
 

 

CĂTRE:  Ministerul Sănătății 
 Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
 
REF:  Prezentarea sistemului de sănătate francez 

 
 

În numele Grupului de Lucru pentru Sănătate din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României, aducem 
în atenția dumneavoastră o prezentare succintă a sistemului de sănătate francez ca sursă de bune practici 
care pot fi adaptate și pentru sistemul de sănătate românesc. 

 
1. Aspecte generale 

Starea de sănătate 
Speranța de viață la naștere în Franța este de 82.7 ani, cu aprox 2 ani peste media UE și în top 3 după 
Spania și Italia. 

    
 

Factorii de risc 
Unul din 4 adulți fumează zilnic (2018) cu mult peste media UE (19%). Atât consumul de alcool cât și 
obezitatea au înregistrat creșteri față de anii 2000. 

Sistemul de sănătate 
Cheltuielile pentru sănătate au crescut moderat în ultima decadă. În 2017 Franța a cheltuit 3626 EUR pe 
cap de locuitor, cu 25% mai mult față de media UE. 

    
 

Eficacitate 
Rata mortalității prin cauze tratabile este printre cele mai scăzute din UE, demonstrând că sistemul are 
performanțe bune pentru salvarea celor cu afecțiuni acute.  

 



 

 

Accesibilitate 
Accesul la serviciile de sănătate este în general bun. Accesul la doctori este limitat în anumite zone rurale, 
dar sunt inițiative pentru adresarea acestei probleme. 

Reziliență 
Ca și în alte țări din UE îmbătrânirea populației va continua să crească cererea pe sănătate și îngrijire pe 
termen lung conducând la presiuni bugetare. 

 
2. Sistemul public 

Sistemul public oferă drepturi uniforme pentru participanți. Statul asigură gestionarea financiară și 
operațională. 

Beneficiile medicale acoperite includ: 

• spitalizare și tratament în spitale publice sau private 

• ambulatoriu (medici generaliști, specialiști, stomatologi sau moașe) 

• servicii de diagnostic și îngrijire prescrise de medici și efectuate în laboratoare 

• produse farmaceutice, aparate medicale și proteze 

• transport legat de îngrijirea sănătății 

Acoperă în prezent aproape toată populația țării sub diferite scheme: 

• schema generală (88% din populație) 

• fondul agricol (5.1% din populație) 

• schema pentru cei care desfășoară activități liberale (6.1% din populație) 
 
3. Decontare: principii generale 

Rambursarea cheltuielilor este asigurată de sistemul public obligatoriu și de asigurările private de 
sănătate, complementare (complémentaires santé). Sistemul public acoperă aprox. 70% din cheltuieli 
dar, sunt și situații cu decontare completă (maternitate, boli cronice, accidentele profesionale etc).  

Pacienții contribuie la finanțarea cheltuielilor prin coplăți (tickets modérateurs) care corespund părții de 
cheltuieli nerambursate de sistemul public de asigurări de sănătate. Coplățile au ca scop responsabilizarea 
pacienților și pot fi acoperite integral sau parțial printr-o asigurare privată (individuală sau colectivă 
încheiată de către angajator). Deductibilele sunt sumele deduse din sumele rambursate de către sistemul 
public. Ele nu sunt acoperite de către asigurările private. 
  



 

 

4. Schema de rambursare a procedurilor medicale 

 
 
Glosar: 
Taxe convenționale - cu toate că prețul consultațiilor medicale este stabilit în mod liber, există și un preț 
reglementat care este stabilit de către guvern împreună cu securitatea socială și practicienilor. Prețul 
convențional este baza rambursării pentru sistemul public. 

Taxe suplimentare: în cazul în care pacientul alege un medic cu un preț peste tariful convențional, taxele 
suplimentare nu sunt acoperite de sistemul public. 

Coplată (ticket modérateur): contribuția pacienților 

Deductibile (franchise médicale): o sumă fixă dedusă din suma rambursată de sistemul public care nu 
poate fi acoperită de asigurarea privată.  

SHI: sistemul public de asigurări de sănătate 

CHI: sistemul privat, complementar  

OOP: plăți cash 

 
5. Surse de finanțare pentru sistemul public 

Finanțarea este realizată prin contribuțiile angajatorilor, ale angajaților dar și prin taxe, în principal CSG 
(contribution sociale généralisée). În anul 2012, contribuțiile angajaților, contribuțiile angajatorilor și CSG 
reprezentau 82.3% din totalul veniturilor din sistemul public. Restul costurilor este acoperit prin subvenții 
de stat și taxe suplimentare (alcool, tutun, etc). 



 

 

 
 

6. Asigurarea privată de sănătate 

90% din populație are o formă de asigurare privată de sănătate. Aceast tip de asigurare acoperă 12,9% 
din cheltuielile totale pentru sănătate. Nu este utilizată pentru a evita sectorul public sau pentru a obține 
acces la furnizori de elită. Rolul ei principal este de a acoperi coplățile și serviciile medicale care sunt slab 
acoperite de sistemul public, în special îngrijirea dentară și optică.  

Pe lângă forma complementară, asigurarea privată poate fi și de tip suplimentar caz în care poate oferi 
acces la facilități private care nu sunt incluse în pachetul de asigurare din sistemul public (camera single). 

7. Asistența medicală 

a. Primară și secundară 

Asistență medicală primară și secundară care nu necesită spitalizare este furnizată de medici 
independenți, stomatologi și auxiliari medicali (inclusiv asistenți medicali și fizioterapeuti) care lucrează în 
cabinet proprii și, într-o măsură mai mică, de personalul salariat din spitale și centre de sănătate. 

Gama de servicii disponibile în îngrijirea ambulatorie este mare, acoperind majoritatea serviciilor medicale 
și auxiliare care pot fi furnizate în astfel de condiții, inclusiv examinări biologice și radiologice.  

Pacienții sunt liberi să își aleagă furnizorii de servicii medicale. 

În 2013, francezii aveau în medie 6,4 vizite în ambulatoriu, ceea ce se apropie de media UE. O mică parte 
(15%) a îngrijirilor din ambulatoriu este asigurată de personalul care lucrează în spitale sau centre de 
sănătate din sectorul public. 

Procedurile de testare biologică și procedurile de diagnostic sunt efectuate în principal în laboratoare 
private deținute de medici specializați sau farmaciști sau în centre de imagistică deținute de medici 
specializați. 
  



 

 

b. Spitalicească 

Asistență medicală acută este asigurată în principal de spitalele publice, care reprezintă 67% din numărul 
total de paturi. Spitalele publice efectuează o gamă largă de intervenții chirurgicale, inclusiv cele mai 
complexe proceduri. 

Spitalele private reprezintă 25% din numărul total de paturi și, în general, sunt specializate pentru  
anumite proceduri care presupun o ședere mică și previzibilă 

Sectorul privat non-profit este principalul furnizor în domeniul tratamentului pentru cancer. 

c. Cheltuieli 

În 2017 cheltuielile cu asistență medicală au fost estimate la 199 miliarde EUR aproximativ 11-12% din 
PIB. Cheltuielile pentru sănătate sunt cu mult peste media UE de 9,8% și reprezintă 3.626 EUR pe cap de 
locuitor. 

Peste trei sferturi din cheltuielile totale pentru îngrijirea sănătății sunt finanțate din fonduri publice (77%). 
Asigurările private finanțează 13.8% din total. 90% din polutatie are acest tip de asigurare. Plățile cash 
reprezintă 7.5% din total cheltuieli (sub media UE care reprezintă 16.1%). 

 

 
 


