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SUMAR EXECUTIV
Alocarea eficientă a diferitelor tipuri de resurse la nivelul asistenței medicale primare, secundare și 
terțiare reprezintă un aspect esențial pentru sănătatea și buna dezvoltare a copiilor din România. 
Sănătatea copiilor afectează în mod direct atât costurile sociale curente, cât și viitorul societății (1).

Pentru explorarea alocării resurselor pentru sănătatea copiilor și a adolescenților, la nivel primar, secun-
dar și terțiar, Departamentul de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai, în colaborare cu biroul 
UNICEF România, a desfășurat acest studiu de cercetare în perioada martie — octombrie 2021. 
Principalul obiectiv al acestui studiu de cercetare îl constituie identificarea și descrierea unei imagini de 
ansamblu asupra procesului de alocare și cheltuire a resurselor pentru sănătatea copiilor sub 18 ani și 
a modului în care sunt distribuite acestea la nivelul asistenței medicale primare, secundare și terțiare.

În România, finanțarea serviciilor de sănătate este asigurată în cea mai mare măsură din venituri pu-
blice (majoritar din bugetul FNUASS), suplimentate prin sume transferate de la bugetul de stat, bu-
getul administrației locale și plăți directe (2). În 2015, România a înregistrat cea mai mică valoare 
a cheltuielilor pentru sănătate pe cap de locuitor din UE, această sumă reprezentând mai puțin 
de o treime din media raportată la nivelul Uniunii Europene (3). În ceea ce privește cheltuielile pentru 
sănătate, la nivel național, în anul 2018, din totalul cheltuielilor, 45% au fost dedicate îngrijirilor 
medicale spitalicești, urmate de bunurile medicale (26%), serviciile ambulatorii (18%) și îngrijirile 
medicale pe termen lung (6%) (4). 

În urma analizei efectuate, a fost observată o creștere a bugetului total alocat programelor naționale 
derulate de MS, de la suma de 307.889.000 lei în anul 2018, la suma de 1.501.944.000 lei, în anul 
2020. În ceea ce privește programele naționale de promovare a sănătății adresate copiilor din ca-
tegoria 0-18 ani, sumele alocate au înregistrat o descreștere între anii de referință 2018-2020, de la 
15.732.000 lei, la 15.317.000 lei.

Deși acest buget a crescut, există o diferență considerabilă între numărul de cabinete medicale școlare 
aflate în mediul urban, în comparație cu cele din mediul rural, unde se înregistrează doar 1% din totalul 
serviciilor de medicină școlară. În 22 de județe nu activează niciun asistent medical în cadrul cabinetelor 
medicale școlare, iar în 11 județe se raportează unul sau doi asistenți medicali. Diferențe notabile se 
înregistrează la costul mediu per pacient pentru endoproteze copii, unde au scăzut drastic costurile, 
scădere ce poate fi atribuită opririi serviciilor non-urgente pe context pandemic. O diferență imensă între 
2018 și 2019 a fost înregistrată și pentru malformațiile congenitale grave, din cadrul aceluiași program 
„Programul Național de Ortopedie“, la nivelul căruia au scăzut cel mai mult costurile per pacient. 

Pentru examenele de bilanț, au fost decontate servicii numai pentru 33-34% dintre copiii în 
primul an de viață, când ar trebui să fie 6 examene, reprezentând 9,6 milioane de lei în 2018 și puțin 
peste 11 milioane în 2019 și 2020. Procentul de copii pentru care se decontează servicii scade odată 
cu înaintarea în vârstă, astfel că în al doilea an de viață se decontează cel puțin unul dintre cele 3 
examene de bilanț pentru doar 21-23% dintre copiii cu vârsta între 12 și 24 luni: la 24 de luni se 
decontează pentru 15-17% dintre copii, la 3 ani pentru 14-16% dintre copii, iar de la 4 ani până la 18 
ani deconturile se plafonează la 12% dintre copiii eligibili pe an. Acest procent este îngrijorător 
deoarece primele 1000 de zile de viață, de la concepție și până la vârsta de 2 ani, constituie perioada 
fundamentală pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului. Asigurarea nutriției corecte din această perioa-
dă este esențială pentru dezvoltarea creierului și prevenirea deficiențelor pe termen lung (5). 
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Având în vedere populația generală, cheltuielile aferente serviciilor de ambulatoriu pentru specialitățile 
clinice au crescut cu 12,95% între 2018 și 2019 și cu 16,7% între 2019 și 2020. Aceeași tendință a 
putut fi identificată și în cazul cheltuielilor paraclinice, care au crescut ușor cu 3,51% în 2019 și cu 4,1% 
în 2020. Analiza indicatorilor a identificat o diminuare a sumelor alocate pentru asistența medicală din 
centrele multifuncționale, între 2019 și 2020 cheltuielile scăzând de la 119.157 mii lei la 112.834 mii lei. 

Pentru serviciile stomatologice, deși între 2018 și 2019 a fost observată o ușoară creștere a 
cheltuielilor CNAS cu 9,83%, în anul 2020 tendința se inversează, suma alocată reducându-se cu 
12,13% față de anul precedent. Acest aspect poate fi atribuit închiderii școlilor, majoritatea serviciilor 
stomatologice decontate fiind pentru copii.

Studiul de față nu a putut genera o cifră exactă a sumelor decontate pentru servicii me-
dicale spitalicești pentru copii, dar, păstrând proporția de pacienți cu vârsta mai mică de 18 ani 
comparativ cu cei cu vârsta mai mare de 18 ani, putem estima că suma dedicată serviciilor medicale 
spitalicești pentru copii depășește 1 miliard lei/an doar pentru servicii de spitalizare pentru 
pacienții acuți. Totuși, la nivel național, a fost evidențiată o tendință negativă atât în ceea ce pri-
vește numărul de pacienți externați, cât și al celor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Între 2018 și 
2019, observăm o ușoară reducere a numărului, în timp ce în anul 2020 scade aproape la jumătate. 

Deși numărul total de internări ale copiilor este la 54% față de nivelul din 2018, decesele intraspita-
licești în rândul celor sub 5 ani au scăzut cu 9% în 2020 față de 2018. O potențială explicație pentru 
acest fenomen este faptul că în anul 2020 au fost evitate internările.  

Alocarea resurselor în sistemul de sănătate este disproporționată și ineficientă. Valoarea serviciilor 
terțiare este de cel puțin zece ori mai mare decât pentru asistența medicală primară și secundară. 
În același timp, aproape toate serviciile sunt de tip curativ și se alocă foarte puține resurse pentru 
prevenție, în ciuda faptului că România și-a propus inversarea piramidei serviciilor medicale în cadrul 
Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020.
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ACRONIME

AAPL Autoritatea administrației publice locale

ANMCS Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

CAS Casa de Asigurări de Sănătate

CNAS Casa Națională de Asigurări de Sănătate

CPU Compartiment primiri urgențe

DSP Direcția de Sănătate Publică

DTC Dezvoltarea timpurie a copilului

FNUASS Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate

ICU Indexul capitalului uman

INSP Institutul Național de Sănătate Publică

INS Institutul Național de Statistică

MS Ministerul Sănătății

OMS Organizația Mondială a Sănătății

ONG Organizații neguvernamentale

ONU Organizația Națiunilor Unite

PIB Produsul intern brut

PNS Programe naționale de sănătate

PSES Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate

SNMF Societatea Națională de Medicina Familiei

SNSPMPDSB Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în 
Domeniul Sanitar București

UE Uniunea Europeană

UPU Unitate primiri urgențe

VP Venituri proprii
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      I        Introducere

Alocarea eficientă a diferitelor tipuri de resurse la nivelul asistenței medicale primare, secundare și 
terțiare reprezintă un aspect esențial pentru sănătatea și buna dezvoltare a copiilor din România. 
Sănătatea copiilor afectează în mod direct atât costurile sociale curente, cât și viitorul societății (1). 
Investițiile în sănătatea copiilor au numeroase efecte benefice asupra economiei,  ducând la reduce-
rea costurilor pentru îngrijirile medicale, implicarea crescută a părinților pe piața muncii ș.a.m.d. (6). 
Așadar, țările pot prospera dacă investesc în populația tânără, reprezentată de copii și adolescenți. 
În anul 2017, România a înregistrat cel mai scăzut punctaj (0.60) al indexului capitalului uman 
- ICU (Human Capital Index - HCI) din Uniunea Europeană, existând o diferență majoră față de punc-
tajul mediu de 0.75 (7). Acest punctaj indică faptul că un copil născut pe teritoriul țării va fi productiv 
în proporție de 60% când va ajunge la maturitate, dacă va avea parte numai de servicii medicale și 
educaționale complete și de înaltă calitate (8).  

Dezvoltarea timpurie a copilului (Early Childhood Development) are o importanță deosebită în func-
ționarea capitalului uman. Aceasta reprezintă furnizarea unei serii de servicii în domeniul sănătății, 
al educației sau al asistenței și protecției sociale în rândul copiilor, din perioada prenatală, până la 
intrarea lor în școală. Deși pentru DTC au fost depuse eforturi suplimentare din partea Guvernului 
României în ultimii ani, în prezent, România nu deține o strategie multisectorială explicită cu 
privire la DTC, în ciuda lansării unor programe și politici publice în acest sens (8).

Pe lângă necesitatea conturării cadrului juridic și a întăririi coordonării intersectoriale, investițiile fi-
nanciare în DTC implică și aspecte esențiale pentru asigurarea resurselor pentru punerea în aplicare 
a obiectivelor propuse. Investițiile financiare pentru DTC pot produce pe termen lung randamente 
ridicate (spre exemplu abordarea mai multor priorități cu investiții unice) și beneficii intergenerațio-
nale de lungă durată (8).

Deși creșterea economică a României preconizată în perioada pre-pandemică pentru anul 2020 a 
fost de 4,1%, această tendință s-a inversat din cauza impactului major al pandemiei COVID-19, fiind 
prevăzute scăderi de aproximativ 5% (9). 

La nivel național, ca și în cazul populației adulte, accesul copiilor la serviciile de prevenție și de asis-
tență medicală primară este distribuit inegal. Accesul la servicii de sănătate este scăzut în special 
în zonele rurale sau izolate, comunitățile marginalizate, familiile cu venituri reduse sau în alte grupuri 
vulnerabile. Diferențele se datorează deficitului de personal medical, de cabinete de prim ajutor sau 
costurilor formale și informale (10).

Pentru explorarea alocării resurselor pentru sănătatea copiilor și a adolescenților, la nivel primar, se-
cundar și terțiar, Departamentul de Sănătate Publică al Universității Babeș-Bolyai, în colaborare cu 
biroul UNICEF România, a desfășurat acest studiu de cercetare în perioada martie — octombrie 2021. 
Principalul obiectiv al acestui studiu de cercetare îl constituie identificarea și descrierea unei ima-
gini de ansamblu asupra alocării resurselor pentru sănătate a copiilor sub 18 ani și a modului 
în care sunt distribuite acestea la nivelul asistenței medicale primare, secundare și terțiare.
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        II         Metodologia cercetării

Studiul de cercetare a avut o abordare mixtă, implicând metode de cercetare cantitative (colectarea 
și analizarea de date secundare) și calitative (desfășurarea și analizarea interviurilor semistructurate). 
Indicatorii utilizați pentru analiza alocării resurselor pentru sănătatea copilului la nivelul asistenței 
medicale primare, secundare și terțiare au fost stabiliți pe baza studierii literaturii de specialitate și 
consultării experților în domeniu. 

Au fost colectate datele disponibile pentru anii 2018-2020, incluse în cadrul rapoartelor strategice din 
sectorul sănătății, raportărilor naționale de date, precum și informațiile publice de pe site-urile web 
ale diferitelor instituții precum: MS, CNAS, INSP, INS, SNSPMPDSB. Pentru obținerea datelor care 
nu sunt publice, echipa de cercetare a formulat cereri de date către instituțiile menționate anterior. 

Una dintre limitările prezentului studiu a fost reprezentată de faptul că nu s-au putut obține indicatori 
de interes din partea unor instituții, în absența unor proceduri sistematice de colectare a datelor. 
De asemenea, schimbările de personal la nivelul instituțiilor centrale și lipsa de personal specializat 
în gestionarea și furnizarea unor indicatorilor statistici au limitat analiza de față. Deși inițial analiza a 
prevăzut includerea serviciilor oferite de actori privați, acestea nu sunt prezente în raportul final din 
cauza lipsei de răspuns a reprezentanților furnizorilor privați, respectiv Asociația PALMED.  

Pentru a întregi perspectiva alocării resurselor financiare pentru sănătatea copiilor au fost desfășu-
rate interviuri semistructurate cu un număr de nouă experți, selectați pe baza expertizei în domeniul 
sănătății și a cunoștințelor legate de tematica studiului. Lista instituțiilor care au participat în cadrul 
componentei calitative poate fi consultată la sfârșitul documentului, în Anexa 2. 

Studiul a primit avizul din partea Comisiei de Etică a Departamentului de Sănătate Publică cu numă-
rul #2021-210803-011. 
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       III         Context legislativ și reglementări

În statele Uniunii Europene, cele mai utilizate mecanisme de finanțare a serviciilor de sănătate se 
bazează pe veniturile din bugetul de stat sau asigurările private și cele sociale de sănătate. În Ro-
mânia, finanțarea serviciilor de sănătate este asigurată în cea mai mare măsură din venituri publice 
(majoritar din bugetul FNUASS), suplimentate de sume transferate de la bugetul de stat, bugetul 
administrației locale și plăți directe (2).

În ceea ce privește cheltuielile pentru sănătate per capita, la nivel european, au fost înregistrate 
creșteri cu 2,3% pe an în intervalul 2000-2018, iar PIB-ul per capita a crescut cu 1,5% (11). Româ-
nia a înregistrat în 2015 cea mai mică valoare din UE a cheltuielilor pentru sănătate pe cap 
de locuitor (3.682,94 lei), această sumă reprezentând mai puțin de o treime din media raportată la 
nivelul Uniunii Europene (3). De-a lungul timpului, procentul din PIB alocat cheltuielilor pentru sănă-
tate în România a scăzut de la 5,7% în 2010, la 4,9% în 2015 (3), ca apoi, în 2019, acesta să revină 
la nivelul de 5,7% din 2010 (12).

În anul 2018, cea mai mare parte a finanțării cheltuielilor pentru sănătate (64%) a fost alocată din 
contribuția la asigurările sociale de sănătate, urmată de finanțarea din plăți directe (19%), schemele 
guvernamentale (16%) și asigurările voluntare de sănătate (1%) (4).

În ceea ce privește cheltuielile pentru sănătate, la nivel național, în anul 2018, din totalul cheltuielilor, 
45% au fost dedicate îngrijirilor medicale spitalicești, urmate de bunurile medicale (26%), ser-
viciile ambulatorii (18%) și îngrijirile medicale pe termen lung  (6%) (4). 

Comparativ cu anul 2020, în 2021 bugetul Ministerului Sănătății a crescut cu 93%, preponderent ca 
urmare a pandemiei COVID-19. Modificările care au avut loc în bugetele pentru anii 2020 și 2021, 
acoperind activități specifice COVID-19, au constat în special în:

 bugetul MS: au fost bugetate adițional în 2021: activitatea de vaccinare, plata personalului 
din centrele de vaccinare și plata vaccinurilor împotriva COVID-19 (13);

 bugetele pentru programe noi: subprogramul boli prioritare (de exemplu, testare RT-PCR; 
acțiuni prioritare boli emergente și reemergente) (14);

 bugetul CNAS: în 2020 au fost plătite mult mai multe concedii medicale, stimulente de risc, 
spor de 75%-85% pentru munca prestată în contextul pandemiei COVID-19, ș.a.m.d. (15).

Tabelul 1 prezintă evoluția anuală a bugetelor MS și FNUASS în perioada 2018-2021

Tabelul 1: Bugetele pentru sănătate ale MS și FNUASS  
                                                                          

Bugetele pentru 
sănătate (mii lei) 2018 2019 2020 2021

Ministerul Sănătății  (16) 8.767.989 11.137.470 11.581.518 22.464.842

FNUASS  (17) 35.912.876 39.233.377 45.630.743 47.428.364 

Sursă: Ministerul Finanțelor, CNAS
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Prin Ordonanța de Urgență 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, au fost 
alocate în plus sume de 4.881.260 mii lei în bugetul MS, respectiv 2.604.003 mii lei în bugetul FNUASS.

Din punctul de vedere al investițiilor realizate în infrastructura dedicată copiilor, în special 
în cadrul spitalelor pentru copii, sumele alocate în anul 2018 au atins 73,25 mii lei, crescând 
la 102,544 mii lei în 2019 și apoi scăzând la 83,329 mii lei în 2020 (Anexa 8). Aceste sume im-
plică toate sursele de finanțare: bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii, aportul ONG-urilor.

Figura 1: Investiții realizate în infrastructura dedicată copiilor  (mii lei)
Sursă: MS - Monitorizare cheltuieli

Conform analizei efectuate, cheltuielile CNAS din FNUASS au suferit modificări semnificative între 
2018 și 2020. A avut loc o creștere a cheltuielilor totale cu 19,94% în 2019, comparativ cu 2018, 
ulterior, în 2020, această creștere ajungând la 8,17% față de anul precedent. Aceste cheltuieli pen-
tru sănătate se adresează populației generale și nu reflectă o alocare de fonduri specifică 
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 ani. Diferențele dintre sumele cheltuite din bugetul 
total sunt transpuse în tabelul 2.

Tabelul 2: Bugetul alocat sănătății - CNAS (mii lei)

2018 2019
Evoluție

2018/2019
2020 Evoluție

2019/2020

Buget total 
CNAS 34.854.140,24 41.803.359,14 19,94% 45.219.043,34 8,17%

Sursă: CNAS

Ca parte a bugetului FNUASS, cheltuielile realizate la capitolul Asigurări și asistență socială sunt de-
falcate în cheltuieli pentru asistență socială în caz de boli și cheltuieli pentru asistență socială pentru 
familie și copii. Veniturile pentru acest tip de buget sunt formate din „contribuția pentru concedii și 
indemnizații datorată de persoanele fizice asigurate la casele de asigurări de sănătate pe bază de con-
tract“ și din „sumele distribuite bugetului FNUASS din contribuția asiguratorie pentru muncă“ (18).
Conform CNAS, în anul 2020, creditele bugetare ale cheltuielilor aferente asigurării și asistenței so-
ciale au înregistrat valoarea de 3.606.000 mii lei, sumă din care au fost efectuate plăți în valoare de 
3.604.409 mii lei. În cadrul aceluiași an, pentru asistența socială pentru familie și copii au fost alo-
cați 1.465.281 mii de lei, execuția acestui buget fiind de 99,99% (18). Comparativ cu 2018, în 2019 
suma pentru asistența socială în caz de boli a crescut cu 92%, tendința  ascendentă menținându-se și în 
anul 2020, când a existat o creștere de 26%. Astfel, se poate observa că în anul 2019 alocările bugetare 
în sistemul sanitar au crescut, atât la nivelul Ministerului Sănătății, cât și la nivelul CNAS.
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Figura 2: Credite bugetare pentru asigurări și asistență socială (mii lei)

Sursă: CNAS

În urma analizei efectuate, a rezultat faptul că între 2018 și 2019 au crescut ușor plățile efectuate 
pentru medicamente și dispozitive sanitare, ca ulterior, în 2020, acestea să scadă semnifica-
tiv: cu 16,86% în cazul medicamentelor și cu 3,3% în cazul dispozitivelor medicale. Trebuie 
reținut, totuși, că aceste sume alocate sunt reprezentative pentru populația generală, nu 
includ plățile efectuate specific pentru copiii cu vârsta între 0 și 18 ani. Deși datele nu sunt 
prezentate specific pentru copii, în practica medicală, conform experților intervievați, copiii și gravi-
dele beneficiază cu prioritate de servicii medicale, în lipsa unor reglementări legislative specifice în 
acest sens.

Tabelul 3: Plăți efectuate pentru medicamente și dispozitive medicale, incluse în FNUASS                 

Plăți efectuate (mii lei) 2018 2019 2020

Cheltuieli medicamente 5.007.779 6 480.843 5.388.243

Cheltuieli dispozitive medicale 204.551 216.205 208.999

Sursă: CNAS
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      IV        Alocarea resurselor financiare pentru sănătatea copilului,     
         la nivelul asistenței medicale primare, secundare și terțiare 

A. Asistența medicală primară

Asistența medicală primară include furnizarea îngrijirilor medicale de prim contact, indiferent de 
tipul problemei de sănătate, personalul medical și pacientul păstrând o relație continuă, în prezența 
sau în absența unei boli a pacientului. 
Acest segment de asistență medicală are ca furnizor specializat cabinetul de medicină de familie, 
activitatea cabinetelor desfășurându-se prin intermediul medicilor titulari, personalului angajat și co-
laboratorilor externi. Cabinetul de medicină de familie poate desfășura activități de medicină preven-
tivă, activități medicale curative, activități de îngrijire la domiciliu etc. Asistența medicală preventivă 
din colectivitățile de preșcolari, școlari și studenți este asigurată prin cabinetele medicale organizate 
în unitățile de învățământ preșcolar, școlar și universitar (19).

Conform Legii 95 din 2006, cabinetul de medicină de familie poate realiza venituri în urma încheierii con-
tractelor cu casele de asigurări de sănătate, cu autoritățile teritoriale de sănătate publică, cu instituțiile 
publice din subordinea MS, dar și în urma plăților directe de la beneficiarii serviciilor medicale etc. (19).

România este a doua țară din UE cu cea mai scăzută proporție a cheltuielilor pentru sănătate destinate 
asistenței medicale primare și ambulatorii (20), iar conform datelor oferite de Organizația pentru Coo-
perare și Dezvoltare Economică (2020), România are cel mai mic procent din UE alocat special 
asistenței medicale primare din totalul bugetului pentru sănătate (8.4%) (4). La nivel național, 
peste 42% din resursele alocate pentru sănătate sunt îndreptate înspre serviciile spitalicești (20). 

Rezultatele analizei efectuate au sugerat o creștere a cheltuielilor destinate asistenței me-
dicale primare din bugetul CNAS, valorile fiind mai mari cu 24,48% în anul 2019 și cu 7,99% 
în 2020, comparativ cu anii precedenți. Sumele alocate pentru acest tip de asistență medi-
cală din tabelul de mai jos sunt destinate populației generale, nefiind specificate sumele 
cheltuite pentru copiii sub 18 ani. Execuția bugetară este de 99% pentru anii 2018 și 2019, scă-
zând apoi la 98% în 2020, scădere ce se poate atribui parțial imposibilității evaluării resurselor ne-
cesare asistenței medicale primare în contextul pandemic. În valoare absolută, sumele neexecutate 
din bugetele alocate de CNAS pentru asistență medicală primară cresc de la 12.600 mii lei în 2018, 
3.948 mii lei în 2019 la 38.150 mii lei în 2020.

Tabelul 4: Cheltuieli cu asistența medicală primară (mii lei)

Asistența medicală primară 2018 2019 2020

Credite bugetare 2.072.706 2.568.443 2.807.530

Plăți efectuate 2.060.106 2.564.495 2.769.380

Sursă: CNAS
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1. Programe naționale de prevenție adresate copiilor cu vârsta sub 18 ani

Programele esențiale de sănătate pentru femeile însărcinate și copii sunt pe deplin instituționalizate, 
acestea raportându-se la:

 asistența medicală prenatală; 
 însoțirea femeii de către personal calificat în momentul nașterii; 
 imunizarea sugarilor/copiilor; 
 monitorizarea statusului de sănătate și bunăstare pe parcursul copilăriei (8).

Conform analizei efectuate, între 2018 și 2020, bugetul total alocat programelor naționale derulate de 
Ministerul Sănătății a crescut, de la 307.889.000 lei la 1.501.944.000 lei. Sumele alocate programelor 
naționale de promovare a sănătății pentru copiii cu vârsta sub 18 ani au variat de la 15.732.000 lei în 
2018 la 15.317.000 lei în 2020. Constatăm o tendință descrescătoare pentru bugetele alocate, similar cu 
evoluția numărului de nașteri, excepție făcând anul 2019, când bugetul alocat a fost de 17.826.000 lei.

Figura 3: Bugetul total alocat programelor de promovare a sănătății adresate copiilor (mii lei)

Sursă: MS

Între 2018 și 2019, bugetul MS alocat programelor naționale de prevenție adresate copiilor și 
femeilor a crescut. Tendința se inversează între 2019 și 2020, majoritatea bugetelor alocate progra-
melor naționale pentru copii și femei fiind reduse semnificativ. În cea mai mare măsură scade bugetul 
alocat programului privind prevenirea complicațiilor prin diagnostic precoce și monitorizare a epilepsiei 
și a manifestărilor non-epileptice la copil și tratament dietetic al epilepsiei (o scădere de 47%), apoi cel 
al programului privind prevenirea retinopatiei de prematuritate și a complicațiilor acesteia, prin screening 
neonatal, laserterapie și monitorizarea evoluției bolii (scădere de 33,5%), privind prevenția morbidității 
asociate și a complicațiilor, prin diagnostic precoce, precum și monitorizarea unor afecțiuni cronice la 
copil (-32,3%) și privind prevenirea deficiențelor de auz prin screening auditiv la nou-născuți (-32,2%).1

1  Informațiile referitoare la programele naționale de sănătate de prevenție pot fi consultate în raportul realizat de UNICEF împreună cu Departamentul 
de Sănătate Publică (EN: “Mapping and analysis of financial flows in preventive health services for children and young adults at national and sub-
national levels in Romania”).

INTRODUCERE

METODOLOGIA CERCETĂRII

CONTEXT LEGISLATIV ȘI REGLEMENTĂRI 

ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE

CONCLUZII

RECOMANDĂRI

REFERINȚE

ANEXE



ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE PENTRU SĂNĂTATEA 
COPILULUI ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

14

Consolidarea și fundamentarea bugetului alocat programelor de prevenție 
adresate copiilor sub 18 ani 

Conform experților intervievați în cadrul studiului, procesul de finanțare a programelor de prevenție 
adresate copiilor se întemeiază pe principiul istoric al bugetării, care se ajustează în general cu alte 
priorități emergente ale MS. Aceștia au susținut necesitatea schimbării acestui principiu de 
fundamentare a bugetului în contractul-cadru aferent anului 2022, confirmând necesitatea 
consolidării bugetului în funcție de nevoile actuale de sănătate ale populației și de ratele de 
morbiditate și mortalitate din cele opt regiuni ale țării.

De asemenea, printre criteriile care stau la baza întocmirii bugetelor pentru programele naționale de 
prevenție pentru copii se numără și: resursele și serviciile existente (în spitale), dotările și echipa-
mentele medicale, personalul medical disponibil (de exemplu, medici) sau datele referitoare la cereri 
și nevoi ale populației țintă. 

Fluxurile de finanțare a serviciilor preventive pentru copii cuprind decontările serviciilor de sănătate ofe-
rite de MF, Programul Național de Vaccinare (achitarea serviciilor de vaccinare de către CNAS și achita-
rea vaccinurilor de către MS), dar și creșterea supravegherii copiilor după perioada maternității de către 
MF prin intermediul vizitelor la domiciliu decontate de CNAS începând cu data de 1 iulie 2021 (frecvența 
acestora fiind suplimentată de la o vizită la domiciliu pe trimestru, la o vizită la domiciliu pe lună).

Din perspectiva experților intervievați, fondurile alocate pentru derularea activităților de pre-
venție în rândul populației pediatrice sunt insuficiente (în special în cadrul cabinetelor de fami-
lie sau școlare), alocarea celor existente fiind „neuniform distribuită, concentrată în special în orașele 
mari“. De asemenea, programele naționale de prevenție sunt destul de limitative, finanțarea aces-
tora fiind descrisă ca „insuficient fundamentată“, din cauza limitărilor impuse de lipsa datelor de 
actualitate cu privire la starea de sănătate a populației, colectate în mod sistematic. 
Participanții la interviuri au identificat adresabilitatea scăzută a unor programe naționale de prevenție, 
dar și slaba educație pentru sănătate în rândul populației drept factori ce duc la subfinanțarea acestor 
programe. A fost subliniată nevoia informării suplimentare a populației, cu precădere asupra impor-
tanței prevenției și prioritizării acesteia. 

Având în vedere asistența medicală primară, pentru îmbunătățirea finanțării serviciilor preventive 
pentru persoanele sub 18 ani, este necesară o mai bună justificare a solicitării de creștere a buge-
tului, o activitate care ar trebui organizată în mod sistematic în urma unui proces de culegere de 
informații bazate pe evidențe. 

2. Programul național de vaccinare

Costurile vaccinărilor de rutină și ale serviciilor de asistență medicală primară pentru copii sau ale ser-
viciilor de asistență medicală reproductivă pentru femei sunt acoperite de bugetul de stat, la nivel na-
țional cheltuielile pentru sănătate fiind mult mai scăzute decât media înregistrată în alte țări ale UE (8).

În urma analizării datelor furnizate de INSP, între 2018 și 2020 a avut loc o reducere drastică a nu-
mărului de copii cu vârsta între 0 și 5 ani vaccinați conform schemei naționale de vaccinare. 
Pentru copiii cu vârsta de sub un an, rata vaccinării a scăzut semnificativ în perioada 2018-2019 pen-
tru majoritatea vaccinurilor obligatorii, făcând excepție doar rata vaccinului BCG, care a înregistrat o 
ușoară creștere, de 0,31% (tabelul 5). Între 2019 și 2020, rata copiilor sub 12 luni vaccinați a crescut 
ușor, cu 3,9% în cazul vaccinului pediatric Hep B, administrat în trei doze.
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Tabelul 5: Ratele de vaccinare la nivel național a copiilor de 12, 18 și 24 luni (%)

Beneficiari
Copii cu vârsta de 

până la 12 luni
Copii cu vârsta de 

până la 18 luni
Copii cu vârsta de 

până la 24 luni

Tipul vaccinului 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1
Vaccinul antituberculoză BCG 
(bacilul Calmette–Guérin)

96 96,3 96,6 96 96,3 96,6 95,8 96,7 96,8

2 Vaccinul antihepatitic B 81,8 72,8 76,7 92,6 90,1 84,3 93,4 92,3 87,4

3
Vaccinul diftero-tetano-
pertussis acelular

79,5 77 77,6 86,2 87,8 86,7 87,7 90,5 89,3

4 Vaccinul antipoliomielitic 79,5 77 77,6 86,2 87,8 86,7 87,7 90,5 89,3

5
Vaccinul haemophilus 
influenzae tip B

79,5 77 77,6 86,2 87,8 86,7 87,7 90,5 89,3

6
Vaccinul 
împotriva rujeolei, oreionului și 
a rubeolei 

80,6 75,1 74,5 89,6 89,5 87,3 90,2 92,2 89,8

7 Vaccinul pneumococic N/A 75 76,6 N/A N/A 85 N/A N/A 88,1

Sursă: INSP

La nivel național, ratele vaccinării copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 18 luni înregistrează o ușoară 
creștere în anul 2019 față de anul precedent, cu excepția ratelor de vaccinare contra virusului hepatic 
B (procentul scăzând cu 2,7%) și ROR (o scădere de 0,11%). Între 2019 și 2020 a fost observată o 
diminuare accentuată a tuturor ratelor de vaccinare, procentele scăzând cu până la 6,44% în 
cazul vaccinului antihepatic B și 2,46% în cazul vaccinului ROR.
Deși între 2018 și 2019 valorile ratelor de vaccinare a copiilor de 24 luni înregistrează la nivel național 
o creștere ușoară, tendința se inversează în anul 2020, moment în care majoritatea ratelor scad în 
mare măsură - cu 5,31% în cazul vaccinului antihepatic B sau cu 2,6% în cazul vaccinării ROR. Rata 
de vaccinare ROR scade și în cazul copiilor de 5 ani, procentul diminuându-se cu 6,3 în 2019 și cu 
0,92 în anul 2020.
Experții intervievați au subliniat statusul de informare precar al unor părinți referitor la vaccinare, 
aceștia alegând să nu își dea consimțământul de a-și vaccina copiii, de cele mai multe ori în baza 
unor informații care nu au fost validate științific. Acest fenomen se perpetuează din ce în ce mai 
frecvent în mediul rural, unde acest status al informării populației este și mai redus.

3. Cabinete medicale școlare
 
Din cauza rețelei limitate de medici școlari, adesea sub-finanțate și deficitare în resurse umane, dar 
și din cauza lipsei unei strategii de dezvoltare coerente în acest domeniu, prevenția îmbolnăviri-
lor și promovarea sănătății copiilor sunt două componente abordate insuficient în mediul 
educațional (1).
Conform unui comunicat de presă din anul 2020, MS și-a propus creșterea bugetului pentru asisten-
ța medicală școlară pentru a asigura personalul medical necesar din cabinetele de medicină generală 
și stomatologică (22).
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În România, în anul 2019, își desfășurau activitatea 2.758 cabinete medicale școlare la nivel național, în 
cadrul cărora doar un procent de 27% erau medici angajați, celelalte cabinete școlare fiind organizate în 
baza activității prestate de asistenți medicali, asistenți medicali comunitari, dar și a medicilor de familie. 

Printre beneficiarii serviciilor medicale din anul 2016 s-au numărat 294.480 preșcolari, 1.580.224 
elevi și 328.789 studenți, numărul total al acestora fiind de 2.203.493. În anul precedent (2015), prin 
intermediul cabinetelor școlare au fost organizate și derulate un număr de 566.863 acțiuni de pre-
venție, cele mai numeroase fiind înregistrate în județul Cluj (141.571 acțiuni) și în județul Bistrița-Nă-
săud (110.174 acțiuni). În contrast, județele care au derulat cele mai puține activități de prevenție în 
2015 cu sprijinul cabinetelor medicale școlare au fost județul Mureș (cu nicio acțiune înregistrată) și 
județul Vâlcea (cu doar o activitate de prevenție).
La nivel național, există o diferență considerabilă între numărul de cabinete medicale școlare aflate în 
mediul urban, în comparație cu cele aflate în mediul rural, unde se înregistrează doar 1% din totalul 
serviciilor de medicină școlară. 

În 22 de județe nu activează niciun asistent medical în cadrul cabinetelor medicale școlare, iar în 11 
județe activează unul sau doi asistenți medicali, conform datelor primite din partea MS. 
Experții intervievați au subliniat inechitatea accesului la servicii medicale a copiilor cu rezidența în 
mediul rural, accesarea acestor servicii în viitor putând fi facilitată prin suplinirea resurselor umane 
disponibile la nivelul cabinetelor medicale școlare.

4. Programe naționale curative adresate copiilor cu vârsta sub 18 ani

Conform Ordinului nr. 245/2017, programele naționale de sănătate curative sunt definite ca acțiuni 
multianuale menite să ofere tratament specific pentru bolile care prezintă un puternic im-
pact asupra sănătății publice. Aceste sunt finanțate de către FNUASS și alte surse, incluzând și 
donații sau sponsorizări. De aceste programe beneficiază atât adulții, cât și copiii și tinerii.

Tabelul 6: Beneficiarii programelor de sănătate curative

Programe naționale de sănătate 
curative Adulți Copii și 

tineri*

Nr. bolnavilor tratați 
în cadrul PNS 

curative
- 2020 -

1 Programul național de boli cardiovasculare   23.018

2 Programul național de boli endocrine  4.677

3 Programul național de diabet zaharat   1.245.898

4
Programul național de diagnostic și 
tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă 
performanță

  3.103

5 Programul național de oncologie   153.416

6 Programul național de ortopedie   14.555

7 Programul național de sănătate mintală   13.900
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8
Programul național de supleere a funcției 
renale   16.643

9
Programul național de terapie intensivă a 
insuficienței hepatice  38

10
Programul național de transplant de 
organe, țesuturi și celule de origine 
umană

 4.626

11
Programul național de tratament al bolilor 
neurologice  5.257

12
Programul național de tratament al 
hemofiliei și talasemiei   1.029

13
Programul național de tratament al 
surdității  329

14
Programul național de tratament pentru 
boli rare   3.578

Total 1.493.005

Sursă: adaptat după tabelul INSP

* Această categorie include persoane cu vârsta sub 18 ani

În ceea ce privește programele naționale de sănătate curative, indicatorii subprogramelor care vizea-
ză copiii au fost raportați de CNAS pentru anii 2018 și 2020. Informații cu privire la indicatorii financi-
ari, valoarea medicamentelor/materialelor sanitare consumate din bugetul FNUASS și costul mediu 
pe pacient pot fi consultate în tabelul de mai jos (23). Menționăm că acestor sume se adaugă cele 
alocate programelor naționale curative care vizează tratamentul copiilor și adulților; aceste sume nu 
pot fi defalcate, deși au beneficiari sub 18 ani. Exemple de programe pentru care nu există date 
monitorizate distinct pentru copii: medicamente din cadrul programului de diabet zaharat, programe 
naționale de sănătate mintală, programul național de tratament al surdității prin proteze auditive.

Tabelul 7: Indicatori ai Programelor Naționale de Sănătate curative (mii lei)
 

Denumirea 
programului

Subprogram de sănătate 
curativ/activitate

Valoare 
medicamente/ 

materiale sanitare 
consumate din 

bugetul FNUASS 
(LEI)

Cost mediu/pacient (LEI) 
realizat în anul

2020 2018 2020

Programul 
național de boli 
cardiovasculare

Copii ccv* 3.323.196,68 10.995,32 10.352,64

Malformații cardiace copii 418.450,40 8.163,83 6.749,20
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Programul 
naţional de 
diagnostic 
și tratament 
pentru boli rare

Mucoviscidoză copii 11.231.252,70 26.206,52 28.148,50

Programul 
național de 
ortopedie

Endoproteze copii 97,34 6.542,45 97,34

Tumorale copii 256.502,32 67.102,58 51.300,46

Implant seg COPII 160.213,30 9.601,37 9.424,31

Copii malformații congen 
grave

33.750,00 89.498,81 11.250,00

Programul 
naţional de 
diagnostic 
și tratament 
cu ajutorul 
aparaturii 
de înaltă 
performanţă

Subprogramul de 
tratament al hidrocefaliei 
congenitale sau 
dobândite la copil

257.477,10 1.835,43 1.879,39

Programul 
național de 
diabet zaharat

Teste copii 4.689.808,97 1.578,95 1.197,60

Sursă: CNAS
*ccv — chirurgie cardiovasculară

Diferențe notabile se înregistrează la costul mediu per pacient pentru endoproteze copii, unde au 
scăzut drastic costurile, scădere ce poate fi atribuită opririi serviciilor non-urgente pe context pan-
demic. O diferență imensă între 2018 și 2019 a fost înregistrată și pentru malformațiile congenitale 
grave, în cadrul aceluiași program „Programul Național de Ortopedie“, la nivelul căruia s-au redus cel 
mai mult costurile per pacient. 

5. Servicii de prevenție

Conform normelor contractului-cadru pentru cabinetele de medicină de familie, se decontează servi-
cii de examen de bilanț pentru copiii sub 18 ani, mai des înainte de vârsta de 1 an și o dată pe an după 
vârsta de 2 ani. Examenele de bilanț au reprezentat în total 18.470 mii lei în 2018, 22.579 mii lei în 
2019 și 22.410 mii lei în 2020. România a cheltuit în 2018 în medie 15,85 lei/copil cu vârsta între 0 și 
3 ani pentru examene de bilanț, iar în 2019, 18,8 lei/copil. De asemenea, pentru copii cu vârsta între 
4 și 18 ani s-au decontat 1,96/lei pe copil în 2018 și 2,5 lei în 2019 și 2020. Se observă o creștere a 
deconturilor datorită creșterii valorii punctului/serviciu din 2019. 

Pentru examenele de bilanț (șase examene), au fost decontate servicii numai pentru 33-34% din-
tre copiii în primul an de viață. Acestea au reprezentat 9,6 milioane de lei în 2018 și puțin peste 11 
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milioane în 2019 și 2020. Procentul de copii pentru care se decontează servicii scade odată cu înainta-
rea în vârstă, astfel că în al doilea an de viață pentru doar 21-23% dintre copiii cu vârsta între 12 și 24 
de luni se decontează cel puțin unul dintre cele 3 examene de bilanț: la 24 de luni se decontează 
pentru 15-17% dintre copii, la 3 ani pentru 14-16% dintre copii, iar de la 4 ani până la 18 ani decon-
turile se plafonează pentru 12% dintre copiii eligibili pe an. Trebuie menționat că aceste servicii 
nu au plafon în normele contractului-cadru, singura limitare fiind timpul de consult alocat pe pacient. 

Având în vedere rata de vaccinare din România, care este în jur de 90%, moment în care copiii au 
contact cu medicii de familie, trebuie luat în considerare că numărul scăzut al acestor servicii poate 
fi explicat și prin faptul că se practică concomitent cu administrarea de vaccinuri fără a fi decontate.
Figura de mai jos indică atât numărul total de servicii cu scop preventiv adresate copiilor sub 18 ani, 
cât și valoarea obținută în urma împărțirii numărului total de servicii la totalul populației minore, pe 
intervalul cuprins între 2018 și 2021. 
Se remarcă o scădere a totalului acestor servicii de prevenție, cu excepția a trei cazuri: examenele de 
bilanț adresate copiilor de 12 luni (unde este surprinsă o creștere între 2019 și 2020, de la 60.936 la 
63.644); examenele de bilanț adresate copiilor de 4 luni (unde este remarcată o creștere a totalului 
de servicii, de la 65.064 la 65.832 între 2019 și 2020) și examenele de bilanț adresate copiilor de 2 
luni (unde este evidențiată o creștere, de la valoarea de 65.135 în 2019 la 66.958 în 2020). Totalul 
celorlalte servicii de prevenție se reduce de la un an la altul, cea mai mare scădere remarcându-se 
între 2020 și 2021, în cazul examenelor anuale de bilanț adresate copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 
și 18 ani (totalul acestui serviciu a scăzut în acest interval cu 200.528).

Figura 4: Decontarea examenelor de bilanț copii (procent din populația pediatrică)

Sursă: CNAS
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B. Asistența medicală secundară

Asistența medicală secundară include îngrijirile medicale realizate prin intermediul serviciilor de 
asistență medicală ambulatorie de specialitate, care pot fi independente sau integrate în cadrul spi-
talelor, centrelor de diagnostic și tratament, dar și în cabinetele medicale de specialitate (24).
Conform legii 95 din 2006, structurile care oferă servicii de asistență medicală ambulatorie de spe-
cialitate pot realiza venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cu asigurătorii 
privați, cu autoritățile administrației publice locale, din „contravaloarea serviciilor prestate pacienților 
în cadrul serviciilor necontractate cu terți plătitori și suportată de aceștia“, donații, sponsorizări etc.
În România, asistența medicală secundară și terțiară continuă să aibă prioritate în ceea ce privește 
alocarea resurselor de sănătate la nivel național. În accesarea serviciilor de asistență medicală se-
cundară, copiii și familiile lor au întâmpinat bariere din cauza subdezvoltării acestora la nivel național, 
furnizării acestora preponderent în mediul urban, dar și a accesului redus prin sistemul național de 
asigurări de sănătate (1).

În anul 2020, s-a aplicat o serie de măsuri în domeniul sănătății, generate de pandemia cu virusul 
SARS-CoV-2. Conform OUG nr. 70/2020, investigațiile paraclinice adiționale realizate în regim am-
bulatoriu au fost asigurate prin suplimentarea lunară a sumelor contractate cu casele de asigurări de 
sănătate. Acestea au fost investigații necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19 
după externare, dar și a pacienților cu boli oncologice, afecțiuni rare, diabet, boli cardiovasculare, boli 
neurologice și boli cerebrovasculare (25).

Conform datelor disponibile, cheltuielile aferente serviciilor de ambulatoriu pentru specialitățile clini-
ce au crescut cu 12,95% între 2018 și 2019 și cu 16,7% între 2019 și 2020. Aceeași tendință a putut 
fi identificată și în cazul cheltuielilor paraclinice, care au crescut ușor cu 3,51% în 2019 și cu 4,1% în 
anul 2020. Analiza indicatorilor a identificat o diminuare a sumelor alocate pentru asistența medicală 
din centrele multifuncționale, între 2019 și 2020 cheltuielile scăzând de la 119.157 mii lei la 112.834 
mii lei. Sumele alocate la acest nivel de asistență pot fi consultate în tabelul următor, acestea făcând 
referire la populația generală și nefiind sume adresate specific copiilor sub 18 ani.

Tabelul 8: Cheltuieli aferente serviciilor de ambulatoriu, paraclinice și pentru asistența din 
centrele multifuncționale (mii lei)
 

2018 2019 2020

Cheltuieli ambulatoriu pentru specialități 
clinice 1.161.762 1.312.164 1.531.331

Cheltuieli paraclinice 765.483 792.317 824.764

Cheltuieli pentru asistența medicală din 
centrele multifuncționale 118.047 119.157 112.834

Sursă: CNAS

Hemodializă
Au fost înregistrate creșteri și în ceea ce privește cheltuielile pentru hemodializă, în 2019 cu 9,96% 
și în 2020 cu 9,01% mai mari decât în anii precedenți. Serviciile de dializă efectiv realizate au fost 
decontate de casele de asigurări de sănătate potrivit OUG nr. 70/2020.
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Servicii stomatologice
Din cauza fondurilor limitate, FNUASS acoperă un număr redus de servicii stomatologice. Pachetul 
de servicii de bază conține o gamă restrânsă de servicii stomatologice, acestea fiind gra-
tuite pentru persoanele sub 18 ani (informațiile referitoare la serviciile stomatologice decontate 
incluse în pachetul de servicii de bază pot fi consultate în anexa 6). 

Cabinetele stomatologice din școli și universități sunt finanțate din bugetul de stat (26). Pentru servi-
ciile stomatologice, deși între 2018 și 2019 a fost observată o ușoară creștere de 9,83% a cheltuielilor 
CNAS, în anul 2020 tendința se inversează, iar suma alocată scade cu 12,13% față de anul precedent. 
Această scădere poate fi atribuită închiderii școlilor, majoritatea serviciilor stomatologice decontate 
fiind pentru copii. Aceste servicii sunt accesibile în baza tarifelor practicate de furnizori, doar o foarte 
mică parte (mai puțin de 10%) a pieței de 1,3 miliarde de lei (46) fiind asigurată din fondul gestionat 
de CNAS, 104.316 mii lei în 2018, 114.566 mii lei în 2019, respectiv 100.667 mii lei în 2020 (acestea 
făcând referire la populația generală și nefiind sume adresate specific copiilor sub 18 ani).

În ceea ce privește asistența medicală secundară, conform experților intervievați, barierele apar 
adesea în mediul rural, în zonele în care populația nu poate accesa serviciile medicale ambulatorii, 
îngreunând implicit urmărirea unor boli frecvent întâlnite inclusiv în rândul copiilor (de exemplu, dez-
voltarea psihomotorie sau neurologică a copiilor, reabilitare pediatrică).
Rezultatele analizei au indicat că accesul la servicii medicale nu este echitabil în rândul populației cu reșe-
dința în mediul rural, în special pentru serviciile de specialitate sau cele care necesită internarea pacientului.

C. Asistența medicală terțiară

Asistența medicală terțiară cuprinde îngrijiri medicale (24) furnizate de spitale, care sunt respon-
sabile de calitatea actului medical, respectarea condițiilor de cazare, alimentație, igienă, a normelor 
de prevenire a infecțiilor nosocomiale, dar și de acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților (19).

În ceea ce privește asistența medicală terțiară, 10% dintre internările în spitale înregistrate la 
nivel național au fost în rândul copiilor (1). Sistemul de sănătate din România este caracterizat de 
lipsa integrării celor trei niveluri de asistență medicală, precum și de concentrarea excesivă pe asis-
tența medicală terțiară, respectiv neglijarea serviciilor de prevenție (26). Barierele în accesarea aces-
tui nivel de asistență medicală au inclus calitatea acestora și continuarea îngrijirii după spitalizare (1).
După Malta, România a avut cea mai ridicată rată a mortalității infantile din UE în 2019, de 5,8 la 1000 
de născuți vii, comparativ cu media de 3,4 în UE (27). Principalele cauze ale mortalității infantile în 
România sunt afecțiunile cu origine în perioada perinatală și bolile aparatului respirator (28).

Plățile aferente cheltuielilor pentru asistența medicală spitalicească (pentru populația generală) s-au 
majorat între 2018 și 2019 cu 4,65% și între 2019 și 2020 cu 6,8%.

Cheltuielile din cadrul unităților de recuperare/reabilitare a sănătății au scăzut semnificativ: de la 
suma de 48.411 mii lei în 2018, la 46.565 mii lei în 2019, respectiv 40.952 mii lei în 2020. S-au dimi-
nuat și cheltuielile pentru îngrijirile la domiciliu între 2018 și 2019, urmând ca în anul 2020 acestea să 
fie ușor majorate. Pentru prestațiile medicale acordate în baza documentelor internaționale, sumele 
au înregistrat valori constante între 2018 și 2020. Aceste sume sunt reprezentative pentru populația 
generală, nu doar pentru copii. Se poate observa că pandemia COVID-19 nu a afectat prestarea 
acestor servicii, dimpotrivă, acestea au crescut, în afară de cheltuielile pentru unitățile de recuperare.
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Tabelul 9: Cheltuielile pentru asistența medicală terțiară (mii lei)

2018 2019 2020

Cheltuieli pentru asistența medicală 
terțiară 10.265.601 10.743.171 11.473.303

Cheltuieli unități de recuperare/reabilita-
re a sănătății 48.411 46.565 40.952

Cheltuieli îngrijiri medicale la domiciliu 39.505 36.067 39.006

Cheltuieli prestații medicale acordate în 
baza documentelor internaționale 450.026 450.147 450.151

Sursă: CNAS

Studiul de față nu a putut genera o cifră exactă a sumelor decontate pentru servicii medi-
cale spitalicești pentru copii, dar, păstrând proporția de pacienți cu vârsta mai mică de 18 ani, 
putem estima că suma dedicată serviciilor medicale spitalicești pentru copii depășește 1 
miliard lei/an doar pentru servicii de spitalizare pentru pacienții acuți . 

Conform datelor furnizate de SNSPMPDSB, la nivel național, a fost evidențiată o tendință descen-
dentă atât în ceea ce privește numărul de pacienți externați, cât și al celor care nu au împlinit vârsta 
de 18 ani. Între 2018 și 2019, observăm o ușoară reducere a numărului acestora, în timp ce în anul 
2020 scade aproape la jumătate. Anul 2020 este o excepție datorită pandemiei COVID-19, dat fiind 
că s-a diminuat foarte mult numărul internărilor evitabile, iar unele structuri spitalicești nu au fost dis-
ponibile pentru pacienții cronici. Diferențele notabile între aceste cifre pot fi consultate în tabelul 10.

Tabelul 10: Numărul pacienților externați, la nivel național

2018 2019 2020 Diferența 2020-2019 (%)

Număr total pacienți 
externați 4.018.986 4.036.083 2.422.744 39,9

Număr pacienți 
externați sub 18 ani 420.350 418.088 228.357 45,3

Pacienți externați peste 
18 ani 3.598.636 3.617.995 2.194.387 39,3

Sursă: SNSPMPDSB/INSP

În ceea ce privește reinternările, din datele primite la Școala Națională de Sănătate Publică, Manage-
ment și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, avem peste 37 345 de copii care au cel puțin 
o reinternare în 2019. Dintre aceștia, 1 045 (2,79%), s-au reinternat pentru malnutriție proteino-ener-
getică ușoară, 839 (2,3%) pentru infecții bacteriene nespecificate, 639 (1,71%) pentru enterită prin 
rotavirus, 372 (1%) pentru malnutriție proteino-energetică moderată și 191 (0,5%) pentru malnutriție 
proteino-energetică gravă, 208 (0,56%) pentru iminență de avort, 223 (0,6%) pentru travaliu fals 
înainte de săptămâna 37 de sarcină.  
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O altă proporție semnificativă, 2 012 reinternări (4,5%) din totalul reinternărilor, o reprezintă afecți-
unile psihiatrice și neuropsihiatrice, care nu ar trebui abordate în episoade de internare, cum ar fi: 
tulburarea de limbaj expresiv - 302 reinternări, tulburare de dezvoltare specifică a funcției motorii - 
458 reinternări,  tulburare de dezvoltare specifică mixtă - 400 de reinternări, perturbare a activității 
și atenției - 384 de reinternări, tulburare comportamentală hiperkinetică - 166 de reinternări, alte 
tulburări emoționale ale copilăriei - 196 de reinternări și tulburare emoțională a copilăriei nespecifi-
cată - 106 reinternări. 

Având în vedere principalele cauze ale externării copiilor între 0 și 4 ani din România, datele furnizate 
de INSP au relevat că între 2018 și 2019 procentul externărilor a crescut notabil pentru boli precum: 
boli ale aparatului digestiv (8,61%), boli ale sângelui, ale organelor hematopoietice și unele tulburări 
ale mecanismului imunitar (7,09%), boli infecțioase și parazitare (6,24%), simptome, semne și rezul-
tate anormale ale investigațiilor clinice și de laborator (5,77%), tulburări mintale și de comportament 
(5,33%), boli endocrine, de nutriție și metabolism (4,39%), malformații congenitale, deformații și 
anomalii cromozomiale (2,23%). Toate aceste boli menționate anterior au înregistrat procente în scă-
dere în anul 2020, față de valorile anului anterior, cea mai mare scădere procentuală înregistrându-se 
în cazul bolilor infecțioase și parazitare - 58,58%. Această situație poate fi atribuită, conform discuții-
lor purtate cu specialiștii, măsurilor respectate în contextul pandemiei COVID-19: masca, distanțarea 
socială, igiena mâinilor etc. Graficul următor prezintă principalele 15 cauze ale externărilor copiilor 
mai mici de 5 ani și evoluția acestora între 2018 și 2020:

Figura 5: Numărul de externări ale copiilor între 0 și 4 ani și principalele cauze

Sursă: INSP

Având în vedere numărul zilelor de spitalizare pe care copiii sub 18 ani le-au petrecut în secții medi-
cale de diferite specialități, în anul 2020, cea mai mare scădere a zilelor de spitalizare s-a înregistrat 
în cazul secțiilor de boli infecțioase, unde procentul s-a diminuat până la valoarea de 76,12%.
Numărul zilelor de spitalizare din cadrul secțiilor de neurologie pediatrică a crescut semnificativ între 
2018 și 2019 (cu 21,67%). Mai exact, în 2019, numărul pacienților care au trecut pragul acestei sec-
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ții medicale a fost cu 11.199 mai mare, comparativ cu anul precedent. Tendința ascendentă a fost 
inversată între 2019 și 2020, procentul zilelor de spitalizare scăzând cu 51,18% (32.179 de zile de 
spitalizare diferență între 2019 și 2020). 

În cazul secției de otorinolaringologie, între 2018 și 2019, datele au evidențiat o creștere a zilelor de 
spitalizare, de la 28.251 zile la 33.306 zile (17,89%). Ulterior, între 2019 și 2020, numărul a scăzut 
semnificativ cu 17.607 zile de spitalizare în această secție (52,86%).
O creștere a numărului de zile, urmată de o scădere bruscă, a fost subliniată și în cadrul secției de he-
matologie copii - între 2018 și 2019 creșterea fiind de 5,45%, urmată de o scădere în 2020 de 50,22%.

Aceeași tendință a fost observată și în cazul secției de chirurgie și ortopedie pediatrică. Mai întâi, 
a putut fi identificată o creștere a numărului de zile petrecute de copii în această secție de 4,54% 
(2019, față de 2018), urmată de o scădere a acestor zile cu un procent de 37,35%, în anul 2020.
Numărul paturilor pediatrice a rămas constant între 2018 și 2019 (18.380), în anul 2020 scăzând la 
17.232 paturi pediatrice.

În ceea ce privește numărul paturilor destinate copiilor din secțiile medicale, între 2018 și 2019, au fost 
ușor suplimentate numărul paturilor pentru secțiile: imunologie clinică și alergologie copii (28,89%), ne-
urologie pediatrică (18,77%), ortopedie pediatrică (13,29%), chirurgie și ortopedie pediatrică (11,53%) 
și endocrinologie copii (10,17%). Ulterior, între 2019 și 2020, pentru majoritatea secțiilor medicale nu-
mărul de paturi a scăzut semnificativ (cu până la 82,18% în cazul secției de boli infecțioase copii). Prin-
tre secțiile în care numărul de paturi a fost suplimentat se numără: secția de oftalmologie copii (6 paturi 
adiționale - 12%), endocrinologie copii (3 paturi adiționale - 4,62%), otorinolaringologie (ORL) copii (7 
paturi adiționale - 3,17%) și ortopedie pediatrică (4 paturi adiționale - 2,04%).

Figura 6: Nr. de paturi pentru secțiile medicale adresate copiilor

Sursă: INSP

INTRODUCERE

METODOLOGIA CERCETĂRII

CONTEXT LEGISLATIV ȘI REGLEMENTĂRI 

ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE

CONCLUZII

RECOMANDĂRI

REFERINȚE

ANEXE



ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE PENTRU SĂNĂTATEA 
COPILULUI ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

25

Deși între 2018 și 2019, procentul pacienților sub 18 ani tratați în secțiile de boli infecțioase a înre-
gistrat o creștere ușoară de 0,96%, în intervalul 2019-2020, în cadrul acestei secții, procentul paci-
enților a scăzut în cea mai mare măsură (75,45%) având în vedere toate secțiile medicale adresate 
îngrijirii copiilor sub 18 ani.

Între 2018 și 2019, a fost înregistrată o creștere semnificativă a procentului copiilor care au accesat 
serviciile medicale oferite în cadrul secțiilor de neurologie pediatrică (28,68%), tendința urmând să se 
inverseze în 2020 - moment în care procentul pacienților tratați în această secție a scăzut cu 51,71%.
Secția de endocrinologie copii a suferit de asemenea fluctuații ale numărului de pacienți tratați între 
2018 și 2020. Dacă în anul 2019 acest procent a crescut cu 15,16%, în următorul an a fost evidențiată 
o scădere semnificativă până la 56,37%.

Același fenomen al creșterii, apoi al diminuării subite a numărului de pacienți sub 18 ani tratați, a fost 
înregistrat și în cadrul secției de hematologie copii. Între 2018 și 2019, procentul a urcat la 10,08%, 
ulterior acesta scăzând până la 58,33% în anul 2020.
În cadrul secției de oftalmologie, numărul pacienților sub 18 ani tratați a urcat de la 1.375 în 2018, la 
1.489 în 2019, crescând cu 8,29%, ulterior această frecvență coborând până la 929, scăzând cu 37,61%.

O tendință asemănătoare a putut fi identificată și în ceea ce privește secția de chirurgie și ortopedie 
pediatrică, în cadrul căreia numărul pacienților tratați a crescut între 2018 și 2019, de la 22.563 la 24.178, 
cu 7,16%, iar apoi a coborât în 2020 până la 14.900, ceea ce indică o scădere procentuală de 38,37%.

Mai mult decât atât, numărul pacienților sub 18 ani tratați în secțiile de cardiologie copii a crescut 
din 2018 până în 2019 cu 5,52%, acest procent urmând să scadă brusc până la 57,4% în anul 2020.

Tabelul 11: Indicatori asistență terțiară (număr total)
 

Indicator 2018 2019 2020

1    Număr paturi 27.206 27.042 23.321

2 Număr pacienți 1.077.234 1.069.922 625.316

3 Număr zile de spitalizare 5.273.959 5.105.056 3.107.540
Sursă: INSP

În top 20 afecțiuni pentru care s-au efectuat multiple internări în spitale pentru copii sunt multe cauze 
de natură infecțioasă (boli diareice, boli infecțioase, pneumonii), dar și tulburări de tip malnutriție. 
Ambele tipuri de afecțiuni sunt evitabile prin prevenție primară și primordială. Totodată, cu frecvență 
mare a internărilor multiple, avem afecțiunile legate de sarcina înainte de termen. 

Ratele de mortalitate în rândul copiilor
În ceea ce privește mortalitatea în rândul copiilor, conform datelor furnizate de INSP, numărul de decese 
în rândul copiilor sub vârsta de un an a scăzut, de la 1.227 în 2018, la 1.152 în 2019 și la 1.097 în 2020.
Rata mortalității infantile pentru copiii sub vârsta de un an scade ușor, de la 5,9‰ în 2018 la 5,7‰ 
în 2019, urmând să înregistreze o creștere în 2020 până la 6,1‰. 
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Indicator U.M. 2018 2019 2020

Numărul de decese în rândul copiilor 0-1 ani număr total 1227 1152 1097

Rata totală a mortalității infantile (sub 1 an) rata/1000 nașteri 5,9 5,7 6,1

Rata mortalității infantile 0-6 zile rata/1000 nașteri 2,2 2,2 2,4

Rata mortalității infantile 0-27 zile rata/1000 nașteri 3,4 3,3 3,6

Rata mortalității infantile 28-365 zile rata/1000 nașteri 2,5 2,4 2,6

Numărul de decese în rândul copiilor sub 5 ani număr 1524 1411 1320

Rata totală a mortalității pentru copiii sub 5 ani rata/1000 nașteri 7,4 6,9 7,4

Rata totală a mortalității pentru copiii sub 5 ani rata/1000 locuitori 1,5 1,3 1,3

Rata totală a mortalității pentru copiii 1-4 ani rata/1000 locuitori 0,4 0,3 0,3

Având în vedere copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 zile, rata mortalității rămâne constantă între 
2018 și 2019 la valoarea de 2,2%,  crescând ulterior la 2,4% în 2020. Pentru copiii cu vârsta cu-
prinsă între 0 și 27 de zile, rata mortalității înregistrează o mică scădere din 2018 (3,4%) în 2019 
(3,3%), această valoare urcând până la 3,6% în 2020. Rata mortalității infantile pentru copiii cu vâr-
sta cuprinsă între 28 și 365 zile înregistrează, de asemenea, fluctuații ușoare între 2018 și 2020, 
de la 2,5% la 2,4%, ajungând în 2020 la o valoare mai mare - de 2,6%. Numărul de decese înregistrat 
în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 5 ani se diminuează, de la 1.524 în 2018 la 1.411 în 
2019 și la 1.320 în 2020.

Figura 7: Numărul deceselor în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 5 ani

Sursă: INSP

Rata totală a mortalității în rândul copiilor sub 5 ani scade, de la 7,4% în 2018 la 6,9% în 2019, cres-
când apoi din nou până la valoarea de 7,4%. Pentru copiii de la 1 la 4 ani, rata totală a mortalității 
înregistrează valori constante: 0,4% în 2018 și 0,3% în 2019 și 2020. 
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Cauzele deceselor pentru copiii sub 5 ani
Pneumoniile cu microorganisme neprecizate s-au numărat printre cele mai frecvente cauze ale dece-
sului în rândul copiilor sub 5 ani, responsabile de 16,7% din totalul deceselor, alături de cauze precum: 
hemoragia intracraniană netraumatică a fătului și nou-născutului (8,3%), alte tulburări respiratorii sur-
venind din perioada perinatală (5,1%) sau sindromul de detresă respiratorie a nou-născutului (4,8%). 

Având ca referință perioada dintre anii 2018 și 2019, în rândul copiilor sub 5 ani au crescut procen-
tele deceselor provocate de sindromul de detresă respiratorie a nou-născutului cu 49%, hemoragia 
intra-craniană netraumatică a fătului și nou-născutului cu 14%, insuficiența respiratorie neclasată la 
alte locuri cu 134%, alte malformații congenitale neclasate la alte locuri cu 72%, malformația conge-
nitală a septului cardiac cu 35%, alte cauze de deces rău definite/neprecizate cu 21%.
 
În 2020 a crescut procentul deceselor cauzate de alte malformații congenitale ale inimii cu 99,99%, 
de pneumopatia congenitală, malformații congenitale ale cavităților și orificiilor cardiace (0,64pp), 
malformații congenitale ale sistemului osteo-muscular neclasate la alte locuri (0,53pp) sau sindromul 
de detresă respiratorie a nou-născutului (0,4pp).

Tabelul 12: Indicatori spitalizare și decese asistență medicală terțiară (număr total)

Indicator 2018 2019 2020

1
Număr pacienți sub 18 ani externați și raportați la nivel 
național 420.350 418.088 228.357

2 Număr re-internări în 30 de zile copii, la nivel național 82.925 80.985 42.396

3 Durata medie de spitalizare a pacienților sub 18 ani 5,23 5,05 5,41

4
Număr de episoade cu spitalizare de lungă durată (> 
14 zile) - continuă acuți 9.795 8.782 6.921

5
Număr total de zile spitalizare de lungă durată (> 14 
zile) - continuă acuți 259.656 237.190 193.816

6 Număr copii internați cu COVID-19 N/A N/A 7.029

7 Numărul decese intraspitalicești pentru copiii 0-1 ani 560 499 530

8 Rată decese intraspitalicești pentru copiii 0-1 ani 0,43% 0,40% 0,69%

9 Rată decese intraspitalicești pentru copiii 0-6 zile 0,73% 0,81% 1,06%

10 Rată decese intraspitalicești pentru copiii 0-27 zile 0,76% 0,82% 1,10%

11 Rată decese intraspitalicești pentru copiii 28-365 zile 0,26% 0,20% 40,88%

12 Rată decese intraspitalicești pentru copiii sub 5 ani 0,22% 0,19% 39,94%

Sursă:  SNSPMPDSB

Deși numărul total de internări în rândul copiilor este la 54% față de nivelul din 2018, decesele 
intraspitalicești sub un an au scăzut cu 6% în 2020 comparativ cu 2018. O potențială explicație 
pentru acest fenomen este faptul că în 2020 au fost evitate internările nenecesare. 
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În 2020 crește semnificativ proporția deceselor de cauză chirurgicală sau, mai degrabă, din lipsa 
intervențiilor chirurgicale necesare. Astfel, între cauzele de deces principale sunt asfixia obstetricală 
și malformațiile cardiace. 

Pentru persoanele din categoria 0-18 ani, în cazul programelor de sănătate preventive, bugetul se 
construiește în funcție de ratele de expunere la risc pentru diverse patologii, iar cel alocat progra-
melor de sănătate curative în funcție de incidența bolilor. Sunt luate în considerare protocoalele 
medicale existente și estimările nevoilor de medicamente, materiale sanitare, eventuale investigații 
necesare numărului respectiv de cazuri. În cazul în care la sfârșitul anului rămân resurse financiare 
neutilizate în cadrul programelor de sănătate curative, acestea sunt raportate și pot fi orientate sau 
nu înspre aceleași scopuri, în anul următor.

În ceea ce privește asistența medicală terțiară, începând cu luna octombrie a anului 2020, pacienții 
diagnosticați cu diverse boli (de exemplu: cardiovasculare, oncologice, boli rare, cerebrovasculare) 
au avut posibilitatea de a accesa servicii medicale (investigații imagistice, servicii paraclinice, analize 
medicale) fără să aștepte pe o listă de priorități.
În plus, pentru un acces adecvat al copiilor la servicii medicale curative, CNAS decontează medi-
camentele curative pentru boli rare prin derularea programelor naționale de sănătate curative. Cu 
sprijinul finanțărilor externe, CNAS derulează patru proiecte orientate înspre îmbunătățirea stării de 
sănătate a populației generale și în particular a celei cu vârsta sub 18 ani. 

Pentru asistența medicală terțiară, în general, experții intervievați au subliniat un nivel minim al 
investițiilor pentru spitale (în special pentru spitalele mici), singurele investiții sustenabile menți-
onate fiind cele inițiate de UNICEF, în cadrul proiectului desfășurat pentru asigurarea saloanelor de 
„rooming-in“ pentru copii mici și mame. A fost subliniat și faptul că, în conturarea și fundamentarea 
bugetelor adresate copiilor sub 18 ani, la nivelul spitalelor, nu sunt luați în considerare indicatorii de 
calitate sau o analiză comprehensivă a sectoarelor în care finanțarea este deficitară, pentru îmbună-
tățirea ulterioară a serviciilor medicale oferite. În plus, a fost conturată ideea conform căreia alocarea 
fondurilor pentru prevenție în cadrul spitalelor este deficitară, activitățile de acest gen fiind susținute 
doar de alte finanțări provenite din partea ONG-urilor (de exemplu organizația Salvați Copiii).

Conform relatărilor respondenților, deși pentru actorii din domeniul sanitar de la nivel local CNAS 
a emis CNAS un ghid al pacientului asigurat care include toate pachetele de servicii și procedurile 
aferente de care o persoană (inclusiv un copil cu vârsta sub 18 ani) poate să beneficieze în cadrul 
medicinei primare, paraclinice, spitalicești, analize medicale ș.a.m.d., nu există în prezent un ghid 
pentru utilizarea și gestionarea resurselor financiare.
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     V        Concluzii

 Alocarea resurselor financiare și, implicit, a celorlalte resurse (umane, infrastructură) în sistemul 
de sănătate este disproporționată, neprioritizată, inechitabilă, deci implicit ineficientă. Cuantumul 
serviciilor terțiare este de cel puțin zece ori mare decât pentru asistența medicală primară și se-
cundară. În același timp, majoritatea serviciilor sunt de tip curativ (spitalizări cazuri acute, cronici, 
investigații și tratamente în spitalizare de zi, programe naționale curative etc.)  și se alocă foarte 
puține resurse pentru prevenție (~16 milioane de lei în fiecare an, excluzând vaccinarea), în ciu-
da faptului că România și-a propus inversarea piramidei serviciilor medicale în cadrul Strategiei 
Naționale de Sănătate 2014-2020. Pentru comparație, deși nu este definit ca program preventiv, 
programul laptele și cornul are și acest rol și are un buget de 181 de milioane lei în 2021. 

 
 Deși în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 a fost propusă dezvoltarea serviciilor de să-

nătate în zona rurală, observăm că zona rurală este privată de servicii medicale, lipsesc aproape  
complet  serviciile spitalicești și serviciile de medicină școlară, singurele servicii specializate 
prezente fiind cele de medicină de familie și asistență medicală comunitară, dar nici acestea nu 
acoperă toate comunitățile, fiind mult subdimensionate, astfel că întregul sistem de sănătate în 
mediul rural se bazează pe asistența medicală comunitară, care este extrem de subfinanțată.   

 Sub 1% din bugetele alocate de CNAS pentru programele naționale curative pot fi identifica-
te ca fiind alocate pentru copii, aproximativ 58.000.000 lei (0,88%).

 Serviciile de prevenție constituie o cheltuială puțin semnificativă în domeniul sănătății repre-
zentând sub 5% din totalul cheltuielilor din sănătate, acoperind o fracțiune foarte mică din 
populația sub 18 ani. 

 Serviciile terțiare de sănătate beneficiază de cea mai mare parte a resurselor financiare din 
domeniul sănătății, 95%, atât din punctul de vedere al decontării serviciilor, cât și din punctul 
de vedere al investițiilor. 

 O foarte mare proporție a serviciilor terțiare pentru copii vizează afecțiuni care pot fi preveni-
te și care nu au tratament în servicii terțiare pentru acuți. 9,4% dintre reinternări sunt pentru 
afecțiuni care pot fi prevenite (malnutriții, infecții cu rotavirus, afecțiuni legate de sarcină), 
fără a lua în considerare o proporție foarte mare a reinternărilor pentru diagnostice de neuro-
logie/psihiatrie infantilă (4,5%) care nu ar trebui tratate în regim de spitalizare pe scară largă. 

 În zonele rurale din România serviciile medicale specializate sau de urgență sunt absente. Există 
foarte puține structuri care pot primi urgențe, iar cele pediatrice sunt lipsesc. Majoritatea activității 
se concentrează pe transportul pacienților către cel mai apropiat CPU sau UPU din zona urbană, 
prin serviciile de ambulanță sau echipajele de prim ajutor SMURD. Nu sunt disponibile informații 
defalcate despre costurile asociate transportului pacienților, întrucât în ultimii ani echipajele de 
prim ajutor SMURD acoperă cea mai mare parte a țării și sunt finanțate din bugetele locale. 

 În urma analizei, nu au putut fi identificate toate resursele financiare alocate copiilor, pentru 
că acestea sunt în bugete/finanțări/programe care se referă la populația generală sau cu un 
anumit tip de afecțiuni, fără a fi diferențiate pentru copii.  
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     VI       Recomandări
     

Pentru asigurarea unei stări bune de sănătate a copiilor și adolescenților, trebuie satisfăcute nevoile 
acestora prin accesul la servicii de îngrijire medicală, de prevenire a bolilor și expunere la factori de 
risc, precum și prin activități de promovare a sănătății. OMS oferă o serie de recomandări într-o 
publicație din 2020 care menționează necesitatea investițiilor pentru sănătatea copilului, printre care 
se regăsesc următoarele: creșterea fondurilor pentru sănătatea și bunăstarea copiilor și promovarea 
unor acte normative privind alocarea fondurilor pentru sănătatea copiilor cu dizabilități (29).

Recomandări aliniate la cerințele Comisiei Europene:

 Creșterea acoperirii serviciilor medicale de urgență în zonele rurale, izolate sau defavorizate. 
Schimbarea modului de alocare a resursele din sănătate, astfel încât acestea să deservească 
populația eficient și în funcție de nevoi. Pentru o bună alocare a resurselor pentru sănătatea 
copiilor, una dintre sugestiile regăsite în cadrul interviurilor cu experții a fost întocmirea unor 
analize financiare, care să includă alocarea, respectiv utilizarea resurselor financiare pe mai 
multe paliere de asistență medicală. De asemenea, în contextul dezvoltării unui nou program 
de sănătate, respondenții au susținut că demersurile inițiate trebuie să urmeze o etapă a co-
lectării de date cu privire la magnitudinea problemelor de sănătate în rândul copiilor, o analiză 
a acestora și o propunere din partea comisiei de pediatrie de specialitate a MS, sau un audit 
național bazat pe indicatori statistici.
Înființarea cabinetelor școlare acolo unde există școli, cu precădere în mediul rural, și utili-
zarea capacității acestora pentru prevenția primară, de exemplu pentru malnutriție. Această 
intervenție ar trebui coroborată cu un program preventiv de creștere al aportului caloric, care 
ar duce la evitarea internărilor pentru această afecțiune. 

 Creșterea numărului  de examene de bilanț și periodice efectuate în cabinetele medicilor pen-
tru acoperirea întregii populații de minori. O soluție pentru a putea îmbunătăți nivelul de acope-
rire cu astfel de servicii este ca acestea să fie furnizate de cabinetele de medicină școlară care, 
la rândul lor, să fie în relație cu Casele de Asigurări de Sănătate. Totodată, dacă acestea încheie 
contracte cu casele de asigurări, își pot diversifica serviciile oferite pentru copii, iar CNAS ar 
trebui fie să angajeze servicii dedicate elevilor ori în capitolul de prevenție, fie să adauge în 
cadrul contractului un capitol pentru medicina școlară la asistența medicală primară. 

 Creșterea bugetului alocat asistenței medicale primare și extinderea serviciilor în mediul rural 
(potențial prin orientarea resurselor financiare provenite din taxe, accize, impozite sau alte 
contribuții pentru produsele dăunătoare sănătății înspre programele naționale de prevenție).

 Creșterea investițiilor și alocarea de resurse financiare pentru investiții în servicii de sănătate 
în mediul rural, atât prin dezvoltare privată și antreprenorială (de exemplu, axa PNDR 6.2 și 
6.4) cât și prin investiții majore pentru zonele neacoperite și medicina școlară și asistența 
medicală comunitară. 

 Alocarea unui procent minim stabilit din bugetul dedicat sănătății pentru populația pediatrică 
la nivelul tuturor palierelor de îngrijire. Colectarea și centralizarea în cadrul programelor de 
sănătate a indicatorilor cantitativi pentru intervalul de vârstă 0-17 ani, a decontărilor în regim 
deschis pentru medicamente și dispozitive medicale pentru același interval de vârstă. 
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 Creșterea transparenței privitoare la datele publice legate de serviciile medicale oferite co-
piilor, atât cantitativ, cât și calitativ  -  nu există date publice dedicate pacienților pediatrici. 
Orice alocare bugetară ar trebui să aibă indicatori de rezultat și evaluare cel puțin anuală a 
gradului de realizare a indicatorilor, așa cum există pentru fonduri externe rambursabile sau 
nerambursabile. Pentru a putea vorbi despre calitatea datelor, în primul rând acestea trebuie 
să existe, ceea ce nu este cazul în acest moment. Pentru a remedia aceste aspecte, sunt 
necesare analize dedicate, precum și mecanisme de control și verificare a calității datelor. Ca 
punct de pornire, se poate extinde utilizarea platformei http://monitorizarecheltuieli.ms.ro/
centralizator pentru a fi disponibilă pentru urmărirea indicatorilor de rezultat ai oricărei alocări 
bugetare în sectorul de sănătate, pe categorii de servicii și activități. 

 Înființarea unui organism descentralizat abilitat să gestioneze bunăstarea copiilor, prin in-
tegrarea programelor de prevenție și curative pentru copii, recuperare medicală, protecție 
socială, planificarea și modul de decontare a serviciilor medicale pentru copii: cuantificarea 
costurilor, servicii integrate în comunitate școală – casă – masă – spital.

 Modificarea legii 500/2002 pentru a permite planificarea multianuală a bugetului dedicat 
serviciilor de sănătate. 
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VIII          Anexe

ANEXA 1
Glosar de termeni

reprezintă fondurile necesare pentru a desfășura activitățile în sectorul sanitar. În 
România, sistemul de sănătate este finanțat din patru surse principale: asigurările so-
ciale de sănătate, bugetul de stat, bugetele locale și „cheltuielile din buzunar“ (26). 

din sistemul de sănătate includ personalul medical, cum ar fi medicii, asistenții 
medicali, farmaciștii, stomatologii, și personalul auxiliar și de conducere (30). 

sau resursele fizice cuprind mai multe categorii: clădiri/structuri pentru facilități au-
xiliare, medicamente, echipament medical etc. Acest tip de resurse reprezintă baza 
materială prin care este asigurată furnizarea serviciilor de asistență medicală (31).

se referă la totalitatea activităților desfășurate pentru a influența mobilizarea, alo-
carea și utilizarea resurselor financiare publice interne cu scopul de a obține re-
zultate echitabile și sustenabile pentru copii (32).

reprezintă activitatea de încasare a veniturilor bugetare și de efectuare a plății 
cheltuielilor aprobate prin buget (Lege 273/2006 și Lege 500 /2002).

reprezintă activitatea de implementare a unui proiect/program/pachet, incluzând 
execuția bugetară, precum și realizarea indicatorilor asumați în cadrul proiectului/
programului/pachetului de finanțare. 

este un indicator de măsurare a economiei naționale. Acesta reprezintă valoarea 
tuturor serviciilor și bunurilor produse în economie, mai puțin valoarea acelor 
servicii și bunuri utilizate în crearea lor (33).

„autoritate publică care acționează pentru organizarea executării sau executarea în 
concret a legii sau pentru prestarea serviciilor publice“. Autoritățile administrației pu-
blice locale sunt reprezentate de consiliile locale, primari și consiliile județene (34).

„totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere publică, de organizare a 
executării și de executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în 
scopul satisfacerii interesului public local“ (34).

Resursele 
financiare

Resursele 
umane

Resursele 
materiale

Finanțarea 
publică 

pentru copii

Execuția 
bugetară

Execuția 
financiară

Produsul 
intern brut 

(PIB)

Autoritatea 
administrației 
publice locale 

(AAPL)

Administrație 
publică locală 

(APL)
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ANEXA 2

Lista instituțiilor care au participat în cadrul cercetării calitative

În cadrul componentei cercetării datelor calitative, au participat în cadrul interviurilor reprezentanți ai 
următoarelor instituții:

1 Ministerul Sănătății

2 Casa Națională de Asigurări de Sănătate

3 Institutul Național de Sănătate Publică

4 Institutul Național de Statistică

5 Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

6
Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar 
București

7 DSP Cluj

8 DSP Alba

9 Casa de Asigurări de Sănătate Bihor
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ANEXA 3
Context legislativ

Agenda de acțiune de la Addis Abeba reprezintă un plan pentru finanțarea dezvoltării creat de 
ONU în anul 2015, indicând totodată și o bază a implementării agendei pentru dezvoltare durabilă 
adoptată la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Acest cadru subliniază necesitatea investiției în 
populația tânără pentru a facilita dezvoltarea echitabilă și durabilă a generațiilor prezente 
și viitoare. Sunt vizate și aspecte referitoare la mobilizarea internă a resurselor, precum și urmărirea 
și raportarea cheltuielilor publice (35).

România, alături de alte 195 țări, a adoptat Convenția cu privire la Drepturile Copilului, elaborată 
de Comitetul ONU pentru susținerea drepturilor copiilor la educație, dezvoltare armonioasă și viață de 
familie (35). România s-a aflat printre primele state care au ratificat această convenție, conform căreia 
„copilul trebuie tratat cu respect, iar statul este obligat să îi asigure cele mai bune condiții de 
dezvoltare, să respecte drepturile copilului și normele de protecție a copilului“ (36).

În România, drepturile copilului sunt asigurate prin Legea nr. 272/2004 privind protecția și pro-
movarea drepturilor copilului. Această lege garantează dreptul copiilor de a beneficia de toate 
serviciile medicale necesare pentru a asigura cea mai bună stare de sănătate, costurile aferente fiind 
suportate de bugetul statului și de Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (37).

Articolul 265 al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății stipulează componente-
le principale ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Printre acestea se numără: 
„contribuții ale persoanelor fizice; sume care se distribuie fondului din contribuția asiguratorie pentru 
muncă; subvenții de la bugetul de stat; dobânzi, donații, sponsorizări, venituri obținute din exploatarea 
patrimoniului CNAS și caselor de asigurări, precum și alte venituri, în condițiile legii; sume din venitu-
rile proprii ale Ministerului Sănătății“ (19).

Legea 15/2021 din 8 martie 2021 conține dispoziții privind veniturile destinate bugetului de stat, pe 
capitole și subcapitole, dar și cheltuielile pe destinații, bugetele FNUASS, creditele externe, fondurile 
externe nerambursabile și activitățile finanțate integral din venituri proprii (38) 

În baza Hotărârii nr. 1028 din 18 noiembrie 2014, pentru a îmbunătăți sănătatea și bunăstarea co-
piilor din România, a fost aprobată Strategia Națională pentru protecția și promovarea dreptu-
rilor copilului 2014-2020. Aceasta a asigurat un cadru efectiv de implementare a inițiativelor publi-
ce naționale adresate copiilor în cadrul Programului de Guvernare. Strategia are ca scop promovarea 
investițiilor pentru dezvoltarea și bunăstarea copiilor, activitățile bazându-se pe o abordare integrată 
și holistică la nivelul tuturor autorităților și instituțiilor de stat.

Una dintre prioritățile aflate în Programul de Guvernare al României este dezvoltarea de programe 
naționale de prevenție și educație pentru sănătate, care sunt prevăzute atât în cadrul Strategiei Nați-
onale de Sănătate a României 2014-2020, cât și în Planul multianual privind promovarea unui stil de 
viață sănătos și în recomandările OMS.

Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 

Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 2014-2020 are ca scop pro-
movarea investiției în dezvoltarea și bunăstarea populației pediatrice. Printre obiectivele strategiei se 
numără și creșterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local, iar una dintre măsurile acestui 
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obiectiv este creșterea accesului copiilor la servicii de sănătate de tip preventiv și curativ. Capitolul 
„Implicații pentru buget“ menționează că îndeplinirea obiectivelor este asigurată „cu încadrarea în 
bugetele ministerelor și instituțiilor publice implicate“. De asemenea, în România, fondurile euro-
pene continuă să fie unul dintre cele mai importante instrumente pentru protecția și promovarea 
drepturilor copilului (1).

Planul multianual integrat de promovare a sănătății și a educației pentru sănătate reprezintă 
un document cadru care include o serie de măsuri vizând „creșterea constantă a proporției populației 
cu comportamente favorabile sănătății“, dar și diminuarea ritmului de creștere a morbidității și mor-
talității prin boli netransmisibile în principal și reducerea poverii lor în rândul populației. Categoriile de 
populație vizate prin acest plan sunt copiii, persoanele din comunitățile rurale, persoanele din grupuri 
vulnerabile și femeile însărcinate (39).

O publicație a comitetului din 2016 oferă un ghid pentru alocarea bugetară publică pentru realizarea drep-
turilor copilului și mobilizarea internă a resurselor suplimentare, cuprinzând pașii întregului proces (40).
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ANEXA 4

Definirea sistemului de sănătate și a principalelor modalități de 
finanțare a acestuia

Asigurarea serviciilor de sănătate în România este coordonată de Ministerul Sănătății (MS), moni-
torizată de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), furnizată de Direcțiile de Sănătate Publică 
(DSP) și finanțată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). CNAS reprezintă un actor 
cheie care administrează și reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate, aceasta fiind 
reprezentată la nivel regional de Casele Județene de Asigurări de Sănătate (9). Sistemul român de 
sănătate este organizat pe trei niveluri de asistență medicală — primară, secundară și terțiară. 

Pentru abordarea temei alocării resurselor pentru sănătatea copilului la nivel primar, secundar și 
terțiar, a fost utilizat Sistemul Conturilor de Sănătate pentru urmărirea sistematică a cheltuielilor în 
sistemul de sănătate pe perioada 2018-2020. Acesta este un instrument statistic care descrie fluxu-
rile financiare ale bunurilor și serviciilor de sănătate (41). În cadrul Sistemului Conturilor de Sănătate, 
cheltuielile pentru sănătate măsoară un consum final de servicii și bunuri în domeniul sănătății. 
Mai precis, acestea sunt reprezentate atât de cheltuielile pentru servicii și bunuri medicale, progra-
me de prevenție și sănătate publică, cât și de cheltuielile pentru administrarea serviciilor de asistență 
medicală (4). În literatura de specialitate au putut fi identificate trei tipuri principale de resurse pentru 
sănătate: financiare, umane și materiale. 

Finanțarea sistemelor de sănătate include seria de modalități prin care fondurile necesare pentru 
sectorul sanitar sunt colectate, iar ulterior alocate și utilizate pentru a îmbunătăți starea de sănătate 
a populației. Conform literaturii de specialitate, grupul beneficiar care accesează serviciile medicale, 
costurile îngrijirilor medicale, dar și calitatea serviciilor sunt influențate și determinate de modalitatea 
de finanțare aleasă, care trebuie să fie aliniată cu tipul de organizare a sistemului sanitar (42).

Principalele modalități de finanțare a sistemelor de sănătate se referă la următoarele:

a) finanțarea de la bugetul de stat — printre principalele surse de proveniență a acestor 
fonduri numărându-se impozitele generale, taxele cu destinație specială pentru sănătate sau 
alte venituri bugetare;

b) finanțarea prin asigurările sociale de sănătate — administrată de guvern prin agenții 
guvernamentale sau administrată de casele de asigurări publice sau private;

c) finanțarea prin asigurările private de sănătate — oferită în general de companii de asi-
gurare fără scop lucrativ sau cu scop lucrativ, individual sau pentru grupuri, asigurarea fiind 
calculată în funcție de riscul de îmbolnăvire al unui individ;

d) finanțarea prin plăți directe — plata integrală a serviciilor, coplata (o sumă fixă ce acoperă 
parțial serviciul utilizat) sau coasigurarea (un procent prestabilit din costul vizitei); (42)

e) finanțarea prin intermediul autorităților publice locale — finanțarea unor cheltuieli din cadrul 
spitalelor legate de administrarea și funcționarea acestora (spre exemplu bunuri, servicii, cheltuieli 
de personal, investiții, reparații) sau finanțarea cheltuielilor legate de medicina școlară (43).
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Așadar, în ceea ce privește finanțarea asistenței medicale, literatura de specialitate sugerează anali-
zarea atât a schemelor de finanțare (care includ modalitățile de finanțare prin care sunt plătite și puse 
la dispoziția populației serviciile de sănătate - asigurările sociale de sănătate), cât și a tipurilor de 
venituri ale schemelor de finanțare (contribuțiile de asigurări sociale) (41). Sistemele de finanțare pot 
cuprinde atât „scheme guvernamentale, asigurări obligatorii de sănătate, precum și asigurări volunta-
re de sănătate și fonduri private, cum ar fi plățile din gospodărie, ONG-urile și corporațiile private“. (4)

Plățile informale reprezintă sumele plătite de pacienți personalului medical pentru a accesa servicii 
medicale, care sunt gratuite în sistemul de sănătate public, acest obicei fiind cel mai frecvent întâlnit 
în centrul și estul Europei. Literatura de specialitate arată că, în România, peste 40% din populația 
majoră a oferit plăți informale pentru a beneficia de servicii medicale de calitate. Un studiu publicat 
în 2020 a indicat că probabilitatea de a recurge la plăți informale este influențată în principal de per-
cepția asupra furnizorilor de servicii medicale, o mare parte fiind caracterizați drept corupți. Același 
studiu a arătat că populația mai tânără, precum și persoanele care au relații cu membrii personalului 
medical sunt mai predispuse să ofere plăți informale (44).

Plăți efectuate pentru asigurări și asistență socială, incluse în FNUASS

Plăți efectuate (mii lei) 2018 2019 2020

Asigurări și asistență socială

din care:
1.488.817 2.748.774 3.604.409

1. Asistență socială pentru familie 
și copii 612.239 1.063.524 1.465.145

2. Asistență socială în caz de boli 877.772 1.686.216 2.140.621

Sursă: CNAS

Conform datelor furnizate de INSP, din totalul cheltuielilor pentru sănătate, procentul alocat cheltu-
ielilor curente pentru sănătatea publică ale administrației publice centrale și locale și ale fondu-
rilor de asigurări sociale a înregistrat o ușoară creștere, de la 79,73% în 2018 la 80,47% în 2019. De 
asemenea, cheltuielile pe cap de locuitor au înregistrat o creștere cu 16,65% între 2018 și 2019 (de 
la suma de 2.166,87 lei/cap de locuitor la suma de 2.527,55 lei/cap de locuitor).
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ANEXA 5
Asistența medicală secundară

Cabinete stomatologice
 
În cadrul pachetului de bază de servicii de medicină dentară, pentru copiii sub 18 ani sunt decontate 
din fondul CNAS următoarele acte terapeutice (45):

Acte terapeutice

Tarif decontat în 
proporție de 100% 
de CNAS, pentru 
copii sub 18 ani 

(lei) 

1 Consultație - include modelul de studiu, după caz, controlul oncologic și igienizarea2 133

2 Tratamentul cariei simple 94

2.1 Obturația dintelui după tratamentul afecțiunilor pulpare sau al gangrenei 120

3 Tratamentul afecțiunilor pulpare cu anestezie 97

4 Pansament calmant/drenaj endodontic 39

5 Tratamentul gangrenei pulpare 109

6 Tratamentul parodontitelor apicale - prin incizie - cu anestezie 109

7 Tratamentul afecțiunilor parodonțiului cu anestezie 94

8 Extracția dinților temporari cu anestezie 20

9 Extracția dinților permanenți cu anestezie 70

10 Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei3 86

11 Decapușonarea la copii 47

12 Reducerea luxației articulației temporo-mandibulare 62

13 Element protetic fizionomic (acrilat / compozit) 78

14 Element protetic semi-fizionomic (metal + acrilat / compozit) 170

15 Reconstituire coroană radiculară 100

16
Decondiţionarea tulburărilor funcționale prin aparate ortodontice, inclusiv 
tratamentul angrenajului invers prin inel/gutiere + bărbiță și capelină

546

17 Tratamentul angrenajului invers prin exerciții cu spatula/ședință 20

18 Aparate și dispozitive utilizate în tratamentul malformațiilor congenitale 780

19 Șlefuirea în scop ortodontic/dinte 20

20 Reparație aparat ortodontic 390

21 Menţinătoare de spațiu mobile 468

22. Sigilare/dinte4 78

2  Este acordată o consultație la 6 luni pentru copiii până la 18 ani. 
3  În situația în care acest act terapeutic se efectuează în aceeași ședință în care a fost extras un dinte, serviciul nu va fi decontat de CNAS. 
4  Acest serviciu stomatologic este decontat odată la 2 ani.
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În anul 2016, totalul persoanelor minore care au beneficiat de servicii medicale dentare la nivel na-
țional a fost de 1.457.121, din care: 148.002 preșcolari, 1.049.294 elevi și 259.825 studenți. În anul 
anterior (2015), conform datelor furnizate de MS, numărul acțiunilor de prevenire derulate în cadrul 
cabinetelor de medicină dentară a fost de 197.365. Conform datelor de la MS, la nivel național, 6534 
de elevi au fost examinați periodic în cadrul cabinetelor de medicină dentară, iar pentru 166 de elevi 
din ciclul primar și gimnazial a fost întocmit bilanțul de sănătate orodentar.

La nivel național, numărul de medici dentiști școlari care au prestat servicii medicale (angajați cu 
plată de la bugetul de stat prin transfer de la MS) pentru preșcolari și elevi a fost de 445, în timp ce 
pentru studenți, acesta a fost de 66. Municipiul București a fost cel care în cadrul căruia practică cel 
mai mare număr de medici dentiști școlari (111) pentru preșcolari și elevi, în timp ce în județe precum 
Harghita sau Ilfov nu profesează niciunul. Numărul medicilor dentiști școlari care deservesc studenții 
este semnificativ mai mic, astfel că, în majoritatea județelor (26), nu își desfășoară activitatea în ca-
drul cabinetelor de medicină școlară din unitățile de învățământ niciun medic dentist.

În 2016, numărul de asistenți medicali din cadrul cabinetelor de medicină dentară care și-au desfă-
șurat activitatea în unitățile de învățământ a ajuns la 376 în cazul preșcolarilor și elevilor, și doar 40 
în cazul studenților. În județe precum Bihor, Harghita, Ilfov, Satu Mare sau Vaslui nu există niciun 
asistent medical care să ofere îngrijire preșcolarilor, elevilor sau studenților. 

Tabelul 13: Numărul cabinetelor stomatologice școlare, al medicilor și asistenților medicali 
care își desfășoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale stomatologice

Indicator 2017 2018 2019 2020

Cabinete stomatologice școlare 445 N/A 431 N/A

Medici din cabinetele stomatologice școlare 511 N/A 473 N/A

Asistenți medicali din cabinetele 
stomatologice școlare 416 N/A 339 N/A

Sursă: MS - Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică
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ANEXA 6
Asistența medicală terțiară

Ratele mortalității în rândul copiilor

Având ca referință perioada dintre anii 2018 și 2019, în rândul copiilor sub 5 ani, au crescut procentele 
deceselor provocate de sindromul de detresă respiratorie a nou-născutului cu 49% (1,44pp), hemo-
ragia intracraniană netraumatică a fătului și nou-născutului 14%  (1,29pp), insuficiența respiratorie 
neclasată la alte locuri  134%  (1,21pp), alte malformații congenitale neclasate la alte locuri 72% 
(0,8pp), malformația congenitală a septului cardiac 35% (0,56pp), alte cauze de deces rău definite/
neprecizate 21% (0,56pp), hemoragia pulmonară survenind în perioada perinatală (0,48pp) sau cor-
puri străine din căile respiratorii  (0,45pp).

În 2020, a crescut procentul deceselor cauzate de asfixia obstetricală 0,5% (1,1pp), alte malformații 
congenitale ale inimii 21% (1,04pp), pneumopatia congenitală 41% (0,7pp), malformații congenitale 
ale cavităților și orificiilor cardiace 11% (0,64pp), malformații congenitale ale sistemului osteo-mus-
cular neclasate la alte locuri 42% (0,53pp) sau sindromul de detresă respiratorie a 49% (0,4pp).
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ANEXA 7

Tabelul 14: Cheltuieli de capital

UNITATEA SANITARĂ CU PATURI

 

JUDEȚ

 

Buget (mii lei) 

2018 2019 2020

1
Centrul Național Clinic de Recuperare 
Neuropsihomotorie Copii Dr. N. 
Robănescu

București 4.905 7.211 7.191

2

Centrul Medical de Evaluare, Terapie, 
Educație medicală specifică și 
Recuperare pentru copii și tineri 
„Cristian Șerban“ Buziaș

Timiș 605 531 388

3 Preventoriul TBC pentru Copii Deleni Iași 0 0 0

4 Sanatoriul Balneoclimateric de Copii 
Bușteni Prahova 159 180 4

5 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj 4.124 7.994 4.118

6 Spitalul Clinic de Copii Gomoiu, 
Primăria Municipiului București București 7.464 9.271 287

7 Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Sibiu 7.246 5.646 18.183

8 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
Brașov Brașov 1.406 1.525 1.454

9 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
Grigore Alexandrescu București 19.951 28.599 3.932

10 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
M.S. Curie București 237 6.339 11.519

11 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
SF MARIA Iași Iași 216 1.320 3.076

12 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
Sf. Ioan Galați Galați 4.098 6.474 7.854

13 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 
Timișoara Timis 9.184 6.772 5.498

14 Spitalul de Pediatrie Pitești Argeș 4.400 8.396 5.624

15 Spitalul de Pediatrie Ploiești Prahova 9.255 12.287 14.200

TOTAL 73.250 102.544 83.329
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