice pentru sănătate au înregistrat 4,5% din PIB în 2016, ceea ce 
reprezintă mai mult de media pentru statele cu venituri medii joase din 
regiunea europeană a OMS (2,8%), deși rămâne sub media țărilor Uniunii 
Europene (6,2%) (OMS, 2019). În pofida creșterii cheltuielilor publice în 
timp și chiar dacă raportul cheltuielilor publice pentru sănătate față de 
PIB este relativ înalt conform statutului țării cu venituri medii joase, cota 
plăților de buzunar pentru sănătate rămâne înaltă, la nivelul de 46% în 
2016 (OMS, 2019). Este mai puțin de media pentru țările cu venituri medii 
joase (55,3%), dar peste valoarea medie pentru statele cu venituri medii 
înalte (39,6%) și statele UE (22,4%). 

Din 2000, economia Republicii Moldova a crescut relativ stabil, dar 
înregistrând un declin abrupt în PIB pe cap de locuitor în 2009, ca urmare 
a crizei financiare globale, și un declin de proporții mai mici în 2015. 
Cheltuielile publice pentru sănătate nu au fost afectate de criză. În timp, a 
avut loc o reducere semnificativă a inegalității venitului și o reducere mică 
a discrepanței dintre veniturile în regiunile urbane și rurale. 
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Studiile anterioare privind gradul de protecție financiară au fost elaborate 
în baza datelor din Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice pentru 
2007 (OMS și Banca Mondială, 2015), până în 2011 (Shishkin și Jowett, 
2012), până în 2013 (OMS și Banca Mondială, 2017) și până în 2016 (OMS 
și Banca Mondială, 2019). Analiza din prezentul studiu se bazează pe 
datele din Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice pentru anii 2008-
2016 și utilizează indicatori diferiți de cei examinați în studiile anterioare 
(Yerramilli et al., 2018; Biroul Regional OMS pentru Europa, 2019). 

Analiza este structurată în felul următor: Capitolul 2 descrie abordarea 
analitică și sursele de date folosite pentru a determina gradul de 
protecție financiară. Capitolul 3 oferă o descriere succintă a acoperirii 
cu servicii medicale și accesului la asistența medicală. Capitolele 4 și 5 
prezintă rezultatele analizei statistice cu un accent pe plățile de buzunar 
în Capitolul 4 și protecția financiară în Capitolul 5. Capitolul 6 oferă o 
descriere a rezultatelor analizei protecției financiare și identifică factorii 
ce consolidează și subminează protecția financiară: factorii ce afectează 
capacitatea plată a persoanelor pentru serviciile de sănătate și factorii 
sistemului de sănătate. Capitolul 7 accentuează implicațiile pentru politici. 
Anexa 1 oferă informații despre Cercetarea bugetelor gospodăriilor 
casnice; Anexa 2 - metodele utilizate; Anexa 3 - indicatorii regionali și 
globali ai protecției financiare; și Anexa 4 - Glosar. 
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2. Metode



Capitolul dat sintetizează abordarea analitică a studiului și sursele 
principale de date. Informații mai detaliate pot fi găsite în Anexele 1-3. 

2.1 Abordarea analitică
Analiza gradului de protecție financiară în acest studiu se bazează pe o 
abordare elaborată de Biroul Regional OMS pentru Europa (Cylus et al., 
2018; Biroul Regional OMS pentru Europa, 2019), în baza metodelor de 
estimare a protecției financiare (Wagstaff & van Doorslaer, 2003; Xu et 
al., 2003). Protecția financiară este determinată folosind doi indicatori 
principali: plățile de buzunar catastrofale și plățile de buzunar ce sporesc 
nivelul sărăciei. Tabelul 1 descrie dimensiunile-cheie pentru fiecare 
indicator. 

2.2 Sursele datelor
Studiul analizează microdatele anonimizate din cercetările bugetelor 
gospodăriilor casnice efectuate anual de către Biroul Național de Statistică 
(BNS) în perioada 2008-2016. Eșantionul a inclus 6131 de gospodării în 
2008, 5532 - în 2009, 5455 - în 2010, 5677 - în 2011, 5483 - în 2012, 5082 - 
în 2013, 4885 - în 2014, 5075 - în 2015 și 4966 - în 2016. 

Toate unitățile valutare din studiu sunt prezentate în lei moldovenești 
(MDL). În 2016, 1000 MDL aveau o putere de cumpărare echivalentă cu 
aproximativ 100 EURO într-un stat mediu din UE. 
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Tabelul 1. Dimensiunile-cheie ale cheltuielilor ce sporesc nivelul sărăciei și 
cheltuielilor catastrofale pentru serviciile de sănătate 

Cheltuieli pentru servicii de sănătate ce sporesc nivelul sărăciei

Definiție Cota parte a gospodăriilor împovărate sau sărăcite după efectuarea 
plăților de buzunar 

Pragul sărăciei Nivelul necesităților de bază, calculat ca suma medie cheltuită pentru 
produse alimentare, locuință și servicii comunale (apă, electricitate 
și gaz natural pentru pregătirea bucatelor și încălzire) de către 
gospodării, între cea de-a 25-a și 35-a percentilă a distribuției 
consumului gospodăriei ce a raportat cheltuieli pe fiecare articol, 
respectiv ajustându-l la mărimea și structura gospodăriei, fiind 
utilizată scara de echivalență a Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE); aceste gospodării sunt selectate în 
baza presupunerii că pot să satisfacă, dar nu neapărat să depășească, 
necesitățile de bază pentru alimente, locuință și servicii comunale; 
această sumă standard este de asemenea folosită pentru a defini 
capacitatea de plată pentru asistența medicală a gospodăriei (a se 
vedea mai jos)

Dimensiunea 
sărăciei captată 

Cota-parte a gospodăriilor sărăcite, a celor împovărate din punct de 
vedere financiar și cu riscul de împovărare după ce au efectuat plăți 
de buzunar și cota-parte a gospodăriilor ce nu sunt expuse riscului 
de împovărare după achitarea plăților de buzunar; o gospodărie 
este împovărată, dacă consumul său total este mai mic de pragul 
necesităților de bază după efectuarea plăților de buzunar; sărăcită, 
dacă consumul său total este mai jos de pragul necesităților de bază 
înainte de efectuarea plăților de buzunar; și cu risc de împovărare, dacă 
consumul total după achitarea plăților de buzunar ajunge la 120% din 
nivelul necesităților de bază

Dezagregarea Rezultatele pot fi dezagregate în gospodării după quintilele de consum 
și alți factori relevanți, precum este descris mai sus.

Sursele datelor Microdate din cercetările bugetelor gospodăriilor casnice

Cheltuielile catastrofale pentru sănătate

Definiția Cota-parte a gospodăriilor cu plăți de buzunar ce sunt mai mari de 40% 
din capacitatea de plată a gospodării pentru asistența medicală

Numărător Plăți de buzunar

Numitor Capacitatea de plată a unei gospodării pentru asistența medicală este 
definită drept consumul total al gospodăriei minus suma standard ce 
acoperă necesitățile de bază; suma standard este calculată ca suma 
medie cheltuită pentru alimente, locuință și servicii comunale de către 
gospodăriile ce fac parte din percentilele 25 până la 35 ale distribuției 
consumului gospodăriei, după cum este descris mai sus; această sumă 
standard mai este utilizată ca un prag al sărăciei (nivelul necesităților de 
bază) pentru a estima cheltuielile pentru servicii de sănătate ce sporesc 
nivelul sărăciei

Dezagregarea Rezultatele sunt dezagregate pe gospodării în quintile după consumul 
pe o persoană, aplicându-se scara de echivalență a OCDE; dezagregarea 
după locul de trai (urban-rural), vârsta capului gospodăriei, structura 
gospodăriei și alți factori relevanți

Sursa datelor Microdate din cercetările naționale a bugetelor gospodăriilor casnice

Notă: a se vedea Anexa 4 - Glosar.

Sursă: Thomson et al. (2018). 
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3. Acoperirea și accesul  
la servicii de sănătate



Capitolul descrie pe scurt deciziile în timp ale autorităților centrale din 
sănătate și dimensiunile acoperirii cu servicii de sănătate finanțate de 
stat (drepturile populației, acoperirea cu servicii și coplățile) în Republica 
Moldova și examinează rolul asigurării facultative de sănătate (AFS). 
Capitolul sintetizează unele tendințe-cheie privind utilizarea serviciilor 
de sănătate, nivelul necesităților nesatisfăcute de asistență medicală și 
inegalitățile aferente utilizării serviciilor și necesităților nesatisfăcute. 

3.1 Acoperirea
Dreptul la beneficii finanțate de stat prin intermediul AOAM (CNAM) 
este specificat în Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență 
medicală din 1998 (Nr.1585-XIII). Asigurarea obligatorie de asistență 
medicală are scopul de a garanta accesul egal la asistență medicală pentru 
rezidenții care sunt încadrați în sistemul AOAM și cei obligați să se asigure 
în mod individual. Cetățenii moldoveni care locuiesc peste hotare mai 
mult de 183 de zile pe an se pot asigura în mod voluntar. Angajații militari 
nu fac parte din sistemul AOAM, sunt acoperiți direct de către Guvern și 
nu de CNAM. 

3.1.1 Drepturile populației

Dreptul la AOAM se bazează pe achitarea primelor de asigurare (fie 
direct, fie prin transferuri din bugetul de stat în numele anumitor grupuri 
specifice). CNAM acoperă trei categorii de persoane. În 2016: 

• angajații - o treime din persoanele asigurate de CNAM, totodată 
contribuțiile sub formă de prime de asigurare achitate din salariu 
(contribuția angajatorului și angajatului cu cîte 4,5% din salariu fiecare) 
au constituit 55% din veniturile CNAM; 

• persoanele care desfășoară activități independente - mai puțin de 2% 
din persoane asigurate de CNAM. Contribuțiile sub formă de prime de 
asigurare în sumă fixă achitate individual au format 1,5% din veniturile 
CNAM; și 

• persoanele asigurate prin transferurile de la bugetul de stat 
reprezentau aproximativ două treimi din persoanele asigurate de 
CNAM, pe când contribuțiile statului în numele lor au constituit 44% din 
veniturile CNAM (CNAM, 2019b). 

Guvernul are calitatea de asigurat pentru următoarele categorii de 
persoane inactive din punct de vedere economic, înregistrate ca rezidenți:

• copiii cu vârsta de până la 18 ani;

• elevii și studenții încadrați în sistemul de învățământ cu frecvență la zi, 
inclusiv și cei care își fac studiile peste hotarele țării;

• gravidele, parturientele și lăuzele;
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• persoanele cu dizabilități severe, accentuate sau medii;

• pensionarii (în 2019, vârsta de pensionare este de 63 de ani pentru 
bărbați și 58 de ani pentru femei);

• șomerii înregistrați oficial la agențiile teritoriale pentru cuparea forței de 
muncă; 

• persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate severă 
care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din partea altei 
persoane (din 2006);

• mamele cu 7 sau mai mulți copii (din 2007);

• persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social 
conform Legii 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (din 
2009);

• beneficiarii de protecţie internaţională incluşi într-un program de 
integrare, pe perioada desfăşurării acestuia (din 2013);

• mamele cu patru sau mai mulți copii (din 2010);

• donatorii de organe în viață (din 2017); și

• părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și 
educarea a patru și mai mulți copii, pentru perioada în care cel puțin un 
copil are vârsta de până la 18 ani cu patru sau mai mulți copii (din 2019).

Ponderea populației asigurate de CNAM a crescut lent pe parcursul 
timpului. În 2018, CNAM a acoperit 88% din persoanele care urmau să 
fie încadrate în AOAM. În 2016, persoanele care nu au fost asigurate de 
CNAM - persoanele neasigurate - au fost preponderent persoane din 
regiunile rurale, din grupul de vârstă 24-54 ani, care desfășoară activități 
independente, angajate în agricultură și care fac parte din cele mai sărace 
gospodării. Doar circa 15% din persoanele care desfășoară activități 
independente (liberi profesioniști) sunt asigurate de CNAM. 

3.1.2 Pachetul de beneficii

Pachetul de beneficii finanțat de stat (pachetul CNAM) este definit în 
Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, elaborat de 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și aprobat de Guvern. 

Acoperirea cu servicii variază în funcție de statutul de asigurat.

Toată populația, indiferent de statutul de asigurat, are dreptul la servicii 
finanțate de stat: 

• asistența medicală urgentă prespitalicească și asistența medicală 
primară; 

• programe de screening pentru bolile cardiovasculare, cancerul de sân 
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(femeile cu vârsta de 50-69 ani) și cancerul cervical (femeile cu vârsta de 
25-59 ani) (în perioada 2012-2014); 

• medicamente pentru anumite boli, afecțiuni de sănătate mintală, 
hepatită, tuberculoză, HIV/SIDA, diabet zaharat (analogi de insulină), 
inclusiv diabet insipid, fenilcetonurie, nanizm hipofizar, artrita juvenilă 
și epidermoliza buloasă; aceste medicamente sunt procurate centralizat 
pentru servicii prestate în condiții de ambulator și servicii spitalicești în 
cooperare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul 
Programelor naționale și speciale administrate de Ministerul Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale; 

• medicamente psihotrope și anticonvulsivante și medicamentele cu 
administrare pe cale orală pentru diabetul zaharat; și

• servicii spitalicești pentru persoanele cu tuberculoză, psihoze și alte 
tulburări mintale și de comportament, alcoolism şi narcomanie, afecţiuni 
oncologice şi hematologice maligne confirmate, HIV/SIDA şi sifilis, și alte 
maladii infecțioase (din 2008). 

Toate celelalte servicii medicale finanțate de stat sunt disponibile doar 
persoanelor asigurare de CNAM. 

Medicamentele prescrise pentru administrare ambulatorie 
(medicamente compensate), acoperite de CNAM, sunt incluse într-o listă 
pozitivă determinată de CNAM și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 
Sociale. Lista medicamentelor compensate a fost extinsă în timp, de la 54 
de denumiri comune internaționale (DCI) în 2007, până la 148 în 2018. 
Majoritatea acestor medicamente sunt supuse coplăților procentuale. 

Accesul la serviciile specializate de ambulator și spitalicești se face 
în baza biletului de trimitere de la medicul de familie. Nu există nicio 
garanție privind timpul de așteptare pentru servicii spitalicești. Deși 
serviciile spitalicești sunt gratuite la momentul adresării, inclusiv 
medicamentele oferite în spital, persoanele raportează că achită neoficial 
pentru servicii și medicamente în spital, iar ponderea persoanelor care 
raportează plăți informale a crescut în timp (Vian et al., 2015; Rahman, 
2017). Plățile informale sunt prezente și în serviciile prestate ambulatoriu, 
dar într-o măsură mai mică. A se vedea Capitolul 4.2 pentru abordarea 
ulterioară a plăților informale. 

Vizitele și tratamentul stomatologic nu sunt acoperite pentru adulți, cu 
excepția cazurilor de urgență și consultațiilor profilactice (examinarea 
cavităţii bucale şi recomandări privind igiena şi profilaxia bolilor cavităţii 
bucale) și un spectru limitat de servicii pentru copiii până la 18 ani și 
femeile însărcinate (examinarea cavităţii bucale şi recomandări privind 
igiena cavităţii bucale, periajul dentar, detartrajul dentar, aplicarea 
remediilor profilactice (fluor, Ca etc.), extracţii dentare, sigilarea 
fisurilor, obturarea defectelor coronariene provocate de caria dentară şi 
complicaţiile ei). Din 2016, copiii sub vârsta de 12 ani au beneficiat de un 
spectru mai larg de servicii stomatologice finanțate de stat, dar acestea nu 
includ protezarea și restaurarea dentară, inclusiv tratamentul ortodontic. 
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Tabelul 2. Sintetizează modificările politicii de acoperire în Republica 
Moldova, în perioada 2004-2018.

Sursa: autorii.

Anul Modificarea Serviciile medicale 
vizate

Grupul de populație vizat

2004 Introducerea asigurării obligatorii de asistență medicală gestionate 
de CNAM 

Toate beneficiile 
pachetului CNAM

Toți rezidenții, cu excepția 
militarilor

Transferuri din bugetul de stat achitate în numele șomerilor 
înregistrați oficial

Toate beneficiile 
pachetului CNAM

Șomerii înregistrați oficial

Beneficiile introduse pentru persoanele neasigurate și finanțate de 
CNAM (până în 2009) 

Asistenţa medicală 
urgentă prespitalicească
Asistența medicală 
primară

Persoanele neasigurate

2006 Medicamentele selectate adăugate la lista pozitivă a CNAM:
• copiii <5 ani (18 DCI)
• femei însărcinate (2 DCI)
• persoane cu boli acute și cronice (de ex: sistemul cardiovascular, 

respirator, neurologic, digestiv, urinar) medicamente compensate 
parțial (15 DCI) 

Medicamente 
compensate

Persoanele asigurate de CNAM

Transferuri din bugetul de stat achitate în numele persoanelor care 
îngrijesc la domiciliu un copil invalid cu severitatea I sau un invalid 
din copilărie de gradul I țintuit la pat <18 ani 

Toate beneficiile 
pachetului CNAM

Persoanele care ar fi fost anterior 
neasigurate 

2007 Noi beneficii în pachetul CNAM:
• servicii de sănătate prietenoase tinerilor (14-35 ani)
• consultații stomatologice profilactice pentru femeile însărcinate și 

copii <18 

Asistența medicală 
primară 
Asistența medicală 
stomatologică

Persoanele asigurate de CNAM

Medicamente selectate adăugate la lista pozitivă a CNAM:
• boli acute și cronice (12 DCI)
• copii <5 ani (7 DCI)

Medicamente 
compensate

Persoanele asigurate de CNAM

2008 Beneficii noi pentru persoanele neasigurate cu următoarele boli: 
tuberculoză, psihoze și alte tulburări mintale și de comportament, 
alcoolism şi narcomanie, afecţiuni oncologice şi hematologice 
maligne confirmate, HIV/SIDA şi sifilis, și alte maladii infecțioase

Asistența medicală 
spitalicească

Persoane neasigurate 

2009 Transferuri din bugetul de stat pentru persoanele din familiile 
defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-
XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social

Toate beneficiile 
pachetului CNAM

Persoanele care ar fi fost anterior 
neasigurate

2010 Beneficii noi pentru persoanele neasigurate: acces liber la asistența 
medicală primară și servicii specializate în condiții de ambulatoriu 
pentru TB și HIV/SIDA

Asistența medicală 
primară 
Asistența medicală 
specializată de 
ambulator

Persoane neasigurate 

Medicamentele selectate adăugate la lista pozitivă a CNAM:
• psihotrope și anti-convulsivante (21 DCI)
• neurologice (1 DCI)
• antidiabetice compensate 90% (3 DCI)
• boli acute și cronice (10 DCI)
• femei însărcinate (1 DCI)
• copii <18 ani (1 DCI)

Medicamente 
compensate

Persoanele asigurate de CNAM

Transferuri din bugetul de stat pentru mamele cu patru sau mai mulți 
copii 

Toate beneficiile 
pachetului CNAM

Persoanele care ar fi fost anterior 
neasigurate

2013 Transferuri din bugetul de stat pentru:
• persoanele care îngrijesc la domiciliu o persoană cu dizabilitate 

severă care necesită îngrijire şi/sau supraveghere permanentă din 
partea altei persoane

• străinii beneficiari ai unei forme de protecţie incluşi într-un 
program de integrare, în perioada desfăşurării acestuia

Toate beneficiile 
pachetului CNAM

Persoanele care ar fi fost anterior 
neasigurate
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Anul Modificarea Serviciile medicale vizate Grupul de populație vizat

2016 Medicamentele selectate adăugate la lista pozitivă a CNAM:
• medicamentele folosite pentru trаtаmеntul episodic în sala 

de tratamente / staționar de zi, саbinеtе de рrосеduri și la 
domiciliu а unor maladii frесvеnt întîlnite în practica medicului 
de familie (pneumonia comunitară, evoluţie uşoară, fără 
comorbidităţi, bronşita simplă şi mucopurulentă cu exacerbare, 
BPCO cu exacerbare uşoară, astmul bronșic cu exacerbare 
uşoară, hepatita cronică, fibroză și ciroza hepatică, pancreatita 
cronică, gastroduodenită și boala ulceroasă, scleroza multiplă, 
mielopatia, boala cerebrovasculară, encefalopatia mixtă cronică, 
artrita reumatoidă și poliartropatii, guta, dorsalgii cu/sau fără 
radiculopatii, pielonefritele acută şi cronică, diabetul zaharat şi 
complicaţiile lui (neuropatia, nefropatia, angiopatia diabetică), 
infecţia Respiratorie Virală Acută la copii)

• durata prescripțiilor s-a majorat de la 2 la 3 luni 

Medicamente 
compensate

Persoanele asigurate de CNAM

Extinderea beneficiilor în pachetul CNAM:
• implanturi mamare pentru reabilitarea pacienţilor cu tumori 

maligne, precum şi proteze individuale, consumabile necesare 
pentru reabilitarea chirurgicală şi protetică a pacienţilor cu tumori 
maligne ale capului, gâtului şi ale aparatului locomotor

• screening-ul prenatal cu ultrasunet pentru femei însărcinate cu risc 
înalt pentru depistarea precoce a patologiilor

• servicii de intervenție timpurie copiilor (de la naștere pînă la vîrsta 
de 3 ani) cu nevoi speciale/tulburări de dezvoltare și risc sporit și 
familiilor acestora

• îngrijirea stomatologică (cu excepţia protezării şi restaurării 
dentare, inclusiv tratamentul ortodontic) pentru copii <12 ani

Asistența medicală 
spitalicească 
Asistența medicală 
specializată de 
ambulator 
Asistența medicală 
stomatologică

Persoanele asigurate de CNAM 

2017 Transferuri din bugetul de stat pentru donatorii de organe în viață Toate beneficiile 
pachetului CNAM

Persoanele care ar fi fost anterior 
neasigurate

2018 Medicamentele selectate adăugate la lista pozitivă a CNAM:
• pentru depresie și demență (Alzheimer) (2 DCI) cu rata de 
compensare de 70%

Medicamente 
compensate

Persoanele asigurate de CNAM
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3.1.3 Taxele de utilizator (coplăți) 

Politica actuală privind coplățile pentru serviciile de sănătate acoperite 
de CNAM este prezentată în Tabelul 3. Coplățile se aplică persoanelor 
asigurare de CNAM. În general, persoanele neasigurate achită costul 
deplin din buzunar, deși există și excepții. 

Nu există taxe pentru consultațiile la medicii specialiști, inclusiv pentru 
consultațiile la medicii specialiști în baza biletului de trimitere. Persoanele 
achită prețul deplin pentru majoritatea vizitelor pe care le efectuează 
în asistența medicală specializată de ambulator în cazul lipsei biletului 
de trimitere. Totodată, biletul de trimitere nu este necesar pentru 77 de 
diagnoze (de exemplu, cazurile noi confirmate și cazurile care nu necesită 
monitorizare de către un medic de familie între vizitele la specialist).

Medicamentele compensate prescrise în condiții de ambulator sunt 
supuse coplăților procentuale de 30%, 50% sau (din 2018) 70%. În 2019, 
aproximativ jumătate din medicamentele acoperite sunt supuse coplăților 
procentuale de 30% și 50% (Ordinul 96/20 A din 24 ianuarie 2019). 
Tabelul 3 enumeră lista medicamentelor prescrise fără taxele de utilizator 
(compensate integral).

Testele de diagnostic și laborator sunt gratuite dacă sunt incluse în 
pachetul de beneficii CNAM și în biletul de trimitere. Numărul de servicii 
de diagnostic ambulatoriu este limitat, din cauza plafonului bugetar 
pentru acest tip de serviciu. 

Produsele medicale nu au taxe pentru utilizatori. 

Serviciile spitalicești sunt gratuite. Pentru persoanele asigurate nu se 
percep taxe pentru medicamentele oferite în spital. Totodată, conform 
studiilor, sunt mari plățile informale pentru medicamentele utilizate în 
staționar care sunt acoperite de CNAM, dar nu sunt disponibile pacienților. 

Adulții achită prețul deplin pentru serviciile stomatologice, cu excepția 
serviciilor de urgență și consultațiilor profilactice. Copiii cu vârsta până 
la 12 ani beneficiază de acces liber la asistența medicală stomatologică 
finanțată de stat, dar trebuie să achite prețul deplin pentru orice 
restaurare dentară și ortodontică. Copiii cu vârsta până la 18 ani și 
gravidele beneficiază de un spectru limitat de servicii gratuite (a se vedea 
mai sus). Consultaţia profilactică și cazurile de urgenţă sunt scutite în 
anumite cazuri stabilite de lege pentru persoanele asigurate de CNAM. 
Asistența stomatologică în cazuri de urgență este oferită pentru: extracţii 
dentare la indicaţii medicale, pulpită acută, periodontită apicală acută, 
periodontită apicală exacerbată, stomatită aftoasă acută, gingivită 
şi stomatită ulcero-necrotică acută, abces, periostită, pericoronarită, 
hemoragii postextracţionale, limfadenită acută, osteomielită acută, 
sialodenită acută şi calculoasă, sinusită acută odontogenă, traume şi 
fracturi ale maxilarelor.

Prestatorii publici și privați contractați de CNAM pot percepe taxe de la 
utilizatori (plată pentru servicii medicale) pentru serviciile de sănătate 
acoperite de CNAM, în cazul în care persoana nu deține biletul de 
trimitere corespunzător. De asemenea, ei pot percepe taxe pentru 
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serviciile care nu se regăsesc în pachetul de beneficii al CNAM (facturare 
suplimentară). Orice taxe pentru facturarea suplimentară în instituțiile 
publice trebuie să fie aprobate de Guvern (Hotărîrea Guvernului 
1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare). 
Prestatorii privați pot să stabilească tarife proprii pentru serviciile medicale 
care se facturează suplimentar. 

Tabelul 3. Taxele pentru serviciile de sănătate finanțate de stat, 2020 Nota: N/A: nu se aplică.
Sursa: autorii.

Tipul de servicii Tipul și nivelul taxei de utilizator Scutiri Plafonul 
pentru 
taxele 
achitate 
(coplăți) 

Vizite în primară 
și consultații în 
ambulator 

Fără cost: asistența medicală primară și specializată cu 
bilet de trimitere 
Utilizatorii achită prețul deplin pentru asistența 
specializată de ambulator fără bilet de trimitere cu 
excepția a 77 de diagnoze la care se permite accesul 
direct 

Nu Nu

Medicamente 
compensate 
prescrise în 
condiții de 
ambulator 

Coplăți procentuale de 0%, 30%, 50% și 70%:
• coplăți procentuale de 0%: vezi la scutiri 
• coplăți procentuale de 30% și 50%: medicamente 

pentru bolile cardiovasculare, tulburări tiroidiene, 
astm bronșic, hepatită, ciroză hepatică, anemie, și 
maladii oftalmologice, osteoartrită, artrită reumatoidă, 
respiratorii, endocrine, digestive și urinare

• coplăți procentuale de 70%: medicamente folosite 
реntru trаtаmеntul episodic la adulți în sala de 
tratamente/ staționar de zi, саbinеtе de рrосеduri și la 
domiciliu а unor maladii frесvеnt întîlnite în practica 
medicului de familie (din 2016)

• coplăți procentuale de 70%: medicamente pentru 
Alzheimer și depresie (din 2018)

Medicamente pentru diabet zaharat (cu 
excepția unor consumabile); profilaxia 
și tratamentul anemiilor și prevenirea 
malformațiilor la femeile însărcinate; 
pentru tratamentul epilepsiei, bolii și 
sindromului Parkinson, bolilor psihice, 
bolilor de sistem autoimune și bolilor 
rare; medicamente selectate pentru copii 
<18 ani (profilaxia deficitului vitaminei D, 
anemiei, astmului bronșic) și medicamente 
folosite реntru trаtаmеntul episodic în sala 
de tratamente/ staționar de zi, саbinеtе 
de рrосеduri și la domiciliu а unor maladii 
frесvеnt întîlnite în practica medicului de 
familie pentru copii <18 ani (antibiotice, 
vitamine, antihelmintice, enzime, etc.)

Nu

Teste de 
diagnostic și 
laborator 

Fără cost cu bilet de trimitere
Utilizatorii achită prețul deplin pentru testele de 
diagnosticare și laborator ce nu sunt în pachetul de 
beneficii; și în cazul lipsei biletului de trimitere 

Nu Nu

Produse medicale Fără cost NA NA

Servicii 
stomatologice

Utilizatorii achită prețul deplin atât pentru tratament, 
cât și pentru materiale 

• consultația profilactică și serviciile de 
urgență după cum sunt definite în 
pachetul de beneficii CNAM 

• asanarea cavității bucale pentru copii <18 
ani și femei însărcinate (din 2007)

• asistenţa medicală stomatologică în volum 
deplin, cu excepţia protezării, restaurării 
dentare și tratamentul ortodontic pentru 
copii <12 ani (din 2016)

Nu

Asistență 
medicală 
spitalicească

Fără cost. Deși nu există taxe formale, pacienții 
raportează că achită neoficial pentru servicii 

NA NA

Medicamente 
administrate în 
spitale

Fără cost. Deși nu există taxe formale, pacienții 
raportează că achită neoficial pentru medicamente

NA NA

Își pot permite persoanele din Republica Moldova să achite serviciile de sănătate? 16



3.1.4 Rolul asigurării facultative de sănătate

Asigurările facultative de sănătate au un rol minor în sistemul de sănătate, 
reprezentând 0,2% din cheltuielile curente pentru sănătate în 2016 (OMS, 
2019). Persoanele preferă să achite prestatorii din buzunar atunci când 
au nevoie de servicii de sănătate, decât să achite contribuții pentru AFS în 
mod regulat. AFS se procură în mare parte pentru angajații companiilor 
mari. 

AFS joacă un rol mix complementar și suplimentar, oferind celor asigurați 
acces la serviciile excluse din pachetul de beneficii sau acces la prestatorii 
privați de servicii medicale. 

Tabelul 4 scoate în evidență problemele-cheie în reglementarea acoperirii, 
sintetizează deficiențele principale în acoperirea finanțată de stat și indică 
rolul AFS în acoperirea acestor lacune. 

Tabelul 4. Deficiențele acoperirii finanțate de stat și AFS Sursa: autorii.

Dimensiunea 
acoperirii 

Drepturile populației Pachetul de beneficii Taxele de utilizator (coplăți)

Probleme de 
reglementare a 
acoperirii finanțate 
de stat

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

Acoperire foarte limitată pentru 
servicii stomatologice (cu excepția 
cazurilor de urgență) 

Lista pozitivă a medicamentelor 
compensate prescrise pentru 
tratamentul în condiții de 
ambulatoriu și serviciile de diagnostic 
și laborator este foarte limitată 

Plăți informale, în particular în 
staționare 

Sume mari achitate de persoane 
pentru medicamentele compensate 
prescrise pentru tratamentul 
ambulatoriu, în special pentru adulți; 
circa jumătate din medicamentele 
acoperite sunt supuse coplăților 
procentuale de 30% și 50%

Protecție slabă de taxe de utilizator

Lacunele principale 
în acoperirea 
finanțată de stat 

Circa 12% din cei obligați să fie 
încadrați în sistemul AOAM nu sunt 
asigurați de CNAM 

Medicamente compensate prescrise 
pentru tratament ambulator, teste 
de diagnostic și laborator și îngrijire 
stomatologică

Medicamente compensate prescrise 
pentru tratament ambulator pentru 
adulți 
Asistență stomatologică pentru 
adulți

Sunt aceste lacune 
acoperite de AFS?

Nu, AFS reprezintă doar 0,2% din cheltuielile curente pentru serviciile medicale; oferă acces la serviciile care nu se 
regăsesc în pachetul de beneficii al CNAM sau accesul la prestatorii privați de asistența medicală; nu acoperă coplățile 
pentru serviciile acoperite de CNAM și este procurată în mare parte pentru angajații companiilor mari
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3.2 Accesul, utilizarea și necesitățile 
nesatisfăcute
Există o inegalitate marcată a veniturilor în utilizarea diferitor servicii 
de sănătate, după cum este prezentat în fig. 1. În 2016, adresarea la 
medicul de familie scade odată cu veniturile, pe când adresarea la medicii 
specialiști crește odată cu creșterea veniturilor. Persoanele din quintilele 
cele mai bogate în comparație cu trei cele mai sărace quintile se adresează 
de două ori mai mult la medicii specialiști și de cinci ori mai mult la medicii 
stomatologi. 

Un motiv al inegalităților în adresările la medic specialist este variația 
substanțială a numărului de medici din țară. În 2016, numărul de medici 
la 10.000 de locuitori a fost în medie de 37, dar numai 6 în regiunea 
rurală, în comparație cu 78 în regiunile urbane (Agenția Națională pentru 
Sănătate Publică, 2019). Persoanele care locuiesc în zonele rurale se 
adresează mai puțin la medicii specialiști, farmaciști și medicii stomatologi, 
decât persoanele care locuiesc în zonele urbane (Fig. 2). Barierele de 
acces în regiunile rurale sunt cauzate de distanța până la instituții, 
calitatea proastă a drumurilor și lipsa transportului public; aceste tipuri de 
bariere au un impact mai mare asupra unor grupuri de persoane, inclusiv 
pensionarii, persoanele neangajate și persoanele cu dizabilități. 

Fig. 1. Ponderea populației care s-a adresat la medicul de familie în 
ultimele patru săptămâni, după quintila de venit, 2016
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Sursa: BNS (2017).
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Aproximativ 12% și 25% din persoanele intervievate au raportat 
administrarea medicamentelor fără rețetă și respectiv cu rețetă, în 2016 
(BNS, 2017). Utilizarea medicamentelor fără rețetă este mai mare în rândul 
tinerilor (25-44 ani), a persoanelor neasigurate, persoanelor din localitățile 
urbane și a persoanelor mai bogate (BNS, 2017). Ratele de administrare 
a medicamentelor par să fie foarte joase în Republica Moldova, în 
comparație cu ratele raportate în statele UE. În 2014, 35% și 49% din 
persoanele intervievate în UE au raportat utilizarea medicamentelor fără 
rețetă și, respectiv cu rețetă (Eurostat, 2019). 

Pe parcursul perioadei de analiză a crescut adresarea la medicul de familie, 
dar a scăzut utilizarea serviciilor spitalicești și stomatologice. Cota-parte 
a populației care se adresează la medicul de familie a crescut de la 51% în 
2008 la 65% în 2016. În aceeași perioadă, utilizarea serviciilor de asistență 
medicală spitalicească a scăzut de la 34% la 27%, iar utilizarea serviciilor 
stomatologice a scăzut de la 7% la 3,7% (BNS, 2017). Declinul aferent 
asistenței medicale stomatologice a fost remarcat pentru majoritatea 
quintilelor de venit, dar a fost în particular stringent pentru cele mai 
sărace, după cum este arătat în Fig. 3. Datele cu privire la tendințele de 
utilizare a medicamentelor nu sunt disponibile. 

Fig. 2. Numărul de vizite în ultimele patru săptămâni, după tipul de servicii 
și regiunea de reședință, 2016
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În pofida inegalității din punct de vedere al veniturilor, ce ține de 
adresarea la medicii specialiști (Fig. 1), ponderea populației care 
renunță la asistență medicală din cauza barierelor de acces - necesitățile 
nesatisfăcute de asistență medicală (Boxa 1) - a scăzut substanțial în 
timp. 

Indicatorii de protecție financiară captează povara financiară a 
persoanelor care suportă plăți de buzunar la utilizarea serviciilor medicale. 
Totuși, aceștia nu indică dacă plățile de buzunar creează o barieră de 
acces, ceea ce rezultă în necesități nesatisfăcute de asistență medicală. 
Necesitatea nesatisfăcută este un indicator de acces definit în cazurile în 
care persoanele au necesități de servicii de sănătate, dar nu le primesc din 
cauza barierelor de acces. 

Informațiile despre utilizarea serviciilor de sănătate sau necesitățile 
nesatisfăcute nu sunt colectate din cercetările bugetelor gospodăriilor 
casnice pentru a putea analiza protecția financiară. Aceste cercetări 
indică gospodăriile care nu au suportat plăți de buzunar, dar nu și de 
ce. Gospodăriile fără plăți de buzunar s-ar putea să nu aibă necesități în 
asistență medicală, ar putea fi scutite de taxe sau s-ar putea confrunta cu 
bariere de acces la servicii de sănătate. 

Analiza protecției financiare ce nu ține cont de necesitățile nesatisfăcute 
poate fi interpretată greșit. O țară ar putea avea o incidență relativ 

Boxa 1. Necesități nesatisfăcute de asistență medicală Sursă: Biroul OMS din Barcelona pentru 
consolidarea sistemelor de sănătate.

Fig. 3. Ponderea populației care a vizitat stomatologul în ultimile patru 
săptămâni, după quintila de venit

Sursa: BNS (2017).
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mică a plăților catastrofale de buzunar, deoarece multe persoane nu se 
adresează după servicii de sănătate, din cauza disponibilității limitate a 
serviciilor sau alte bariere de acces. Pe de altă parte, reformele ce sporesc 
utilizarea serviciilor pot majora plățile de buzunar - de exemplu, prin 
taxele de utilizatori - dacă politicile de protecție nu există. În aceste cazuri, 
reformele ar putea îmbunătăți accesul la serviciile de sănătate, dar în 
același timp, pot majora povara financiară. 

Prezentul studiu folosește datele privind necesitatea nesatisfăcută pentru 
a complementa analiza protecției financiare. Aceasta mai atrage atenția 
la schimbările în cota-parte și distribuirea gospodăriilor fără plăți de 
buzunar. Dacă majorarea cotei gospodăriilor fără plăți de buzunar nu 
poate fi explicată prin schimbările din sistemul de sănătate - de exemplu, 
protecția îmbunătățită pentru anumite gospodării - acestea ar putea fi 
determinate de creșterea necesităților nesatisfăcute.

În fiecare an, statele membre ale Uniunii Europene colectează date privind 
necesitatea nesatisfăcută de asistență medicală și stomatologică prin 
intermediul statisticii Uniunii Europene privind veniturile și condițiile de 
trai (UE-SILC). Aceste date pot fi dezagregate după vârstă, gen, studii și 
venituri. Deși această sursă importantă de date duce lipsa unei explicații 
și este de o valoare limitată pentru scopurile comparative din cauza 
diferențelor de raportare dintre țări, este totuși utilă la identificarea 
tendințelor în timp într-o țară. (Arora et al., 2015; EXPH, 2016, 2017). 

Statele membre ale UE mai colectează date privind necesitățile 
nesatisfăcute prin intermediul Anchetei europene de sănătate prin 
intermediul interviului (EHIS), desfășurată o dată la fiecare cinci ani. Cea 
de-a doua etapă a acestui studiu a fost realizată în 2014. A treia etapă este 
planificată pentru anul 2019.

În timp ce UE-SILC oferă informații despre necesitățile nesatisfăcute ca 
o cotă-parte a populației cu vârsta de peste16 ani, EHIS oferă informații 
privind necesitățile nesatisfăcute în rândul celor care raportează necesități 
de asistență medicală. De asemenea, EHIS află părerea persoanelor despre 
necesitatea nesatisfăcută de medicamente prescrise. 
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Ponderea populației care raportează necesitatea nesatisfăcută din cauza 
costului a scăzut de la mai mult de 25% în 2008 la doar 15% în 2016 (Fig. 
4 (diagrama de sus)). Necesitatea nesatisfăcută este puțin mai ridicată în 
rândul populației totale decât în rândul populației asigurate de CNAM, 
însă discrepanța dintre aceste două grupuri s-a redus în timp.

Această reducere majoră a necesității nesatisfăcute în timp este 
încurajatoare, dar este impunător faptul că o parte relativ mare a 
populației asigurate de CNAM (13%) raportează necesități nesatisfăcute 
din cauza costurilor. 

Totodată, ponderea persoanelor care au renunțat la asistența medicală 
din cauza calității (proaste) a serviciilor oferite a scăzut de la circa 8% în 
2010 la circa 4% în 2016, înregistrînd o reducere majoră (Fig. 4 (diagrama 
de jos)). Totuși, există o diferență foarte mică între populația totală și 
persoanele asigurate de CNAM. 
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Fig. 4. Necesitatea nesatisfăcută de asistență medicală auto-raportată, 
după motiv 

Notă: persoanele care au raportat că au 
renunțat la asistența medicală în ultimele 12 
luni. 

Sursa: BNS (2017).
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3.3 Rezumat
Asistența medicală de urgență și primară finanțate de stat sunt disponibile 
gratuit pentru toată populația, indiferent de statutul de asigurat. De 
asemenea, este disponibil un număr de medicamente pentru tratarea 
unui spectru de boli transmisibile și netransmisibile, precum și servicii 
spitalicești pentru persoanele cu boli transmisibile selectate, probleme 
acute de sănătate mintală și probleme de adicție, cancer și tulburări 
sangvine. Toate serviciile medicale finanțate de stat sunt disponibile doar 
pentru persoanele asigurate de CNAM, care beneficiază de accesul liber la 
serviciile de tratament ambulatoriu și spitalicești cu bilet de trimitere. 

Spectrul de medicamente compensate acoperite de CNAM este relativ 
limitat și multe persoane trebuie să achite cote prestabilite pentru 
majoritatea acestor medicamente. 

CNAM acoperă un spectru foarte mic de servicii stomatologice - în primul 
rând, serviciile de urgență și consultațiile profilactice, unele servicii 
adiționale, dar limitate pentru copii și femei însărcinate. Majoritatea 
serviciilor de protezare, restaurare și ortodonție nu sunt acoperite. 
 
Principalele deficiențe ale acoperirii cu servicii de sănătate țin de:

• dreptul la beneficiile CNAM se bazează pe achitarea primelor de 
asigurare; în rezultat, 12% din populație, care este eligibilă pentru 
pachetul de beneficii al CNAM, nu deține asigurare; 

• lista pozitivă limitată de medicamente compensate prescrise pentru 
tratament în condiții de ambulatoriu, acoperită de CNAM; 

• nicio acoperire a asistenței medicale stomatologice pentru adulți; 

• sume mari achitate de persoane (coplăți procentuale) pentru 
medicamente compensate prescrise pentru tratamentul ambulatoriu, 
acoperite de CNAM, fără excepții pentru persoanele sărace și fără niciun 
plafon la coplăți; și 

• plăți informale, în particular pentru servicii spitalicești (inclusiv 
medicamente), dar și pentru servicii de ambulator. 

AFS nu influențează eliminarea acestor lacune, reprezintă doar 0,2% din 
cheltuielile curente pentru sănătate; oferă acces la serviciile care nu se 
regăsesc în pachetul de beneficii al CNAM sau accesul la prestatorii privați 
de servicii de sănătate; și este în mare parte procurată pentru angajații 
companiilor mari. 

Există o inegalitate substanțială în ceea ce privește adresarea la medicii 
specialiști în parte din cauza unui număr mic de medici în regiunile rurale, 
dar și din cauza barierelor impuse de distanța până la instituții, calitatea 
proastă a drumurilor și lipsa transportului public. De asemenea, mai 
există inegalități privind adresarea la medicii stomatologi și utilizarea 
medicamentelor. 
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Deși cota persoanelor care raportează necesități nesatisfăcute din cauza 
că costul și calitatea au scăzut substanțial în timp, reducând discrepanța 
dintre necesitatea nesatisfăcută și persoanele asigurate de CNAM, este 
remarcabil faptul că 13% din populația asigurată de CNAM continuă să 
raporteze necesități nesatisfăcute din cauza costului. 

În comparație cu adresarea la medicii de familie, utilizarea serviciilor 
stomatologice a scăzut în timp, cu o reducere semnificativă în quintilele cu 
cele mai mici venituri. 
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4. Cheltuielile 
gospodăriilor casnice 
pentru sănătate 



Prima parte a acestui capitol folosește datele din Cercetarea bugetelor 
gospodăriilor casnice pentru a prezenta tendințele în cheltuielile 
gospodăriilor casnice pentru sănătate - adică, plățile de buzunar, plățile 
formale și informale suportate de beneficiari la utilizarea unui bun sau 
serviciu oferit în sistemul sănătății. Cea de-a doua parte descrie rolul 
plăților informale și promotorii principali ai schimbării în timp a plăților  
de buzunar. 

4.1 Plățile de buzunar 
Aproximativ trei pătrimi de gospodării raportează plăți de buzunar. Cota 
gospodăriilor ce reportează plăți de buzunar s-a majorat în timp de la 65% 
în 2008 până la 72% în 2016 (Fig. 5). 

Fig. 5. Cota-parte a gospodăriilor cu și fără plăți de buzunar 
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Sursă: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice.

Cu plăți de buzunar

Fără plăți de buzunar

Își pot permite persoanele din Republica Moldova să achite serviciile de sănătate? 26



Gospodăriile fără plăți de buzunar fac parte preponderent din quintilele 
sărace și nu din cele bogate. În 2016, 34% din gospodăriile care fac 
parte din quintilele cele mai sărace nu au înregistrat plăți de buzunar, în 
comparație cu 24% din gospodăriile care se regăsesc în cea mai bogată 
quintilă. Această diferență reflectă nivele mai înalte ale necesităților 
nesatisfăcute de asistență medicală între cele mai sărace gospodării (Fig. 
6). Totodată, cota-parte a gospodăriilor din cele mai sărace quintile ce 
raportează că nu au suportat plăți de buzunar a scăzut substanțial în 
timp, de la circa 50% înregistrate în 2008. Această scădere poate reflecta 
schimbările de politici pentru extinderea accesului la serviciile de sănătate 
finanțate de stat, cu impact asupra majorării adresărilor la servicii de 
sănătate și expunerii la plățile de buzunar. 

Fig. 6. Cota-parte a gospodăriilor ce nu au suportat plăți de buzunar, după 
quintila de consum
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Plățile de buzunar au crescut stabil, atingând media (în termeni reali) de 
la 1.313 lei pe o persoană în 2008 până la 1.529 lei în 2016 (Fig. 7). Toate 
quintilele au înregistrat plăți de buzunar mai mari în 2016 decât în 2008, 
însă creșterea a fost mai mare pentru quintila cea mai săracă și quintila 
a doua și mai mică pentru quintilele 3 și 4. Cheltuielile cresc odată cu 
consumul gospodăriilor. În 2008, cele mai bogate gospodării cheltuiau 
aproximativ de opt ori mai mult decât media pentru cea mai săracă 
quintilă. Până în 2016, diferența a fost mai mică, cei mai bogați cheltuind 
aproximativ de cinci ori mai mult decât cei mai săraci. Rezultatele pentru 
ultimii ani sugerează o povară financiară în creștere pentru cele mai sărace 
gospodării. 

Majorarea cheltuielilor în rândul celor bogați și creșterea poverii financiare 
asupra celor mai sărace gospodării sunt confirmate în Fig. 8. Cota-parte a 
plăților de buzunar în totalul cheltuielilor gospodăriilor a crescut odată 
cu consumul. În 2016, cele mai sărace gospodării cheltuiau în medie 5% 
din bugetul lor pentru serviciile de sănătate, în comparație cu peste 7% în 
quintilele cele mai bogate. Cota-parte a plăților de buzunar a crescut în 
medie de la 5,6% în 2008 până la 6,4% în 2016, cu cea mai mare creștere 
înregistrată în cea mai săracă quintilă. Un rezultat înalt în comparație cu 
alte țări din Europa (Biroul Regional OMS pentru Europa, 2019). 

Fig. 7. Plățile anuale de buzunar pentru serviciile de sănătate pe o 
persoană, după quintila de consum

Note: sumele sunt prezentate în termeni 
reali. În 2016, 1.000 de lei aveau puterea de 
cumpărare echivalentă cu 100 € într-un stat 
mediu din UE.

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

1500

3500

2000

2500

3000

1000

500

M
D

L

IV

V(cei mai bogați)

Total

III

II

I (cei mai săraci)

Își pot permite persoanele din Republica Moldova să achite serviciile de sănătate? 28



Medicamentele prescrise pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu reprezintă 
în mod constant cea mai mare parte a cheltuielilor de buzunar, urmate de serviciile 
spitalicești, stomatologice și de ambulator (Fig. 9). Cota-parte a medicamentelor 
prescrise pentru tratament ambulator a crescut substanțial în perioada 2008-2016, 
de la 69% la 79%. Cota-parte a serviciilor stomatologice și de ambulatoriu s-au redus 
considerabil. Cota asistenței medicale spitalicești de asemenea a scăzut. Pe tot parcursul 
anilor, cota-parte achitată pentru testele de diagnostic și laborator și produsele 
medicale este foarte mică. 

Fig. 9. Structura cheltuielilor de buzunar după tipul serviciului medical

Notă: testele de diagnostic și laborator includ 
alte servicii paramedicale; produsele medicale 
(cu excepția medicamentelor) și echipamentul 
medical.

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice. 
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Pe parcursul perioadei de studiu, medicamentele pentru tratamentul în 
condiții de ambulatoriu reprezintă cel mai mare articol de cheltuieli de 
buzunar pentru toate quintilele (Fig. 10). În cea mai mare parte, cota 
medicamentelor pentru tratament ambulatoriu scade odată cu consumul 
gospodăriilor, pe parcursul tuturor anilor. În 2016, a reprezentat mai 
mult de 90% în cele mai sărace quintile, în comparație cu 70% în cele mai 
bogate (Fig. 10). În schimb, cota-parte pentru serviciile stomatologice, 
serviciile de ambulator și a testelor de diagnostic a crescut odată cu 
consumul gospodăriilor; quintila cea mai săracă cheltuie foarte puțin 
pentru aceste articole - mai puțin de 10% - pe când quintila cea mai 
bogată cheltuie cu mult mai mult, aproximativ 25%. În timp, cheltuielile în 
aceste trei domenii s-au concentrat tot mai mult în gospodăriile cele mai 
bogate. 

Cota-pare a serviciilor spitalicești a rămas stabilă pentru cea mai bogată 
quintilă, dar a scăzut în timp pentru toate celelalte quintile. Cea mai 
săracă quintilă a înregistrat și cea mai mare scădere a cotei serviciilor 
spitalicești, cu reduceri considerabile în 2009, 2013 și 2016, reflectând 
politicile de extindere a acoperirii din contul transferurilor din bugetul 
de stat pentru grupurile vulnerabile de persoane în 2009 și 2013 și cele 
de extinde a accesului la servicii spitalicești finanțate de stat pentru unele 
persoane cu maladii oncologice în 2016 (a se vedea Tabelul 2). 
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Fig. 10. Structura cheltuielilor totale de buzunar după tipul de servicii 
medicale și quintila de consum, anii selectați

Notă: testele de diagnostic și laborator includ 
alte servicii paramedicale; produsele medicale 
(cu excepția medicamentelor) și echipamentul 
medical.

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice.
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În perioada 2008-2016, suma cheltuită de o persoană pe medicamente 
pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu a crescut în termeni reali 
de la 910 lei la 1.211 lei - o majorare de aproximativ 33% - în timp ce 
cheltuielile pentru alte articole, cu excepția produselor medicale, au scăzut 
în termeni reali (Fig. 11). 

Creșterea cheltuielilor pentru medicamentele utilizate în tratamentul 
ambulatoriu pe o persoană a fost înregistrată în toate quintilele, dar cea 
mai mare majorare a avut loc în quintilele cele mai sărace. Cheltuielile 
pe o persoană pentru servicii spitalicești au scăzut în timp pentru toți, cu 
excepția quintilei a doua și a celor mai bogate quintile (Fig. 12). 

Fig. 11. Cheltuielile anuale de buzunar pentru asistența medicală pe o 
persoană, după tipul serviciului (MDL)

Notă: sumele sunt prezentate în 
termeni reali. În 2016, 1.000 de 
lei aveau puterea de cumpărare 
echivalentă cu aproximativ 100€ într-un 
stat mediu din UE.

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice. 
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Fig. 12. Cheltuielile anuale de buzunar pentru medicamente și servicii 
spitalicești pe o persoană, după quintila de consum (MDL)

Medicamente

Asistența medicală spitalicească

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

0

1500

150

2000

200

2500

300

250

1000

100

500

50

M
D

L
M

D
L

Note: sumele sunt prezentate în termeni 
reali. În 2016, 1000 de lei aveau puterea de 
cumpărare echivalentă cu aproximativ 100€ 
într-un stat mediu din UE.

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice. 

IV

V (cei mai bogați)

III

II

I (cei mai săraci)

Își pot permite persoanele din Republica Moldova să achite serviciile de sănătate? 33



4.2 Plățile informale 
Studiul din 2015 efectuat de Transparency International Moldova a constatat 
că aproape trei pătrimi din populație (72%) au achitat în mod frecvent plăți 
informale pentru a avea acces la servicii de sănătate (Rahman, 2017). Un alt studiu 
menționează faptul că în Republica Moldova, plățile informale sunt considerate 
ca plăți necesare pentru a putea beneficia de servicii, oferite benevol pentru 
serviciile neincluse în pachetul de beneficii al CNAM și în formă de cadouri făcute 
de bunăvoie pentru exprimarea mulțumirii (Vian et al., 2015). Studiul a constatat 
că prestatorii de servicii de sănătate consideră în general plățile informale drept 
cadouri ce nu dăunează persoanelor sau sistemului sănătății, deși mulți pacienți 
susțin același lucru, circa o treime din plățile informale par să fie efectuate forțat 
(Vian et al., 2015). 

Plățile informale sunt mai răspândite în asistența medicală spitalicească decât în 
instituțiile de ambulatoriu. Cel mai des sunt achitate medicilor din spitale, persoanele 
achitând mai mult pentru servicii de sănătate mai complexe, ca de exemplu, 
intervenții (Vian et al., 2015). Analiza a arătat că plățile informale pentru servicii 
spitalicești reprezintă o barieră de acces și condiționează persoanele să opteze pentru 
remedii naturiste sau să caute alternative ca autotratamentul. Ponderea persoanele 
care au achitat pentru servicii spitalicești și au raportat plăți informale s-a majorat 
substanțial în timp de la 60% în 2009 la 82% în 2012 (Vian et al., 2015). 

În asistența medicală de ambulatoriu plățile informale sunt achitate pentru a 
reduce timpul de așteptare și pentru a îmbunătăți atitudinea lucrătorilor medicali. 
Printre persoanele care au achitat din buzunar pentru servicii ambulatorii, cota 
celor care au raportat plăți informale a crescut puțin în timp, de la 32% în 2009 la 
36% în 2012. Specialiștii notează că pentru persoanele care desfășoară activități 
independente este mai ieftin să achite neoficial pentru serviciile de ambulatoriu în 
instituțiile publice, decât să achite prime de asigurare la CNAM. 

Plățile informale reduc transparența, majorează barierele de acces și sporesc povara 
financiară. Acestea în mare parte sunt regresive și afectează mai mult cele mai 
sărace gospodării (Jakab et al., 2016). O provocare majoră în sistemele de sănătate 
cu plăți informale preponderente o reprezintă dificultatea introducerii politicilor 
de protecție a celor mai sărace persoane și expunerea utilizatorilor sistematici de 
servicii medicale la plăți de buzunar. 

4.3 Tendințele în cheltuielile publice și 
private pentru sănătate 
Conform datelor conturilor naționale de sănătate, cheltuielile publice și plățile de 
buzunar pe cap de locuitor au crescut constant în termeni reali în perioada 2000-2009 
(Fig. 13). Cheltuielile publice au crescut vertiginos în 2004, odată cu introducerea 
noului sistem de asigurare obligatorie de asistență medicală, însă rata creșterii 
plăților de buzunar a fost cu mult mai rapidă după 2004, astfel încât în 2009 plățile de 
buzunar și cheltuielile publice s-au egalat încă o dată. În perioada 2009-2013, plățile 
de buzunar au scăzut, pe când cheltuielile publice pentru serviciile de sănătate au 
rămas stabile. Cheltuielile publice pentru sănătate au scăzut din 2014, astfel încât în 
2016 acestea erau foarte aproape de nivelul din 2008 (Fig. 13). 
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Cota-parte a plăților de buzunar în cheltuielile curente pentru serviciile de sănătate 
reflectă modelul descris mai sus, scăzând extrem în 2004 și majorându-se din nou 
în 2008, fluctuând în timpul stagnării cheltuielilor publice pentru serviciile de 
sănătate și majorându-se din nou după declinul cheltuielilor publice (Fig. 14).  
Cota-parte a plăților de buzunar este mai mică decât media statelor cu venituri 
medii joase din regiunea europeană a OMS (Fig. 14). 

Fig. 13. Cheltuielile pentru serviciile de sănătate pe cap de locuitor, după 
sursa de finanțare

Sursă: OMS (2019).
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Fig. 14. Plățile de buzunar drept cotă a cheltuielile curente pentru 
sănătate

Sursa: OMS (2019).
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4.4 Rezumat
Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice indică asupra faptului că: 

• cota-parte a gospodăriilor ce raportează plăți de buzunar s-a majorat de 
la 65% în 2008 la 72% în 2016; 

• pe parcursul anilor, nu s-au înregistrat plăți de buzunar mai mult în 
gospodăriile sărace decât în cele bogate, însă cota-parte a gospodăriilor 
în quintila cea mai săracă care raportează că nu au suportat plăți de 
buzunar s-a redus substanțial pe parcursul anilor; și 

• plățile de buzunar au crescut stabil pe parcursul perioadei de referință, 
atât în termeni absoluți, cât și în termeni de cotă-parte a bugetelor 
gospodăriilor, cu cea mai mare creștere în cele mai sărace quintile. 

Aceste tendințe, de fapt, exprimă reducerea mare a necesităților 
nesatisfăcute autoraportate în perioada 2008-2016 (Fig. 4) și reflectă 
modificările de politici privind extinderea accesului la serviciile medicale 
finanțate de stat, care au sporit adresarea persoanelor la servicii și, în același 
timp, le-au expus la plăți de buzunar. 

Medicamentele pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu reprezintă 
în mod consecvent cea mai mare parte a cheltuielilor de buzunar pentru 
toate quintilele, urmate de cele pentru asistența medicală spitalicească, 
stomatologică și de staționar. Cota cheltuită pentru medicamentele 
destinate tratamentului în ambulatoriu este mult mai mare în gospodăriile 
sărace, în timp ce cota cheltuită pentru serviciile stomatologice este 
neglijabilă în toate quintilele, cu excepția celei mai bogate. Cheltuielile 
pentru medicamentele destinate tratamentului ambulatoriu au crescut 
substanțial pe parcursul perioadei de referință, atât în termeni absoluți, 
cât și drept cotă-parte a plăților de buzunar. Creșterea preponderent s-a 
înregistrat la cele mai sărace quintile. 

Studiile sugerează că plățile informale sunt o problemă, în particular pentru 
asistența medicală spitalicească. Cota-parte a persoanelor care raportează 
plăți informale pentru asistența medicală spitalicească a crescut de la 60% 
în 2009 până la 82% în 2012 (Vian et al., 2015). Plățile informale reduc 
transparența, majorează barierele de acces și sporesc povara financiară. De 
asemenea, în mare parte sunt regresive și plasează o povară financiară mai 
mare pe cele mai sărace gospodării. 

Conform datelor din conturile naționale de sănătate, plățile de buzunar 
pe o persoană au înregistrat o creștere stabilă în perioada 2000-2009, chiar 
dacă cheltuielile publice pentru sănătate s-au majorat și au crescut deosebit 
de repede după introducerea asigurărilor obligatorii de asistență medicală 
în 2004. Acestea au scăzut în perioada 2009-2014 și s-au majorat din nou 
în 2015. Cheltuielile publice pe o persoană pentru serviciile medicale s-au 
redus din 2014, astfel încât în 2016 acestea au atins nivelul din 2008. 
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5. Gradul de protecție 
financiară



Acest capitol folosește datele din Cercetarea bugetelor gospodăriilor 
casnice din Republica Moldova pentru a estima măsura în care plățile de 
buzunar rezultă într-o povară financiară pentru gospodăriile ce apelează 
la serviciile de sănătate. În capitol este redată relația dintre cheltuielile 
de buzunar și riscul de sărăcie, precum și se prezintă estimările incidenței, 
distribuției și promotorilor plăților catastrofale de buzunar.

5.1 Câte gospodării se confruntă cu 
dificultăți financiare?
5.1.1 Plățile de buzunar și riscul de sărăcie

În fig. 15 este refletată cota parte a gospodăriilor expuse riscului de 
sărăcie după efectuarea plăților de buzunar. Pragul sărăciei reflectă costul 
cheltuielilor pentru necesitățile de bază (alimente, locuință și servicii 
comunale) în rândul populației relativ sărace (gospodăriile din percentilele 
25-35 din distribuția de consum, ajustat la mărimea și structura 
gospodăriei). Costurile lunare de satisfacere a necesităților de bază - 
nivelul necesităților de bază - a fost de 2.539 lei în 2016 (în 2016, 1.000 de 
lei erau echivalentul a 100€ într-un stat mediu din UE). 

Fig. 15. Cota gospodăriilor expuse riscului de sărăcie după efectuarea 
plăților de buzunar 

Notă: o gospodărie este împovărată dacă 
cheltuielile sale totale sunt sub nivelul 
necesităților de bază după efectuarea plăților 
de buzunar; sărăcită dacă cheltuielile sale 
totale sunt sub nivelul necesităților de bază 
înainte de efectuarea plăților de buzunar; și cu 
riscul de împovărare, dacă cheltuielile totale 
după suportarea plăților de buzunar sunt în 
limita de 120% din nivelul necesităților de 
bază.

Sursă: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice.
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Cota-parte a gospodăriilor sărăcite, împovărate din punct de vedere financiar 
sau expuse riscului de împovărare după efectuarea plăților de buzunar a 
crescut în perioada 2008-2012, după care a scăzut în 2013 și apoi a crescut 
puțin în 2016 în comparație cu fiecare an precedent de referință (Fig. 15). 
Reducerea din 2013 s-a datorat în mare parte reducerii cotei gospodăriilor 
sărăcite. Această cotă a fost mai mică în 2016 decât în 2008. Prin comparație, 
cota gospodăriilor împovărate și a gospodăriilor expuse riscului de 
împovărare s-a majorat în perioada de raportare. 

5.1.2 Plățile catastrofale 

Gospodăriile cu niveluri catastrofale de plăți de buzunar (în aceast raport) 
sunt definite drept acele gospodării care cheltuiesc mai mult de 40% din 
capacitatea lor de plată. Se includ gospodăriile împovărate după achitarea 
plăților de buzunar (deoarece nu mai au capacitatea de plată) și cele sărăcite 
(deoarece nu au nici o capacitate de plată). 

În 2016 s-a estimat că 17% din gospodării au înregistrat niveluri catastrofale de 
cheltuieli pentru serviciile medicale (Fig. 16). În general, incidența cheltuielilor 
catastrofale pentru sănătate s-a majorat în perioada 2008-2010, a fluctuat 
în perioada 2011-2013, după care a crescut din nou. Cel mai mare rezultat se 
înregistrează în anul 2016. Nivelul general maschează diferențe importante în 
distribuție, atât într-un punct anumit în timp, cât și pe parcursul timpului.

Fig. 16. Cota-parte a gospodăriilor cu plăți catastrofale Sursă: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice.
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5.2 Cine se confruntă cu dificultăți 
financiare?
Cheltuielile catastrofale pentru sănătate se concentrează în gospodăriile 
care au riscul de împovărare, sunt împovărate din punct de vedere 
financiar și cele sărăcite (Fig. 17). Cota parte a gospodăriilor sărăcite de 
plățile catastrofale a scăzut în timp, pe când cota gospodăriilor cu riscul de 
împovărare s-a majorat. 

Fig. 17. Distribuția gospodăriilor cu cheltuieli catastrofale, după riscul de 
sărăcie 

Sursă: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice. 
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Cheltuielile catastrofale pentru serviciile de sănătate de asemenea sunt 
concentrate în quintila cea mai săracă și au reprezentat în mod constant 
mai mult de jumătate din toate gospodăriile cu cheltuieli catastrofale. A 
cincea parte din gospodării cu cheltuieli catastrofale se află în quintila a 
doua. Pe quintile, incidența cheltuielilor catastrofale variază de la 45% în 
cea mai săracă quintilă și 18% în cea de-a doua quintilă, până la 7% în cea 
mai bogată (Fig. 18). Incidența în cea mai săracă quintilă s-a majorat de la 
38% în 2008 până la 45% în 2016. 

Fig. 18. Cota-parte a gospodăriilor cu cheltuieli catastrofale, după quintila 
de consum 

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice. 
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Gospodăriile cu cheltuieli catastrofale pentru servicii de sănătate sunt 
preponderent din localitățile rurale din partea de nord a țării, membrii 
gospodăriei în mare parte au studii medii incomplete, sunt pensionari și 
locuiesc în gospodării cu un singur membru sau sunt cupluri fără copii (Fig. 
19). Cota-parte a gospodăriilor rurale și a pensionarilor în rândul tuturor 
gospodăriilor cu cheltuieli catastrofale a sporit în timp. 

Fig. 19. Distribuția gospodăriilor cu cheltuieli catastrofale, după amplasare 
și statutul socioeconomic

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice. 
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5.3 Care servicii de sănătate duc la 
dificultăți financiare? 
Medicamentele pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu sunt cel mai 
mare determinant al cheltuielilor catastrofale pentru serviciile de sănătate; 
cota lor s-a mărit substanțial în timp de la 62% în 2008 până la 74% în 2016 
(Fig. 20). Serviciile de asistență medicală stomatologică și spitalicească sunt 
următorii doi determinanți cei mai importanți în ansamblu. Serviciile de 
asistență medicală stomatologică au scăzut de la 17% în 2008 la 10% în 
2016. Cota serviciilor spitalicești de asemenea a scăzut puțin de la 10% în 
2008 până la 8% în 2016. 

Medicamentele pentru tratamentul ambulatoriu în general reprezintă 
cea mai mare cotă a plăților de buzunar în toate quintilele, însă cota lor 
este mult mai înaltă pentru quintilele mai sărace (Fig. 21). În 2016 acestea 
reprezentau peste 90% în cele mai sărace quintile în comparație cu 56% 
în quintilele cele mai bogate. Din 2008, cota-parte a medicamentelor 
pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu a crescut substanțial în toate 
quintilele. 

Pentru alte tipuri de servicii de sănătate, modelul diferă după quintilă. Serviciile 
spitalicești sunt al doilea cel mai mare determinat al cheltuielilor catastrofale 
pentru toate quintilele, cu excepția celei mai bogate. Cota sa a fluctuat, dar a 
scăzut în general pentru toate quintilele, cu excepția celei mai bogate. Serviciile 
stomatologice sunt o sursă importantă a cheltuielilor catastrofale doar pentru 
cea mai bogată quintilă, dar cota s-a diminuat în timp. 

Fig. 20. Distribuirea cheltuielilor catastrofale, după tipul de asistență 
medicală

Notă: testele de diagnostic și laborator includ 
alte servicii paramedicale; produsele medicale 
(cu excepția medicamentelor) și echipamentul 
medical.

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice. 
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5.4 Care este povara financiară? 
Plățile de buzunar ca o cotă-parte a cheltuielilor totale ale gospodăriilor 
au crescut progresiv odată cu consumul gospodăriilor cu cheltuieli 
catastrofale (fig. 22). În timp, cota-parte a rămas relativ stabilă pentru 
două cele mai sărace quintile și a scăzut în quintila a treia și a patra. 

Fig. 21. Structura cheltuielilor catastrofale, după tipul de servicii de 
sănătate și quintila de consum, anii selectați

Notă: testele de diagnostic și laborator includ 
alte servicii paramedicale; produsele medicale 
(cu excepția medicamentelor) și echipamentul 
medical.

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice. 
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În gospodăriile sărăcite, cota plăților de buzunar în totalul cheltuielilor a 
fluctuat pe parcursul perioadei de analiză, variind de la 6% la 7% (Fig. 23). 

Fig. 22. Plățile de buzunar ca cotă-parte în cheltuielile totale ale 
gospodăriilor cu cheltuieli catastrofale, după quintile de consum

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice. 
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Fig. 23. Plățile de buzunar ca cotă-parte a cheltuielilor totale în 
gospodăriile sărăcite

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice.
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5.5 Comparația internațională
Incidența cheltuielilor catastrofale pentru sănătate în Republica Moldova 
este cea mai înaltă în regiunea europeană a OMS. Este mai înaltă decât în 
așa state ca Kyrgyzstan și Ucraina, unde plățile de buzunar reprezintă o cotă 
similar de înaltă a cheltuielilor curente pentru sănătate (Fig. 24). 

Fig. 24. Incidența cheltuielilor catastrofale pentru sănătate și plățile 
de buzunar în cheltuielile totale pentru sănătate în statele europene 
selectate, ultimul an disponibil

Notă: R²: coeficientul de determinare. Datele 
privind plățile de buzunar sunt pentru același 
an ca și cheltuielile catastrofale. Republica 
Moldova este evidențiată cu roșu.

Sursă: Biroul Regional al OMS pentru Europa 
(2019).
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5.6 Rezumat
Protecția financiară este insuficientă în Republica Moldova, în comparație 
cu multe state din Europa, inclusiv țările unde plățile de buzunar 
reprezintă o cotă similar de înaltă a cheltuielilor curente pentru sănătate. 

În 2016, 17% din gospodării au înregistrat niveluri catastrofale de 
cheltuieli pentru sănătate, iar aproape 7% au suportat cheltuieli de 
sănătate care sporesc nivelul sărăciei.

Aproximativ jumătate din toate gospodăriile cu cheltuieli catastrofale 
pentru sănătate sunt din cea mai săracă quintilă, pe când o cincime se află 
în cea de-a doua quintilă. 

Medicamentele pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu sunt cel 
mai mare determinant al cheltuielilor catastrofale în toate quintilele; cota 
lor se majorează odată cu consumul gospodăriei și a sporit în general pe 
parcursul perioadei de analiză de la 62% în 2008 până la 74% în 2016. 
Serviciile spitalicești sunt cea de-a doua cauză pentru toate quintilele, 
cu excepția celei mai bogate. Serviciile stomatologice sunt o sursă 
semnificativă a poverii financiare doar pentru cea mai bogată quintilă. 

Incidența cheltuielilor catastrofale a crescut în timp, în toți anii studiului 
înregistrînd cele mai înalte nivele în 2015 și 2016. Cota gospodăriilor 
sărăcite s-a diminuat neesențial, pe când cota gospodăriilor împovărate și 
a gospodăriilor expuse riscului de împovărare s-a majorat.
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5.6 Summary
Financial protection is relatively strong in Sweden compared to many 
other EU countries, on a par with France, Germany and the United 
Kingdom

In 2012, about 1% of households experienced impoverishing health 
spending (up from about 0.3% in 2006).

About 2% of households experienced catastrophic health spending in 
2012, a share that has remained relatively stable over time.

Catastrophic health spending is heavily concentrated among households 
in the poorest quintile. Around 6% of households in the poorest quintile 
experienced catastrophic spending compared to around 1% in the other 
quintiles.

Overall, the largest contributors to catastrophic health spending are 
dental care and medical products. Among the poorest quintile, however, 
the largest contributor to catastrophic spending is outpatient medicines.

6. Factorii ce consolidează 
și subminează protecția 
financiară 



În acest capitol sunt descriși factorii responsabili de povara financiară 
cauzată de plățile de buzunar și explicate tendințele în timp. Sunt examinați 
factorii din afara sistemului de sănătate al Republicii Moldova care 
afectează capacitatea de plată a persoanelor - de exemplu, modificarea 
veniturilor și costului nivelului de trai – la fel sunt examinați și factorii din 
sistemul de sănătate. 

6.1 Factorii ce afectează capacitatea 
de plată a persoanelor pentru 
asistența medicală 
Capitolul analizează schimbările în capacitatea de plată a persoanelor 
pentru serviciile de sănătate, cu accent pe cei care se confruntă cu cel 
mai înalt risc de sărăcie și se bazează pe datele din cercetarea bugetelor 
gospodăriilor casnice și alte surse de date. 

Republica Moldova a înregistrat o creștere economică relativ puternică din 
2000, cu o contracție stringentă a creșterii anuale (-9%) în venitul național 
brut în 2009, ca urmare a crizei financiare globale. Veniturile au crescut mai 
repede decât media în cele mai sărace 40% ale populației, ceea ce a dus la 
reducerea inegalității aferente veniturilor; indicatorul Gini a scăzut de la 36 
în 2000 până la 26 în 2017 (Banca Mondială, 2019). 

Nivelul sărăciei este mai înalt decât media în regiunile rurale și în rândul 
persoanelor angajate în agricultură, persoanelor în etate (65 ani sau mai în 
vârstă), gospodăriilor cu trei sau mai mulți copii și persoanelor dependente 
de remitențe (Banca Mondială, 2016). Diferența dintre nivelele de sărăcie 
între regiunile urbane și rurale este deosebit de puternică, circa 5% din 
populația urbană trăind sub pragul național al sărăciei comparativ cu 19% 
din populația rurală (BNS, 2019). În timp, diferența dintre veniturile urbane 
și rurale s-a diminuat neesențial (Fig. 25).

Notă: sumele sunt prezentate în termeni 
nominali.

Sursa: BNS (2019).
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Fig. 25. Venitul mediu lunar disponibil pe cap de locuitor
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Rata oficială a șomajului este destul de mică. În perioada 2008-2018, media 
ratei anuale a șomajului a constituit circa 5%. A crescut de la 4% în 2008 
până la 7% în 2010 ca urmare a crizei financiare globale, ulterior a scăzut 
până la 3% în 2018 (2,5 și 3,5% pentru femei și, respectiv, bărbați). Rata 
șomajului în rândul tinerilor a fluctuat în timp, crescând de la 16% în 2008, 
atingând nivelul maxim de 26% în 2010 și scăzând până la 7% în 2018 (BNS, 
2019).

În timp, costul satisfacerii necesităților de bază (alimente, locuință și 
servicii comunale) - nivelul necesităților de bază - s-a dublat în mediu, 
crescând cu ritmuri mai rapide decât capacitatea gospodăriilor de a achita 
pentru serviciile medicale (Fig. 26). Cota-parte a gospodăriilor ce trăiesc 
sub nivelul necesităților de bază a scăzut de la circa 10% în 2008 până 
la circa 6% în 2016, reflectând în timp reducerea inegalităților aferente 
veniturilor (Fig. 26). Declinul general al cotei gospodăriilor care trăiesc 
sub nivelul necesităților de bază nu este reflectat în cota gospodăriilor 
care sunt sărăcite după achitarea plăților de buzunar; această cotă-parte 
a scăzut de la 4,5% până la 3,5% în 2013, dar a fost relativ stabilă (Fig. 15). 
Rezultatele înregistrate sugerează faptul că schimbările în capacitatea 
de plată în rândul gospodăriilor mai sărace nu au determinat creșterea 
incidenței catastrofale în timp. 

Fig. 26. Schimbările în costul satisfacerii necesităților de bază, capacitatea 
de plată și cota gospodăriilor ce trăiesc sub pragul necesităților de bază 

Notă: capacitatea de plată este estimată ca 
consumul unei gospodării, minus o sumă 
normativă (standard) pentru acoperirea 
necesităților de bază, cum ar fi alimentele, 
locuința și serviciile comunale. În 2016, 
1.000 MDL aveau puterea de cumpărare de 
aproximativ 100€ într-un stat mediu din UE. 
Sumele sunt prezentate în termeni nominali. 

Sursa: autorii în baza datelor cercetării 
bugetelor gospodăriilor casnice.
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6.2 Factorii sistemului de sănătate 
În următoarele paragrafe sunt analizate tendințele în cheltuielile pentru 
sănătate și acoperirea cu servicii de sănătate, după care pun accentul mai 
detaliat pe două domenii ce reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor 
catastrofale pentru sănătate: medicamentele și serviciile spitalicești. 

6.2.1 Cheltuieli pentru ocrotirea sănătății

În 2004, odată cu introducerea noului sistem de asigurare obligatorie de 
asistență medicală, statul a aprobat două decizii de politici importante. 

Prima a fost de a crea o agenție unică de procurări în sănătate (CNAM) 
responsabilă pentru centralizarea transferurilor de la bugetul de stat 
(impozite generale) și contribuțiilor (prime de asigurare) într-un fond unic 
național, în conformitate cu bunele practici internaționale (Kutzin et al., 
2010). Fondul național de acumulări combinat cu achitările bazate pe 
rezultate ale prestatorilor a redus din diferențele cheltuielilor publice pe 
cap de locuitor între raioane (Shishkin & Jowett, 2012). 

Cea de-a două decizie importantă a fost angajamentul statului de a aloca 
cel puțin 12% anual din bugetul de stat pentru sistemul de sănătate. 
Cota transferurilor pentru sănătate în cheltuielile publice totale a crescut 
stringent în 2004 și a rămas puțin peste 12% în perioada 2005-2016 (Fig. 26). 
Angajamentul de a contribui cu 12% din bugetul de stat pentru sănătate a 
fost o metodă efectivă de a majora cheltuielile publice pentru sănătate, în 
timp ce cheltuielile publice totale creșteau cu o viteză mai mare decât PIB-ul, 
așa cum s-a întâmplat până în 2007. Pe parcursul acestei perioade, cheltuielile 
publice pentru sănătate, drept cotă-parte în cheltuielile publice totale, au fost 
mai mari în Republica Moldova decât media UE (OMS, 2019). 
Din 2009, totuși, mărimea bugetului de stat - cheltuielile publice totale - nu 
a putut ține pasul cu PIB-ul; drept rezultat, angajamentul de a aloca 12% 
din bugetul de stat pentru sănătate nu a fost atât de efectiv. Cheltuielile 
publice au scăzut ca cotă-parte în PIB, iar cota bugetului de stat alocat 
pentru sănătate a fost de asemenea redusă, ceea ce a dus la scăderea 
cheltuielilor publice pentru sănătate în PIB de la 5,3% în 2004 până la mai 
puțin de 4,4% în 2016 (Fig. 27). Totodată, cheltuielile publice pe o persoană 
pentru sănătate s-au redus în 2015 și 2016 (Fig. 13).

În decembrie 2017, formula pentru determinarea cheltuielilor publice 
pentru sănătate a fost modificată prin lege. Acum transferurile din bugetul 
de stat sunt egale cu suma alocată în anul anterior indexată cu indicele 
prețului de consum din anul anterior. Urmează de stabilit dacă această 
modificare va rezulta într-o majorare stabilă a cheltuielilor publice pentru 
sănătate, pentru a corespunde necesităților de sănătate ale populației. 
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Reducerea recentă a cheltuielilor publice pentru ocrotirea sănătății 
reprezintă o îngrijorare majoră, influențînd majorarea cotei plăților de 
buzunar în cheltuielile curente pentru sănătate (Fig. 14). 

Plățile de buzunar pot fi reduse prin majorarea cheltuielilor publice pentru 
ocrotirea sănătății; există o relație puternică între cota plăților de buzunar în 
cheltuielile curente pentru sănătate și cheltuielile publice pentru ocrotirea 
sănătății ca cotă parte în PIB (Fig. 28). În 2016, totuși, plățile de buzunar 
au fost mai mari decât cele preconizate, necătând la faptul că Republica 
Moldova investește mai mult în sistemul său de sănătate decât alte țări cu 
niveluri similare sau mai mari de venituri. 

Respectiv, reducerile recente în cheltuielile publice pentru ocrotirea sănătății 
ar putea avea un efect negativ disproporționat asupra protecției financiare 
și necesită o atenție urgentă din partea factorilor de decizie. De asemenea, 
sugerează că acoperirea cu servicii de sănătate și alți factori din sistemul 
de sănătate vor juca un rol semnificativ la examinarea creșterii mai mari a 
poverii financiare decât nivelul prognozat (a se vedea Fig. 24).

Sursă: OMS (2019). 
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6.2.2 Acoperirea cu serviciile de sănătate

Dreptul populației la pachetul de servicii finanțat de stat și oferit de 
CNAM se bazează pe achitarea primelor de asigurare. Această cerință 
creează în mod automat un număr de persoane neasigurate. Mărimea 
acestui grup de persoane neasigurate este semnificativă în contextul 
pieței muncii la negru, persoanelor neangajate oficial în câmpul muncii, și 
nu neapărat înregistrate ca șomeri pentru a avea dreptul la indemnizații 
de șomaj. 

Pe parcursul anilor, cota-parte a populației eligibile asigurate de CNAM 
a crescut stabil ca răspuns la schimbările politicilor de acoperire, care 
s-au extins asupra grupurilor de persoane pentru care statul contribuie 
prin transferurile din bugetul de stat, inclusiv grupurile vulnerabile de 
persoane (a se vedea Tab. 2 și Fig. 29). Drept răspuns, cota persoanelor 
neangajate înregistrate, neasigurate de CNAM, a scăzut de la 8% în 
2008 la 2% în 2016 (BNS, 2017). Totuși, în 2018, 12% din populația 
eligibilă nu era asigurată de CNAM. Iar cei care nu sunt acoperiți cu 
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Fig. 28. Relația dintre cheltuielile publice pentru sănătate ca cotă în PIB și 
plățile de buzunar, regiunea europeană a OMS, 2016 

Notă: R²: coeficientul de determinare. 
Republica Moldova este evidențiată cu roșu.

Sursa: OMS (2019). 
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asigurare medicală sunt preponderent persoanele cu cel mai mic statut 
socioeconomic: din mediul rural, cu vârsta între 24-54 ani, care desfășoară 
activități independente, angajate în agricultură (zilieri) și persoanele cele 
mai sărace. 

Persoanele neasigurate și asigurate au dreptul la diferite beneficii. Această 
diferență de drepturi exacerbează inegalitatea de acces la serviciile de 
sănătate și încurajează ineficiența utilizării serviciilor de sănătate.

Cele mai importante lacune în pachetul de beneficii reprezintă 
medicamentele compensate pentru tratamentul în condiții de 
ambulatoriu și serviciile stomatologice. În timp, cota cheltuielelor 
catastrofale pentru medicamente a crescut în toate quintilele 
(Fig. 21). Pe parcursul perioadei de analiză, lista medicamentelor 
compensate incluse în pachetul de beneficii a fost extinsă și grupurile 
de populație scutite de coplăți au fost lărgite. Totuși, nivelul taxelor de 
utilizator pentru medicamentele compensate (sumele achitate pentru 
medicamente de către persoane) este încă unul problematic și principala 
cauză a poverii financiare, în special printre cei mai săraci. 

Acoperirea serviciilor stomatologice este foarte limitată pentru adulți 
și mai puțin limitată pentru copii, generînd dificultăți financiare pentru 
gospodăriile mai bogate (Fig. 21) și necesități nesatisfăcute pentru 
gospodăriile mai sărace (Fig. 3). 

Plățile informale pentru servicii spitalicești au crescut în timp. Deși 
serviciile spitalicești nu reprezintă un determinant major al poverii 
financiare în Republica Moldova, plățile informale merită atenție la 
nivel de politici, deoarece acestea preponderent impun bariera cea mai 
mare în calea accesului și povara financiară cea mai grea pe gospodăriile 
sărace (Jakab et al., 2016). 

Fig. 29. Cota-parte a populației eligibile, asigurate de CNAM Sursa: CNAM (2019b).
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Bugetul CNAM este ajustat în fiecare an la inflație, dar extinderea 
pachetului de beneficii nu este însoțită de investiții publice adiționale. 
Astfel, persoanele trebuie să achite din buzunar pentru serviciile 
supuse coplăților sau din cauza că serviciile sunt acoperite, dar nu sunt 
disponibile pentru pacienți ca urmare a constrângerilor bugetare, 
rezultând în plăți informale. 

Politica taxelor de utilizator (coplățile) are unele caracteristici protective. 
Nu există taxe de utilizator pentru asistența medicală specializată de 
ambulatoriu (cu bilet de trimitere) sau servicii spitalicești (cu bilet de 
trimitere), iar sistemul de scutiri are scopul de a proteja persoanele de 
costuri înalte preconizate pentru servicii de sănătate. Totuși, scutirile se 
concentrează pe maladii și nu vizează gospodăriile sărace sau persoanele 
în etate (care au un risc mai mare de sărăcie). Absența unui plafon total 
pe coplăți și dependența puternică de coplățile procentuale pentru 
medicamentele compensate destinate tratamentului în condiții de 
ambulatoriu, de asemenea cauzează dificultăți financiare. 

6.2.3 Medicamentele

Plățile de buzunar pentru medicamentele destinate tratamentului 
în condiții de ambulatoriu sunt cea mai mare sursă a dificultăților 
financiare pentru gospodării. Acestea au crescut în timp atât în termeni 
nominali, cât și ca cotă a plăților de buzunar în rândul gospodăriilor cu 
cheltuieli catastrofale pentru servicii de sănătate, în particular în rândul 
gospodăriilor celor mai sărace. Rolul medicamentelor pentru tratamentul 
în condiții de ambulatoriu în povara financiară reflectă câțiva factori, 
inclusiv lista pozitivă limitată de medicamente compensate prescrise 
pentru tratamentul ambulatoriu acoperită de CNAM (ceea ce înseamnă 
că pachetul de beneficii nu include multe medicamente esențiale pentru 
tratamentul în condiții de ambulatoriu), deficiențe la elaborarea politicii 
de coplăți și probleme ce țin de guvernanța politicii medicamentelor. 

Numărul medicamentelor din lista pozitivă (lista mdicamentelor 
compensate) s-a majorat în timp de la 54 de denumiri comune 
internaționale (DCI) în 2007, 91 DCI în 2011, 134 DCI în 2016 și 148 în 
2018 (CNAM, 2019a), însă lista mai duce lipsa unor medicamente esențiale 
pentru tratamentul prescris în condiții de ambulatoriu (Bezverhni et al., 
2016). Revizuirea Listei medicamentelor esențiale a fost planificată pentru 
2019. 

Extinderea listei medicamentelor compensate trebuie să îmbunătățească, 
în teorie, protecția financiară. În cazul Republicii Moldova, totuși, 
sumele mari achitate de persoane pentru medicamentele compensate 
relevă faptul că o majorare a listei pozitive nu doar sporește accesul la 
prescripțiile pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu, acoperite de 
stat - un rezultat pozitiv - dar și sporește expunerea persoanelor la plățile 
de buzunar prin coplăți, soldându-se cu dificultăți financiare. 

Utilizarea coplăților procentuale presupune achitarea unei cote relativ 
mare a prețului medicamentului (30%, 50% și din 2018, 70%) de către 
persoane. Totodată, expunerea persoanelor la plăți de buzunar depinde 
de prețul și cantitatea medicamentelor de care au nevoie. În plus, 
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dacă prețul nu este cunoscut din timp, persoanele se pot confrunta cu 
incertitudinea referitoare la cât trebuie să achite din buzunar. Această 
formă de coplată, prin urmare, are un efect negativ amplificat: 

• pentru persoanele care sunt consumatori frecvenți de medicamente; 

• pentru cei care au o afecțiune ce necesită medicamente cu un cost mai 
mare; 

• când prețul pentru medicamente este relativ înalt sau fluctuează; și

• când medicii și farmaciștii nu sunt obligați sau nu au stimulente să 
prescrie și să elibereze alternative mai ieftine.

Analiza CNAM indică că atât timp cât cota fondurilor CNAM alocate 
pentru medicamente și numărul de persoane ce consumă medicamente 
a crescut (CNAM, 2019b), dependența puternică de coplăți procentuale 
expune persoanele la plăți de buzunar ce sunt legate indirect și de 
costurile de distribuție și marjele vânzărilor cu amănuntul (Bezverhni et 
al., 2016). 

Din 2013, medicii trebuie să prescrie medicamente pentru tratamentul 
ambulatoriu după DCI, iar farmaciștii trebuie să informeze persoanele 
despre alternativele mai ieftine. Dovezile neoficiale sugerează că 
persoanele, totuși, preferă medicamente mai scumpe din cauza calității 
percepute mai bune a acestora.

Protecția financiară în cazul utilizării medicamentelor în condiții de 
ambulator este slabă, luînd în calcul coplățile. Acoperirea parțială a 
costului medicamentului de către CNAM nu este suficent de protectoare, 
deoarece nu este focusată asupra gospodăriilor sărace sau a persoanelor 
în etate, nu există nici un plafon pentru coplăți, iar suma compensată se 
bazează pe vârstă și boală. Persoanele în etate din Republica Moldova 
sunt expuse unui risc mai mare de sărăcie. 

6.2.4 Servicii spitalicești 

Deși serviciile spitalicești și medicamentele pentru tratamentul în staționar 
sunt acoperite totalmente în teorie, în practică persoanele achită pentru 
medicamente și servicii din buzunar (Capitolul 3.1.2). Cota-parte a 
persoanelor care raportează plăți informale pentru servicii spitalicești 
a crescut substanțial în timp (Capitolul 4.2). Drept rezultat, serviciile 
spitalicești sunt al doilea cel mai mare determinant al cheltuielilor 
catastrofale pentru toate quintilele, cu excepția celei mai bogate, deși 
cota acesteia de plăți de buzunar este foarte mică în comparație cu 
medicamentele pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu. 

Plățile informale au multe efecte adverse asupra performanței sistemului 
de sănătate; ele exacerbează barierele de acces și inegalitățile la utilizarea 
serviciilor de sănătate, reduc transparența și subminează abilitatea 
sistemului de sănătate de a proteja persoanele mai sărace (Biroul Regional 
al OMS pentru Europa, 2019). Natura informală și imprevizibilă a acestor 
plăți face dificilă protecția oamenilor prin intermediul scutirilor. Plățile 

Își pot permite persoanele din Republica Moldova să achite serviciile de sănătate? 57



informale sunt regresive, deoarece reprezintă o cotă mai mare de venit în 
cazul persoanelor mai sărace și au un impact mai mare asupra utilizatorilor 
sistematici de servicii de sănătate și alte grupuri vulnerabile (Jakab et al., 
2016). Experiența internațională sugerează că este mai ușor de redus plățile 
informale pentru produse medicale, precum medicamentele, decât cele 
percepute de lucrătorii medicali (Biroul Regional OMS pentru Europa, 2019). 

6.3 Rezumat
Crearea unui fond unic național pentru transferuri din bugetul de stat 
(impozite generale) și contribuții (prime de asigurare); angajamentul statului 
față de cheltuielile publice pentru ocrotirea sănătății; extinderea grupurilor 
de populație eligibile pentru acoperire de către stat și majorarea stabilă a 
numărului de medicamente esențiale compensate de CNAM sunt factori care 
au dus la o utilizare mai mare a serviciilor medicale - un rezultat pozitiv - și 
mai puține persoane au raportat necesități nesatisfăcute din cauza costului. 

În pofida acestor evoluții pozitive, protecția financiară este insuficientă din 
cauza lacunelor rămase în legătură cu acoperirea, și anume: 

• corelarea drepturilor la beneficiile CNAM cu plata primei de asigurare, ceea 
ce înseamnă că CNAM acoperă în continuare doar 88% din persoanele 
eligibile; diferențele ce rezultă în dreptul persoanelor asigurate și 
neasigurate exacerbează inegalitatea de acces - în special al persoanelor 
neasigurate în mare parte din cauza statutului socioeconomic mic - și 
încurajează ineficiența în utilizarea serviciilor medicale; 

• acoperirea limitată a medicamentelor pentru tratamentul în condiții de 
ambulatoriu; deși numărul de DCI pe care le acoperă CNAM a crescut stabil, 
nu toate medicamentele esențiale sunt compensate; 

• taxe mari de utilizator pentru medicamentele compensate în tratamentul 
ambulatoriu și deficiențe legate de elaborarea politicii de coplăți: absența 
unui plafon general pentru coplăți; dependența enormă de coplățile 
procentuale, care expun persoanele la prețuri mari sau fluctuante; precum 
și lipsa scutirilor de coplăți, ce vizează în mod specific persoanele sărace sau 
utilizatorii sistematici de servicii de sănătate; și

• acoperire limitată pentru serviciile stomatologice, care expun gospodăriile 
mai sărace la necesități nesatisfăcute, iar persoanele mai bogate la 
dificultăți financiare. 

Protecția financiară de asemenea s-a deteriorat în timp; pe măsură ce accesul 
la serviciile de sănătate s-a îmbunătățit, sporind abilitatea persoanelor 
de a folosi serviciile de sănătate a sporit și expunerea acestora la plățile 
de buzunar. E posibil ca situația să se fi deteriorat în continuare din 2016 
(sfârșitul perioadei de analiză), deoarece cheltuielile publice pentru sănătate 
nu au ținut pasul cu creșterea economică și, de fapt, au scăzut pe cap de 
locuitor în 2015 și 2016.



7. Implicații pentru politici



Protecția financiară în domeniul sănătății în Republica Moldova este 
insuficientă și s-a deteriorat în timp. În 2016, 17% din gospodării au 
înregistrat plăți catastrofale de buzunar, o cotă-parte mai mare decât 
în orice an al studiului și o creștere de la 14% din 2008. Deteriorarea 
protecției financiare a coincis cu doi alți factori: în primul rând, 
îmbunătățirea substanțială a necesităților nesatisfăcute de asistență 
medicală din cauza costului, pe parcursul perioadei de studiu; și în al 
doilea rând, declinul cheltuielilor publice pentru ocrotirea sănătății ca cotă 
din PIB începând cu 2009. Eforturile guvernului de a extinde acoperirea 
par să asigure un acces sporit la serviciile de sănătate - un rezultat pozitiv 
- dar nu au fost însoțite de investiții publice adecvate sau de atenție 
suficientă pentru elaborarea politicii de coplăți. În rezultat, accesul 
îmbunătățit a mai sporit expunerea persoanelor la plăți de buzunar atunci 
când folosesc servicii medicale, în special medicamente. 

Cheltuielile catastrofale pentru sănătate sunt concentrate în cele 
mai sărace gospodării. Pe parcursul perioadei de analiză, aproape 
jumătate din toate gospodăriile din quintila cea mai săracă au înregistrat 
dificultăți financiare, în comparație cu doar 7% în quintila cea mai 
bogată. Cheltuielile catastrofale sunt concentrate preponderent în rândul 
persoanelor care locuiesc în regiunile rurale și în rândul pensionarilor. 

Medicamentele destinate tratamentului în condiții de ambulatoriu 
reprezintă unicul cel mai mare determinant al cheltuielilor catastrofale 
în toate quintilele. În rândul gospodăriilor mai sărace cu cheltuieli 
catastrofale aproape toate plățile de buzunar sunt determinate de 
medicamente, la fel, contribuțiile lor la povara financiară s-a majorat în 
timp. Pentru quintilele mai sărace, serviciile spitalicești reprezintă al doilea 
cel mai mare determinant al cheltuielilor catastrofale, legat de plățile 
informale pentru servicii spitalicești, care au crescut substanțial în timp. 
Pentru gospodăriile mai bogate, serviciile stomatologice sunt al doilea 
cel mai mare determinant al cheltuielilor catastrofale. Cheltuielile relativ 
reduse pentru serviciile stomatologice în quintilele cele mai sărace reflectă 
necesitățile nesatisfăcute. 

Politicile trebuie să pună accentul pe îmbunătățirea accesibilității 
medicamentelor pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu. 
Politica de acoperire (compensare) poate fi consolidată prin: extinderea 
numărului medicamentelor compensate esențiale destinate tratamentului 
ambulatoriu, acoperite de CNAM, și, în același timp, introducând scutiri 
de la coplăți pentru gospodării sărace și utilizatorii sistematici de 
servicii de sănătate, inclusiv persoanele mai în vârstă; introducerea unui 
plafon în baza venitului pentru toate coplățile; excluderea treptată a 
coplăților procentuale care expun persoanele la ineficiențele ce apar 
din prescrierea și eliberarea neadecvată, prețurile înalte sau fluctuante; 
și abordarea ineficiențelor în achiziția, stabilirea prețurilor și eliberarea 
medicamentelor pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu, inclusiv 
sporirea utilizării alternativelor mai ieftine (generice). 

Acoperirea limitată a serviciilor stomatologice ar putea să se soldeze 
cu niveluri ridicate de necesități nesatisfăcute pentru aistența medicală 
stomatologică, în particular în rândul gospodăriilor mai sărace după 
cum este demonstrat de către declinul marcat în adresarea la serviciile 
stomatologice pe parcursul perioadei de studiu. 
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Majorarea plăților informale pentru servicii spitalicești este o altă 
cauză de îngrijorare. Plățile informale impun o povară financiară foarte 
mare pe cele mai sărace gospodării și ar putea determina persoanele la 
întreruperea tratamentului. 

Alte aspecte ale politicii de acoperire ar putea ridica îngrijorări privind 
necesitățile nesatisfăcute și povara financiară pentru grupurile 
vulnerabile de persoane. Guvernul a reușit cu succes să majoreze cota-
parte a populației asigurate de CNAM, însă 12% din cei eligibili nu sunt 
asigurați de CNAM. Această cotă este mai mare decât aproape în orice altă 
țară din Europa. Experiența internațională sugerează schimbarea acordării 
dreptului de asigurare în funcție de locul de trai, decât legarea continuă a 
dreptului de plata primelor de asigurare, ceea ce nu oferă nici un avantaj 
și impune costuri adiționale pentru sistemul sănătății (Biroul Regional al 
OMS pentru Europa, 2019). 

Cheltuielile publice totale și cheltuielile publice pentru ocrotirea 
sănătății nu pot ține pasul cu creșterea economică. Eforturile de a 
consolida politica de acoperire, de a reduce plățile de buzunar și de a 
îmbunătăți accesul și protecția financiară vor necesita investiții publice 
adiționale, în particular ținând cont de declinul investițiilor în ultimii 
ani. Angajamentul de a aloca minim 12% din bugetul de stat pentru 
sănătate nu este efectiv când bugetul de stat nu înregistrează majorări 
substanțiale. Creșterea cheltuielilor publice pentru ocrotirea sănătății 
trebuie să vizeze nu doar corelarea cu creșterea economică, dar și majorări 
stabile de la an la an. Urmează de stabilit dacă schimbarea recentă legată 
de indexarea cheltuielilor publice pentru sănătate anuale cu indicele 
prețului de consum va realiza aceste obiective. Pe viitor, extinderea 
ulterioară a pachetului de beneficii trebuie să fie însoțită de investiții 
publice adiționale pentru a proteja persoanele de necesitatea de a plăti 
din buzunar pentru servicii și bunuri care sunt acoperite, dar sunt supuse 
coplăților sau nu sunt disponibile pacienților din cauza constrângerilor 
bugetare. 

Investițiile adiționale trebuie să fie utilizate într-o manieră progresivă 
pentru a extinde dreptul la beneficiile CNAM și, în același timp, 
pentru a reduce coplățile - în special pentru medicamentele destinate 
tratamentului în ambulatoriu - în primul rând, pentru persoanele care 
preponderent se confruntă cu dificultăți financiare: persoanele sărace, 
utilizatorii sistematici de servicii de sănătate și pensionarii. 
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Anexa 1. Cercetările bugetelor 
gospodăriilor casnice în Europa
Ce reprezintă cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice? Cercetarea 
bugetelor gospodăriilor casnice reprezintă un sondaj național pe 
eșantioane, ce are drept scop cuantificarea consumului casnic de bunuri 
și servicii într-o anumită perioadă de timp. Pe lîngă informațiile despre 
cheltuielile de consum, acestea includ informații despre caracteristicile 
gospodăriei. 

Care este scopul cercetării? Cercetarea bugetelor gospodăriilor 
casnice oferă informații valoroase privind modul în care societățile 
și persoanele folosesc bunurile și serviciile pentru a-și satisface 
necesitățile și preferințele. În multe țări, scopul principal al unei 
cercetări a bugetelor gospodăriilor casnice este calcularea ponderilor 
pentru Indicele prețurilor de consum, ce măsoară rata inflației 
prețurilor așa cum a fost experimentată și percepută de gospodăriile 
casnice (Eurostat, 2015). Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice 
este utilizată atât de guverne, cât și de entități de cercetare și firme 
private ce doresc să înțeleagă condițiile de trai și modelele de consum 
ale gospodăriilor casnice. 

Cine este responsabil? Responsabilitatea pentru cercetarea bugetelor 
gospodăriilor casnice revine, de regulă, birourilor naționale de 
statistică. 

Studiul se realizează în toate țările? Aproape fiecare țară din Europa 
efectuează o cercetare a bugetelor gospodăriilor casnice (Yerramilli et 
al., 2018).

Care este periodicitatea studiului? Țările UE efectuează o cercetare 
a bugetelor gospodăriilor casnice cel puțin o dată la cinci ani, în mod 
voluntar, în baza unui acord informal încheiat în 1989 (Eurostat, 2015). 
Multe țări din Europa le efectuează la intervale mai mici (Yerramilli et 
al., 2018).

Ce fel de informații referitoare la sănătate conțin acestea? 
Informațiile privind cheltuielile pentru consumul gospodăriilor 
casnice sunt colectate într-un mod structurat, de regulă, folosindu-
se Clasificarea Națiunilor Unite a consumului individual în funcție 
de destinație (COICOP). Informațiile privind consumul legat de 
sănătate se încadrează la codul COICOP 6, ce este în continuare 
divizat în trei grupuri, așa cum este indicat în tabelul A1.1. În această 
analiză, informațiile referitoare la sănătate din cercetarea bugetelor 
gospodăriilor casnice sunt împărțite în șase grupuri (cu codurile 
COICOP corespunzătoare): medicamente (06.1.1), produse medicale 
(06.1.2 și 06.1.3), asistență medicală de ambulatoriu (06.2.1), asistență 
medicală stomatologică (06.2.2), teste de diagnostic și laborator 
(06.2.3) și asistență medicală în staționar (06.3). 
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Cercetarea va specifica, de regulă, că cheltuielile gospodăriei pentru 
serviciile de sănătate trebuie să fie nete de orice rambursare pentru 
gospodărie de la o parte terță, cum ar fi guvernul, un fond de asigurări 
în medicină sau o companie de asigurări privată. În cadrul unor 
cercetări, gospodăriile sunt chestionate cu privire la cheltuielile pentru 
asigurarea facultativă de sănătate, dar acest lucru este raportat sub un 
cod COICOP diferit (12.5.3 Asigurări legate de sănătate, care acoperă 
„Taxele de serviciu pentru asigurarea privată de sănătate și accidente”) 
(Direcția pentru Statistică a Națiunilor Unite, 2018). 

Cercetările bugetelor gospodăriilor casnice pot fi comparabile între 
țări? Cercetările bugetelor gospodăriilor casnice variază de la o țară 
la alta în funcție de frecvență, timpul efectuării, conținut și structură. 
Deosebirile respective limitează comparabilitatea. Chiar și în rândul 
țărilor UE, unde s-au depus eforturi susținute pentru armonizarea 
colectării datelor, există diferențe. 

O deosebire metodologică importantă din punct de vedere cantitativ 
este chiria imputată proprietarului–ocupantului. Nu toate țările 
impută chiria și, printre cele care fac acest lucru, metodele utilizate 
pentru a imputa chiria variază substanțial (Eurostat, 2015). În această 
serie, chiria imputată este exclusă la măsurarea consumului total al 
gospodăriei. 
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Codurile COICOP Include Exclude

06.1 Produse medicale, aparate 
și echipamente 
06.1.1 Medicamente
06.1.2 Alte produse medicale
06.1.3 Aparate și echipament 
terapeutic

Medicamente, proteze, aparate și echipamente medicale și 
alte produse legate de sănătate achiziționate de persoane sau 
gospodării, cu sau fără rețetă, de obicei de la farmacii, farmaciști 
sau furnizori de echipamente medicale. Acestea sunt destinate 
consumului sau utilizării în afara unui punct medical sau instituții 
medicale. 

Produsele furnizate direct 
beneficiarilor serviciilor  de 
ambulatoriu de către medici, 
stomatologi și paramedici sau 
pacienților internați de către spitale 
și altele asemenea sunt incluse în 
serviciile de ambulatoriu (06.2) sau 
serviciile spitalicești (06.3).

06.2 Servicii de ambulatoriu
06.2.1 Servicii medicale
06.2.2 Servicii stomatologice
06.2.3 Servicii paramedicale

Serviciile medicale, stomatologice și paramedicale furnizate 
beneficiarilor de servicii ambulatorii de către medici, stomatologi, 
paramedici și personal auxiliar. Serviciile pot fi furnizate la 
domiciliu sau în centre de consultanță individuale sau de grup, 
dispensare și clinicile specializate de ambulatoriu ale spitalelor și 
altele asemenea. Serviciile de ambulatoriu includ medicamente, 
proteze, aparate și echipamente medicale și alte produse legate de 
sănătate furnizate direct beneficiarilor serviciilor ambulatorii de 
către medici, stomatologi, paramedici și personal auxiliar. 

Serviciile medicale, stomatologice și 
paramedicale furnizate pacienților 
internați de către spitale și altele 
asemenea sunt incluse în serviciile 
spitalicești (06.3).

06.3 Servicii spitalicești Spitalizarea survine atunci când un pacient este internat într-un 
spital pe toată durata tratamentului. De asemenea, sunt incluse 
asistența spitalicească de zi și tratamentul spitalicesc la domiciliu, 
precum și hospice-urile pentru persoanele bolnave în fază 
terminală. Acest grup include serviciile spitalelor generale și de 
specialitate; serviciile centrelor medicale, centrelor perinatale, și 
alte instituții care în special oferă asistență medicală de staționar; 
serviciile instituțiilor ce deservesc persoanele în vârstă în care 
monitorizarea medicală este o componentă esențială; și serviciile 
centrelor de reabilitare care oferă asistență medicală de staționar 
și terapie de reabilitare, în cazul în care obiectivul este tratarea 
pacientului și nu acordarea îngrijirilor pe termen lung. 
Spitalele sunt definite ca instituții care oferă asistență medicală de 
staționar sub supravegherea directă a medicilor calificați. Centrele 
medicale, centrele perinatale, alte instituții ce oferă și asistență 
medicală de staționar, dar serviciile lor sunt supravegheate și 
furnizate frecvent de personal mai puțin calificat decât medicii.

Acest grup nu include serviciile 
instituțiilor medicale (cum ar fi 
intervențiile chirurgicale, clinicile 
și dispensarele) dedicate exclusiv 
asistenței medicale de ambulatoriu 
(06.2). De asemenea, nu include 
serviciile caselor de bătrâni pentru 
persoanele în vârstă, ale instituțiilor 
pentru persoanele cu dizabilități și 
centrelor de reabilitare care oferă în 
primul rând îngrijire pe termen lung 
(12.4). 

Tabelul A1.1. Cheltuielile de consum pentru sănătate în cercetarea 
bugetelor gospodăriilor casnice

Sursa: Direcția pentru Statistică a Națiunilor 
Unite (2018).
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Anexa 2. Metodele utilizate la 
estimarea protecției financiare în 
Europa

Context

Indicatorii folosiți pentru monitorizarea protecției financiare în Europa 
sunt adaptați din abordarea expusă în Xu et al. (2003, 2007). De 
asemenea, aceștia se bazează pe elementele abordării expuse în Wagstaff 
și Eozenou (2014). Pentru informații suplimentare despre raționamentul 
elaborării unui indicator ajustat pentru Europa, a se vedea Thomson et al. 
(2016). 

Sursele de date și cerințele aferente

Pregătirea estimărilor la nivel de țară pentru indicatorii de protecție financiară 
necesită date reprezentative la nivel național ale cercetării bugetelor 
gospodăriilor casnice care trebuie să includă informații despre componența 
gospodăriei sau numărul membrilor gospodăriei. 

La nivelul gospodăriei sunt necesare următoarele variabile:

• cheltuielile totale pentru consumul casnic;

• cheltuieli pentru produse alimentare (cu excepția tutunului și alcoolului, 
dacă este posibil);

• cheltuieli locative, dezagregate după chirie și servicii comunale (precum 
apă, gaz, energie electrică și încălzire); și

• cheltuieli pentru sănătate (plăți de buzunar), dezagregate după tipul 
bunului și a serviciului de asistență medicală.

Informațiile privind cheltuielile de consumul ale gospodăriilor sunt 
colectate într-un mod structurat, de regulă, utilizând Clasificarea 
Națiunilor Unite a Consumului Individual în funcție de destinație (COICOP) 
(Direcția pentru Statistică a Națiunilor Unite, 2018). 

În cazul în care cercetarea include o variabilă a ponderii de eșantionare 
a gospodăriilor, calculele trebuie să ia în considerare ponderea în toate 
cazurile. Informațiile despre caracteristicile la nivelul gospodăriilor sau 
indivizilor, cum ar fi vârsta, sexul, educația și locația sunt utile pentru 
analiza suplimentară a echității. 

Definirea variabilelor cheltuielilor de consumul ale gospodăriilor

Datele cercetării sunt disponibile în diferite unități de timp, deseori în 
funcție de faptul dacă perioada de raportare este de 7 zile, 2 săptămâni, 
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1 lună, 3 luni, 6 luni sau 1 an. Este important de convertit toate variabilele 
legate de consumul casnic într-o unitate comună de timp. Pentru a facilita 
comparația cu alți indicatori la nivel național, s-ar putea să fie cel mai util 
de anualizat toate datele cercetării. În cazul în care datele cercetării se 
analizează, este important să nu se raporteze nivelul mediu al plăților de 
buzunar doar în rândul gospodăriilor cu plăți de buzunar, deoarece se vor 
produce cifre inexacte.

Cheltuielile totale pentru consumul casnic ale gospodăriilor, fără chiria 
imputată

Cheltuielile de consum ale gospodăriilor includ atât plăți monetare, cât și 
în natură pentru toate bunurile și serviciile (inclusiv plățile de buzunar), 
precum și valoarea monetară a consumului de produse fabricate în 
gospodărie. Multe cercetări ale bugetelor gospodăriilor casnice nu 
calculează chiria imputată. Pentru a menține comparabilitatea între 
țări cu cercetările care nu calculează chiria imputată, chiria imputată 
(cod COICOP 04.2) trebuie scăzută din consumul total, în cazul în care 
cercetarea o include. 

Cheltuielile pentru produse alimentare

Cheltuielile pentru produse alimentare ale gospodăriei reprezintă suma 
cheltuită pentru toate produsele alimentare de către gospodărie, plus 
valoarea producției alimentare proprii a familiei, consumată în gospodărie. 
Acestea trebuie să excludă cheltuielile pentru băuturile alcoolice și tutun. 
Cheltuielile alimentare corespund codului COICOP 01. 

Cheltuielile locative pentru chirie și servicii comuncale

Cheltuielile pentru chirie și servicii comunale reprezintă suma cheltuită 
de gospodării pentru chirie (doar în rândul gospodăriilor care raportează 
plata chiriei) și pentru servicii comunale (doar în rândul gospodăriilor care 
raportează plata serviciilor comunale), inclusiv electricitate, încălzire și apă. 
Datele respective trebuie să fie dezagregate pentru a corespunde codurilor 
COICOP 04.1 (pentru chirie) și 04.4 și 04.5 (pentru servicii comuncale). 
Vor fi excluse cheltuielile pentru locuințele secundare. Chiria imputată 
(cod COICOP 04.2) nu este disponibilă în toate cercetările bugetelor 
gospodăriilor casnice și nu trebuie utilizată în această analiză. 

Cheltuielile pentru sănătate (plăți de buzunar)

Plățile de buzunar se referă la plățile formale și informale efectuate de 
persoane în momentul utilizării oricărui serviciu de sănătate, furnizat de 
orice tip de prestator (cod COICOP 06). Serviciile de sănătate sunt orice 
bun sau serviciu furnizat în sistemul de sănătate. Acestea, de regulă, 
includ taxele pentru consultații, plata pentru medicamente și alte produse 
medicale, plata pentru testele de diagnostic și laborator și plățile care apar 
în timpul spitalizării. Acestea din urmă pot include o serie de plăți distincte, 
cum ar fi plățile efectuate la spital, lucrătorilor medicali (medici, asistenți 
medicali, medici anesteziologi, etc.) și pentru teste. Trebuie incluse atât 
plățile în numerar, cât și cele în natură, în cazul în care acestea din urmă sunt 
cuantificate în valoare monetară. Trebuie incluse și plățile formale, și cele 
informale. Deși plățile de buzunar includ cheltuielile pentru medicamente 
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alternative sau tradiționale, ele nu includ cheltuielile pentru transportul 
legat de sănătate și alimentația specială. De asemenea, este important 
de menționat că plățile de buzunar sunt nete de orice rambursare 
a gospodăriilor de la guvern, fondurile de asigurări în medicină sau 
companiile de asigurări private. 

Estimarea cheltuielilor pentru necesitățile de bază și capacitatea de plată 
pentru asistența medicală 

Cheltuielile pentru necesitățile de bază reprezintă un nivel minim de 
cheltuieli recunoscut social, considerat necesar pentru a asigura susținerea 
vitalității persoanei și alte necesităților personale de bază. Prezentul raport 
calculează pentru gospodării niveluri specifice ale cheltuielilor pentru 
necesitățile de bază, pentru a estima capacitatea de plată a gospodăriei 
pentru asistența medicală. Gospodăriile ale căror cheltuieli totale de 
consum sunt mai mici decât nivelul cheltuielilor pentru necesitățile de bază 
generate de costul acestora (pragul necesităților de bază) sunt considerate 
sărace. 

Definirea pragului necesităților de bază

Necesitățile de bază pot fi definite în diferite moduri. În prezentul raport 
se consideră că produsele alimentare, serviciile comunale și chiria sunt 
necesități de bază și se face distincție între: 

•  gospodăriile care nu raportează nicio cheltuială pentru servicii 
comuncale sau chirie; necesitățile lor de bază includ alimentele; 

• gospodăriile care nu raportează cheltuieli pentru chirie (gospodăriile 
care dețin casa în proprietate directă sau efectuează plăți ipotecare, care 
nu sunt incluse în datele privind cheltuielile de consum), dar raportează 
cheltuielile pentru servicii comunale; necesitățile lor de bază includ 
alimentele și serviciile comunale; 

• gospodăriile care plătesc chirie, dar nu raportează cheltuieli pentru 
servicii comunale (de exemplu, în cazul când perioada de raportare 
este atât de scurtă, încât nu se suprapune cu facturarea pentru servicii 
comuncale și nu există o raportare alternativă a achizițiilor neregulate); 
necesitățile lor de bază includ alimentele și chiria; 

• gospodăriile care raportează că achită și serviciile comunale, și chiria, 
astfel încât necesitățile lor de bază includ alimentele, serviciile comunale 
și chiria. 

Este importantă ajustarea capacității gospodăriilor de a achita chiria 
(pentru chiriași). Cercetările bugetelor gospodăriilor casnice consideră 
ipoteca drept investiții, nu cheltuieli de consum. Din acest motiv, 
majoritatea nu colectează cheltuielile gospodăriilor pentru credite 
ipotecare. Fără a scădea o anumită sumă a cheltuielilor pentru chirie 
de la cei care închiriază, chiriașii vor părea sistematic mai bogați (și cu 
o capacitate mai mare de plată) decât gospodăriile identice cu credite 
ipotecare. 
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Pentru a estima nivelurile standard (normative) ale cheltuielilor pentru 
necesitățile de bază, toate gospodăriile sunt clasificate în funcție de 
cheltuielile totale de consum pe o persoană (echivalentă). Gospodăriile 
cuprinse între percentilele 25 și 35 din totalul eșantionului sunt denumite 
eșantion reprezentativ pentru estimarea cheltuielilor pentru necesitățile 
de bază. Se presupune că acestea sunt capabile să satisfacă, dar nu 
neapărat să depășească, necesitățile de bază pentru alimente, servicii 
comuncale și chirie. 

În unele țări se obișnuiește finanțarea plăților de buzunar din economii 
sau împrumuturi, ceea ce ar putea ridica artificial consumul unei 
gospodării și afecta clasamentul gospodăriilor. În cazul în care aceasta 
este o problemă, este preferabil de clasificat gospodăriile în funcție de 
cheltuielile de consum pe o persoană echivalentă cu excludera plăților de 
buzunar. 

Calcularea pragului necesităților de bază

Pentru a începe calcularea necesităților de bază, trebuie utilizată o scală de 
echivalență a gospodăriilor pentru a reflecta scara economică a consumului 
gospodăriilor. Scala de echivalență a Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (scala Oxford) este utilizată pentru a genera mărimea 
echivalentă a gospodăriei pentru fiecare gospodărie: 

mărimea echivalentă a gospodăriei = 1 + 0.7*(numărul adulților – 1) 
+ 0.5*(numărul copiilor cu vârsta mai mică de 13 ani)

Cheltuielile totale de consum ale fiecărei gospodării (minus chiria 
imputată), cheltuielile pentru produse alimentare, cheltuielile pentru 
servicii comunale și cheltuielile pentru chirie sunt împărțite la mărimea 
echivalentă a gospodăriei pentru a obține nivelurile de cheltuieli 
echivalente respective. 

Gospodăriile ale căror cheltuieli de consum totale echivalate sunt cuprinse 
între percentilele 25 și 35 pe întregul eșantion ponderat sunt gospodăriile 
reprezentative utilizate pentru calcularea nivelurilor normative ale 
necesităților de bază. Folosind ponderile cercetării, media ponderată a 
cheltuielilor pentru alimente, servicii comunale și chirie între gospodăriile 
reprezentative care raportează valori pozitive pentru alimente, servicii 
comunale și, respectiv, cheltuieli pentru chirie, oferă respectiv cheltuielile 
pentru necesitățile de bază pe o persoană (echivalentă) pentru alimente, 
servicii comunale și chirie. 

De menționat că gospodăriile care nu raportează cheltuieli pentru 
produse alimentare sunt excluse, deoarece aceast lucru reflectă erori de 
raportare. Pentru gospodăriile care nu raportează cheltuieli pentru chirie 
sau servicii comunale, sunt utilizate doar cheltuielile pentru necesitățile 
de bază aferente alimentelor, ponderate pe eșantion, pentru a reprezenta 
cheltuielile totale pentru necesitățile de bază per fiecare persoană 
(echivalentă). Pentru gospodăriile care raportează cheltuielile pentru 
servicii comunale, dar nu raportează cheltuieli pentru chirie, se adaugă 
cele două medii ponderate pe eșantion pentru consumul de alimente și 
servicii comunale, pentru a calcula cheltuielile pentru necesitățile de bază 
totale pe o persoană (echivalentă). Pentru gospodăriile care raportează 
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cheltuieli pentru chirie, dar nu raportează nici un fel de cheltuieli pentru 
servicii comunale, se adaugă cele două medii ponderate pe eșantion 
ale cheltuielilor pentru necesitățile de bază pentru alimente și chirie 
pentru a calcula cheltuielile totale pentru necesitățile de bază pe o 
persoană (echivalentă). Pentru gospodăriile care raportează și chiria, și 
serviciile comunale, se adaugă cele trei medii ponderate pe eșantion ale 
cheltuielilor pentru necesitățile de bază pentru alimente, servicii comunale 
și chirie pentru a calcula cheltuielile totale pentru necesitățile de bază pe 
o persoană (echivalentă). 

Calcularea pentru fiecare gospodărie a nivelului cheltuielilor pentru 
necesitățile de bază 

Cheltuielile pentru necesitățile de bază specifice fiecărei gospodării se 
calculează prin înmulțirea cheltuielilor totale pentru necesitățile de bază 
pe o persoană (echivalentă), calculate mai sus cu scala de echivalență 
a fiecărei gospodării. De notat că o gospodărie este considerată săracă 
atunci când cheltuielile totale de consum ale acesteia sunt mai mici decât 
cheltuielile pentru necesitățile de bază. 

Capacitatea de plată a gospodăriei pentru asistența medicală

Aceasta este definită ca resursele neaferente necesităților de bază, 
utilizate pentru cheltuielile de consum. Unele gospodării pot raporta 
cheltuieli totale de consum mai mici decât cheltuielile pentru necesitățile 
de bază, ceea ce le definește ca fiind sărace. De notat că, dacă o 
gospodărie este săracă, capacitatea de plată a acesteia va fi negativă după 
scăderea nivelului necesităților de bază. 

Estimarea plăților de buzunar care sporesc nivelul sărăciei gospodăriilor

Măsurile de estimare a cheltuielilor pentru sănătate care sporesc nivelul 
sărăciei vizează cuantificarea impactului plăților de buzunar asupra 
sărăciei. Pentru acest indicator, gospodăriile sunt împărțite în cinci 
categorii care se exclud reciproc, în funcție de nivelul plăților de buzunar 
în raport cu pragul necesităților de bază. 

Zero plăți de buzunar se referă la gospodăriile care raportează zero 
cheltuieli pentru sănătate.

Fără risc de împovărare după efectuarea plăților de buzunar sunt 
gospodăriile nesărace cu plăți de buzunar care nu le împing sub 
multiplicatorul pragului necesităților de bază. 

Cu risc de împovărare după efectuarea plăților de buzunar sunt 
gospodăriile nesărace cu plăți de buzunar care le împing sub 
multiplicatorul pragului necesităților de bază. Prezenta analiză aplică 
un multiplicator de 120%, dar autorul a pregătit și estimări care aplică 
multiplicatoare de 105% și 110%.

Împovărate după efectuarea plăților de buzunar sunt gospodăriile 
nesărace care sunt împinse spre sărăcie după efectuarea plăților de 
buzunar. În cazul dat, raportul dintre plățile de buzunar și capacitatea de 
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plată este mai mare de unu. Totodată, în caz excepțional când capacitatea 
de plată este zero și plățile de buzunar sunt mai mari de zero, gospodăria 
ar putea fi considerată împovărată de plățile de buzunar. 

Sărăcite după efectuarea plăților de buzunar sunt gospodăriile deja sub 
pragul necesităților de bază, cu plăți de buzunar. Orice gospodărie a cărui 
raport dintre plățile de buzunar și capacitatea de plată este mai mic de 
zero (adică, negativ) este sărăcită de plățile de buzunar. 

Estimarea plăților catastrofale de buzunar

Plățile catastrofale de buzunar sunt calculate ca plăți de buzunar care 
egalează sau depășesc vreun prag al capacității de plată a unei gospodării. 
Pragurile sunt arbitrare. Pragul cel mai des utilizat în calcule pentru 
capacitatea de plată este de 40%. Prezenta analiză folosește 40% în scop 
de raportare, dar autorul a pregătit și estimări care aplică praguri de 20%, 
25% și 30%. 

Gospodăriile cu plăți catastrofale de buzunar sunt definite ca:

• cele cu plăți de buzunar mai mari de 40% din capacitatea lor de plată; 
aceastea includ toate gospodăriile care sunt împovărate după achitarea 
plăților de buzunar, deoarece raportul dintre plățile de buzunar și 
capacitatea lor de plată este mai mare de unu; și 

• cele cu plăți de buzunar al căror raport dintre plățile de buzunar și 
capacitatea lor de plată este mai mic de zero (negativ) – adică, toate 
gospodăriile care sunt sărăcite după efectuarea plăților de buzunar. 

Gospodăriile cu plăți necatastrofale de buzunar sunt definite ca fiind 
cele cu plăți de buzunar care sunt mai mici decât pragul de cheltuieli 
catastrofale predefinit. 

În scopuri strategice, este util de a identifica care grupuri de persoane 
sunt mai mult sau mai puțin afectate de plățile catastrofale (echitate) și 
care servicii de sănătate sunt mai mult sau mai puțin responsabile pentru 
plățile catastrofale de buzunar. 

Distribuirea plăților catastrofale de buzunar

Prima dimensiune a echității este quintila de cheltuieli. Quintilele de 
cheltuieli sunt determinate în funcție de cheltuielile de consum echivalate 
pe o persoană. Trebuie aplicate ponderi ale gospodăriilor la gruparea 
populației după quintile. Țările pot considera că este relevant de a analiza 
alte dimensiuni ale echității, cum ar fi deosebirile dintre populațiile 
urbane și rurale, regiuni, bărbați și femei, grupuri de vârstă și tipurile de 
gospodării. 
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În unele țări, se obișnuiește finanțarea plăților de buzunar din economii 
sau împrumuturi, ceea ce ar putea majora artificial consumul unei 
gospodării și afecta clasamentul gospodăriilor. În cazul în care aceasta este 
o problemă, este preferabil de calculat quintilele în baza cheltuielilor de 
consum non-medicale echivalate pe o persoană. 

Structura plăților catastrofale de buzunar

Pentru gospodăriile din fiecare categorie de protecție financiară, 
trebuie raportat procentul de plăți de buzunar pe diferite tipuri de 
bunuri și servicii medicale, dacă mărimea eșantionului permite, folosind 
următoarele categorii, cu clasificarea corespunzătoare a COICOP: 
medicamente (06.1.1), produse medicale (06.1.2 și 06.1.3), asistență 
medicală de ambulatoriu (06.2.1), asistență medicală stomatologică 
(06.2.2), teste de diagnostic și laborator (06.2.3) și asistență medicală în 
staționar (06.3). În cazul în care este posibil, trebuie efectuată o distincție 
între medicamentele eliberate pe bază de rețetă și medicamentele 
eliberate fără rețetă. 
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Anexa 3. Indicatorii protecției 
financiare regionali și globali

OMS utilizează indicatori regionali și globali pentru monitorizarea 
protecției financiare în Regiunea Europeană, redați în tabelul A3.1. 

Indicatorii regionali

Indicatorii regionali reflectă un angajament față de nevoile statelor 
membre europene. Au fost elaborați de Biroul OMS Barcelona pentru 
Consolidarea Sistemelor de Sănătate (parte a Direcției pentru Sisteme de 
Sănătate și Sănătate Publică din cadrul Biroului Regional pentru Europa 
al OMS), la cererea directorului regional pentru Europa al OMS, pentru a 
satisface necesitatea statelor membre în evaluări ale performanței potrivite 
țărilor cu venituri mari și medii și cu accent puternic pe politicile pro-sărace, 
în conformitate cu rezoluțiile Comitetului regional (a se vedea Anexa 2). 

La nivel regional, suportul OMS pentru monitorizarea protecției financiare 
este susținut de Carta de la Tallinn: Sisteme de sănătate pentru sănătate 
și bunăstare, Sănătatea 2020 și rezoluția EUR/RC65/R5 privind prioritățile 
pentru consolidarea sistemelor de sănătate în Regiunea europeană a OMS 
pentru 2015-2020, toate includ angajamentul de a lucra pentru o Europă 
fără plăți pentru sănătate care sporesc nivelul sărăciei. 

Indicatori regionali Indicatori globali 

Plăți de buzunar ce sporesc nivelul sărăciei

Riscul sărăciei datorate plăților de buzunar: 
proporția gospodăriilor sărăcite, împovărate, cu 
risc de împovărare sau fără risc de împovărare 
după efectuarea plăților de buzunar, utilizând 
un nivel specific pentru fiecare țară bazat pe 
cheltuielile gospodăriei pentru satisfacerea 
necesităților de bază (alimente, locuință și 
servicii comunale) 

Modificări ale incidenței și gravității sărăciei 
datorate cheltuielilor gospodăriei pentru 
sănătate, utilizând:
• un prag al sărăciei extreme de 1,90 dolari 

SUA per persoană, ajustat la PPC 
• un prag al sărăciei de 3,10 dolari SUA per 

persoană, ajustat la PPC
• un prag relativ al sărăciei de 60% din 

consumul mediu sau venitul per persoană 
pe zi

Plățile catastrofale de buzunar

Proporția gospodăriilor cu plăți de buzunar mai 
mare de 40% din capacitatea gospodăriei de 
plată pentru asistența medicală

Proporția populației cu cheltuieli mari 
ale gospodăriei pentru sănătate, ca 
pondere din consumul sau venitul total al 
gospodăriei (mai mare de 10% sau 25% din 
consumul sau venitul total al gospodăriei)

Tabelul A3.1. Indicatori de protecție financiară regionali și globali în 
Regiunea Europeană

Notă: PPC: paritatea puterii de cumpărare. 

Surse: Cartierul general OMS și Biroul regional 
OMS pentru Europa . 

+
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Indicatorii globali

Indicatorii globali reflectă un angajament pentru monitorizarea globală 
și permit compararea cu ușurință a performanței statelor membre din 
regiunea europeană cu performanțele altor state membre. 

La nivel global, suportul OMS pentru monitorizarea protecției financiare 
este susținut de rezoluția WHA64.9 a Adunării Mondiale a Sănătății 
privind structurile de finanțare a sănătății durabile și acoperirea 
universală, care a fost adoptată de Statele-membre în mai 2011. Mai 
recent, odată cu adoptarea în 2015 a Agendei 2030 pentru Dezvoltare 
Durabilă și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) concomitente ale 
acesteia, Organizația Națiunilor Unite a recunoscut OMS drept agenția de 
custodie pentru ODD3 (Sănătate și bunăstare: asigurarea vieții sănătoase 
și promovarea bunăstării pentru toți la toate vârstele) și în mod specific 
pentru ținta 3.8 privind asigurarea unei acoperiri universale cu servicii 
medicale, inclusiv protecția împotriva riscurilor financiare, accesul la 
servicii medicale esențiale de calitate și accesul la medicamente și vaccinuri 
esențiale sigure, eficiente, de calitate și la prețuri accesibile pentru 
toți. Ținta 3.8 are doi indicatori: 3.8.1 acoperirea serviciilor de sănătate 
esențiale și 3.8.2 protecția financiară la utilizarea serviciilor medicale.

Alegerea indicatorului global sau regional are implicații asupra politicii 

Indicatorii globali și regionali oferă informații privind incidența și 
amploarea dificultăților financiare asociate cu plățile de buzunar pentru 
sănătate, dar o fac în moduri diferite. Drept urmare, acestea pot avea 
implicații diferite asupra politicii și pot sugera răspunsuri diferite ale 
politicilor.

De exemplu, indicatorul global definește plățile de buzunar ca fiind 
catastrofale atunci când acestea depășesc un procent fix din consumul 
sau venitul unei gospodării (bugetul acesteia). Aplicarea aceluiași prag 
procentual fix pentru toate gospodăriile, indiferent de avere, implică 
faptul că gospodăriile foarte sărace și gospodăriile foarte bogate care 
cheltuiesc aceeași cotă din bugetul lor pentru sănătate vor avea același 
grad de dificultate financiară. 

Studiile globale constată că această abordare se soldează cu faptul 
că incidența plăților catastrofale de buzunar este mai concentrată în 
rândul gospodăriilor mai bogate (sau mai puțin concentrată în rândul 
gospodăriilor sărace) (OMS și Banca Mondială 2015; 2017). Cu acest tip 
de distribuție, implicația pentru politică este că gospodăriile mai bogate 
sunt mai predispuse la dificultăți financiare decât gospodăriile mai sărace. 
Răspunsul politicii la o astfel de constatare nu este clar. 

În schimb, pentru a identifica gospodăriile cu plăți catastrofale de 
buzunar, indicatorul regional deduce o sumă standard, reprezentând 
cheltuielile pentru trei necesități de bază - alimente, locuință (chirie) și 
servicii comunale – din cheltuielile de consum ale fiecărei gospodării. 
Ulterior se aplică același prag procentual fix la suma rămasă (care este 
denumit capacitatea de plată a gospodăriei pentru asistența medicală). 
Drept urmare, deși același prag se aplică tuturor gospodăriilor, suma la 
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care se aplică este acum semnificativ mai mică decât consumul total al 
gospodăriei pentru gospodăriile mai sărace, dar mai aproape de consumul 
total al gospodăriei pentru gospodăriile mai bogate. Gospodăriile foarte 
sărace care cheltuiesc sume mici pentru plățile de buzunar ce reprezintă o 
pondere relativ mică din bugetul lor total, se pot confrunta cu dificultăți 
financiare, în timp ce gospodăriile mai înstărite se presupune că nu se 
confruntă cu dificultăți până când nu au cheltuit o pondere relativ mai 
mare din bugetul lor pentru sănătate.

Abordarea folosită în Regiunea europeană se soldează cu faptul că 
incidența plăților catastrofale de buzunar este foarte concentrată în 
rândul gospodăriilor sărace din toate țările (Cylus et al., 2018). Pentru 
țările care doresc să îmbunătățească protecția financiară, răspunsul 
adecvat la acest tip de distribuție este clar: elaborarea politicilor care 
protejează gospodăriile sărace mai mult decât gospodăriile mai bogate. 

Studiile globale recente raportează cel mai frecvent plăți de buzunar ce 
sporesc nivelul sărăciei utilizând praguri ale sărăciei absolute, stabilite 
la 1,90 dolari SUA sau 3,10 dolari SUA pe zi ca paritate a puterii de 
cumpărare (OMS și Banca Mondială 2015; 2017). Se consideră că aceste 
praguri ale sărăciei sunt prea scăzute pentru a fi utile în Europa, chiar și 
în rândul țărilor cu venituri medii. De exemplu, cel mai recent raport de 
monitorizare global sugerează că în 2010 doar 0,1% din populația din 
Regiunea europeană a OMS a fost împovărată după achitarea plăților de 
buzunar, utilizând pragul de sărăcie de 1,90 dolari pe zi (pragul de sărăcie 
de 0,2% la 3,10 dolari SUA pe zi) (OMS și Banca Mondială, 2017). 

Studiile europene utilizează mai mult pragurile de sărăcie naționale sau 
pragurile de sărăcie construite pentru a reflecta tiparele naționale de 
consum (Yerramilli et al., 2018). În timp ce pragurile de sărăcie naționale 
variază în funcție de țări, ceea ce face dificilă comparația internațională, 
pragurile de sărăcie construite pentru a reflecta tiparele naționale de 
consum – cum ar fi cea care este utilizată ca prag de sărăcie pentru 
indicatorul regional – facilitează comparația internațională (Saksena et al., 
2014). 
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Anexa 4. Glosar de termeni 

Abilitatea de a plăti pentru asistența medicală: 
Abilitatea de a plăti se referă la toate resursele 
financiare aflate la dispoziția unei gospodării. Atunci 
când se monitorizează protecția financiară, abordarea 
în materie de abilitate de plată presupune că toate 
resursele unei gospodării sunt disponibile pentru a 
plăti pentru asistența medicală, spre deosebire de 
abordarea în materie de capacitate de plată (a se 
vedea mai jos) care presupune că o parte din resursele 
unei gospodării trebuie să se îndrepte spre satisfacerea 
necesităților de bază. În practică, cuantumurile 
abilității de plată sunt adesea derivate din datele 
cercetărilor bugetelor gospodăriilor casnice privind 
nivelurile raportate ale cheltuielilor de consum sau 
ale veniturilor într-o perioadă dată. Datele disponibile 
rareori captează toate resursele financiare disponibile 
pentru o gospodărie - de exemplu, resursele sub formă 
de economii și investiții. 

Acoperirea universală cu servicii medicale: Toți pot 
folosi servicii medicale de calitate de care au nevoie 
fără a se confrunta cu dificultăți financiare. 

Buget: Vezi bugetul gospodăriei casnice.

Bugetul gospodăriei casnice: Denumit și consumul 
total al gospodăriei. Suma valorii monetare a tuturor 
articolelor consumate de gospodărie într-o anumită 
perioadă și a valorii imputate a articolelor care nu sunt 
achiziționate, dar sunt obținute pentru consum în  
alte moduri. 

Capacitatea de plată pentru asistența medicală: În 
acest studiu, capacitatea de plată este determinată ca 
consumul unei gospodării, minus o sumă normativă 
(standard) pentru acoperirea necesităților de bază, 
cum ar fi produsele alimentare, locuința și serviciile 
comunale. Această sumă este dedusă consecvent 
pentru toate gospodăriile. Este denumită ca prag al 
sărăciei sau pragul necesităților de bază. 

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 gospodăriilor casnice: De regulă, 
cercetările naționale pe eșantion, deseori realizate 
de birourile naționale de statistică, pentru a măsura 
consumul gospodăriilor într-o anumită perioadă 
de timp. Uneori, denumite cheltuieli de consum ale 
gospodăriei sau cercetarea cheltuielilor gospodăriei 
casnice. Țările din Uniunea Europeană trebuie să 
efectueze o cercetare a bugetelor gospodăriilor 
casnice cel puțin o dată la cinci ani. 

Consum: De asemenea, denumit cheltuieli de consum. 
Consumul total al gospodăriei este valoarea monetară 
a tuturor articolelor consumate de o gospodărie 
într-o anumită perioadă, include valoarea imputată 
a articolelor care nu sunt achiziționate, dar sunt 
obținute pentru consum în alte moduri (de exemplu, 
produse de origine casnică). 

Coplăți (taxe de utilizator sau plăți de utilizator): 
Banii care trebuie achitați în momentul utilizării 
serviciilor medicale acoperite de o parte terță, cum 
ar fi guvernul, un fond de asigurări în medicină sau o 
companie de asigurări private. Coplățile fixe reprezintă 
o sumă forfetară pentru fiecare bun sau serviciu; 
coplățile procentuale (denumite și co-asigurare) 
impun utilizatorul să plătească o parte din prețul 
bunului sau serviciului; deductibile le cer utilizatorilor 
să plătească mai întâi până la o sumă fixă, înainte ca 
terțul să acopere vreun cost. Alte tipuri de taxe de 
utilizator includ facturarea soldului (un sistem în care 
prestatorilor li se permite să perceapă de la pacienți 
mai mult decât prețul sau tariful stabilit de către 
plătitorul terț), facturarea suplimentară (facturare 
pentru servicii care nu sunt incluse în pachetul de 
beneficii) și prețurile de referință (un sistem în care 
persoanele sunt obligate să plătească orice diferență 
între prețul sau tariful determinat de plătitorul terț – 
prețul de referință – și prețul stabilit de prestator). 

Dificultăți financiare: Persoanele întâmpină dificultăți 
financiare atunci când plățile de buzunar sunt mari 
în raport cu abilitatea lor de a plăti pentru asistența 
medicală. 

Household budget survey: Usually national sample 
surveys, often carried out by national statistical offices, 
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 tariff 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 difference between the price or tariff 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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Gospodării împovărate: Gospodăriile care nu erau 
sărace înainte de achitarea plăților de buzunar, 
dar sunt împinse sub pragul sărăciei sau pragul 
necesităților de bază după efectuarea plăților de 
buzunar. 

Gospodării sărăcite: Gospodăriile sărace (cele al căror 
consum total pe o persoană echivalentă este sub 
pragul sărăciei sau pragul necesităților de bază) care 
suportă plăți de buzunar. 

Necesitate nesatisfăcută de asistență medicală: 
Indicator al accesului la asistența medicală. Cazurile în 
care persoanele au nevoie de asistență medicală, dar 
nu o primesc din cauza barierelor de acces. 

Necesitățile de bază: Resursele minime necesare 
pentru susținerea vitalităţii persoanei, deseori 
înțelese drept consumul de bunuri precum alimente, 
îmbrăcăminte și adăpost. 

Persoană echivalentă: Pentru a asigura că comparațiile 
dintre cheltuielile gospodăriilor iau în considerare 
diferențele de dimensiune și componență a 
gospodăriilor, se utilizează scări de echivalență 
pentru a calcula nivelurile de cheltuieli pentru un 
adult echivalent într-o gospodărie. Prezenta analiză 
utilizează scala Oxford (cunoscută și sub denumirea de 
scala a echivalenței a Organizației pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare), în care primul adult dintr-o 
gospodărie se numără ca un adult echivalent, membrii 
ulteriori ai gospodăriei cu vârstă de 13 ani sau mai 
mult se numără ca 0,7 adulți echivalenți, iar copiii sub 
13 ani se numără ca 0,5 adulți echivalenți. 

Plafon pentru beneficii: Mecanism pentru protejarea 
plătitorilor terți, cum ar fi guvernul, un fond de 
asigurări în medicină sau o companie de asigurări 
private. Plafonul pentru beneficii este suma maximă pe 
care un plătitor terț este obligat să o acopere pentru 
fiecare articol sau serviciu sau într-o perioadă de timp 
dată. De obicei este definit ca o sumă absolută. După 

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 differences 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 atinsă, utilizatorul trebuie să plătească 
toate costurile rămase. Uneori, este denumit ca 
beneficiul maxim sau plafon. 

Plafon pentru taxele de utilizator (coplăți): Mecanism 
de protecție a persoanelor de plățile de buzunar. 
Plafonul pentru taxele de utilizator reprezintă o 
sumă maximă pe care o persoană sau o gospodărie 
este obligată să o plătească din buzunar prin taxe de 
utilizator per articol sau serviciu sau într-o perioadă de 
timp dată. Poate fi definit ca o sumă absolută sau ca o 
cotă din veniturile unei persoane. Uneori este denumit 
ca plată de buzunar maximă sau plafon. 

Plată informală: Contribuție directă efectuată 
suplimentar la orice contribuție determinată de 
condițiile de drept, în numerar sau în natură, de 
către pacienți sau alții care acționează în numele lor, 
prestatorilor de servicii medicale pentru serviciile la 
care au dreptul pacienții. 

Plăți catastrofale de buzunar: De asemenea, denumite 
cheltuieli de sănătate catastrofale. Un indicator al 
protecției financiare. Plățile catastrofale de buzunar 
pot fi măsurate în moduri diferite. Prezentul studiu 
le definește ca plăți die buzunar care depășesc 40% 
din capacitatea unei gospodării de a plăti pentru 
asistența medicală. Incidența cheltuielilor catastrofale 
pentru sănătate include gospodăriile împovărate și 
gospodăriile sărăcite. 

Plăți de buzunar: De asemenea, denumite cheltuieli 
ale gospodăriei pentru sănătate. Orice plată efectuată 
de persoane în momentul utilizării oricărui bun sau 
serviciu medical furnizat de orice tip de prestator. 
Plățile de buzunar includ: coplățile formale (taxe de 
utilizator sau plăți de utilizator) pentru bunurile și 
serviciile acoperite; plăți formale pentru achitările 
private de bunuri și servicii; și plăți informale pentru 
bunurile și serviciile acoperite sau achitate în mod 
privat. Acestea exclud plata în prealabil (de exemplu, 
impozitele, contribuțiile sau primele) și rambursarea 
cheltuielilor de către o terță parte, precum guvernul, 
un fond de asigurări în medicină sau o companie de 
asigurări 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 different 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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Plăți de buzunar ce sporesc nivelul sărăciei: De 
asemenea, denumite cheltuieli de sănătate care 
sporesc nivelul sărăciei. Un indicator al protecției 
financiare. Plăți de buzunar care împing persoanele 
spre sărăcie sau le aprofundează sărăcia. O gospodărie 
este calificată ca fiind împovărată dacă consumul 
său total era peste pragul sărăciei național sau 
internațional sau pragul necesităților de bază înainte 
de efectuarea plăților de buzunar și cade sub prag 
după achitarea acestora. 

Pragul necesităților de bază: O măsură a nivelului 
venitului sau consumului personal sau gospodăresc 
necesar pentru a răspunde necesităților de bază, cum 
ar fi alimente, locuințe și servicii comunale. Pragurile 
necesităților de bază, cum ar fi pragurile sărăciei, pot 
fi definite în moduri diferite. Acestea sunt utilizate 
pentru a estima plățile de buzunar care sporesc 
nivelul sărăciei gospodăriilor. În acest studiu, pragul 
necesităților de bază este definită ca suma medie 
cheltuită pentru produse alimentare, locuințe și servicii 
comunale de către gospodării între percentilele 25 și 
35 din distribuția consumului gospodăriei, ajustată 
la dimensiunea și componența gospodăriei. Pragul 
necesităților de bază și pragul sărăciei sunt utilizate în 
mod interschimbabil. Vezi pragul sărăciei.

 

Pragul sărăciei: Nivelul de venit sau consum personal 
sau al gospodăriei sub care o persoană sau gospodărie 
este clasificată ca fiind săracă. Pragurile sărăciei sunt 
definite în moduri diferite. Prezenta analiză utilizează 
în mod interschimbabil pragul necesităților de bază și 
pragul sărăciei. Vezi pragul necesităților de bază. 

Protecție financiară: Lipsa dificultăților financiare 
atunci când sunt utilizate serviciile medicale. În cazul 
în care sistemele de sănătate nu oferă o protecție 
financiară adecvată, este posibil ca gospodăriile 
să dețină suficiente resurse pentru a achita pentru 
asistența medicală sau pentru a-și satisface alte 
necesități de bază. Lipsa protecției financiare poate 
duce la o serie de consecințe negative pentru sănătate 
și economie, reducând potențial accesul la asistența 
medicală, subminând starea de sănătate, aprofundând 
sărăcia și agravând inegalitățile de sănătate și 
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 different 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 different 
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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Quintilă: Unul din cele cinci grupuri egale (cincimi) 
dintr-o populație. Prezenta analiză împarte în mod 
obișnuit gospodăriile în quintile pe baza consumului 
gospodăriei pe o persoană echivalentă. Prima quintilă 
este a cincea dintre gospodăriile cu cel mai mic 
consum, menționată în analiză drept cea mai săracă 
quintilă; cea de-a cincea quintilă are cel mai mare 
consum, menționată în studiu drept cea mai bogată 
quintilă. 

Riscul sărăcii după efectuarea plăților de buzunar: 
După efectuarea plăților de buzunar pentru asistența 
medicală, gospodăria poate fi sărăcită, împovărată, 
cu risc de împovărare sau fără risc de împovărare. O 
gospodărie este expusă (sau nu) riscului de sărăcie în 
cazul în care cheltuielile sale totale după efectuarea 
plăților de buzunar se apropie (sau nu) de pragul 
sărăciei sau pragul necesităților de bază.

Scutire de la taxele de utilizator (coplăți): Un 
mecanism pentru a proteja persoanele de plățile 
de buzunar. Scutiri se pot aplica față de grupuri de 
persoane, afecțiuni, boli, bunuri sau servicii. 

Servicii comunale: Apa, electricitatea și combustibilul 
folosit pentru gătit și încălzire. 

Servicii de sănătate: Orice bun sau serviciu furnizat în 
sistemul de sănătate, inclusiv medicamente, produse 
medicale, teste de diagnosticare, asistență medicală 
stomatologică, asistență medicală de ambulatoriu și 
asistență medicală în staționar. Utilizat interschimbabil 
cu asistența medicală. 

Taxe de utilizator: Denumite și plăți de utilizator. A se 
vedea coplăți.

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

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) este o agenție 
specializată a Organizației Națiunilor Unite, creată 
în 1948, cu responsabilitatea principală în materie 
de sănătate internațională și sănătate publică. Biroul 
Regional OMS pentru Europa este unul dintre cele 
șase birouri regionale din întreaga lume, fiecare având 
propriul său program adaptat la condițiile de sănătate 
specifice ale țărilor pe care le deservește.

World Health Organization 
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