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RRoommâânniiaa   
 

* Înainte de revizuirea din 2008, traducerile modululelor utilizate în unele țări nu au fost cele mai bune (Eurostat, Task Force privind Speranţa de 
viaţă sănătoasă cu privire la calitatea datelor SILC). Această revizuire este în curs de evaluare. 

Ce este speranţa de viaţă 
sănatoasă? 

ndicatorii privind speranța de viaţă sănătoasă au fost 
dezvoltaţi pentru a se analiza dacă creşterea 

speranţei de viaţă este însoțită de o creștere în timp a  
stării bune de sănătate sau, din contră, a stării proaste 
de sănătate. Deci, speranța de viată sănătoasă  împarte 
speranța de viață în viaţa trăită în diferite stări de 
sănătate. Aceşti indicatori adaugă o dimensiune 
calitativă la noţiunea cantitativă de număr mediu de ani 
trăiţi. 

Cum se măsoară impactul 
creşterii duratei vieţii? 

odelul general al tranziţiei sănatăţii (OMS,1984) 
indică durata medie de viață petrecută, în 

diferite condiții: supraviețuirea totală, supraviețuirea 
fără dizabilități și supraviețuirea fără boală cronică. 
Acest lucru duce, în mod natural, la definirea speranței 
de viață, speranței de viață sănătoasă  și  speranței de 
viață fără boli cronice. 
Modelul general al tranzitiei în sănătate  (OMS, 1984): 
curba mortalităţii, curba ipotetică a morbidităţii şi 
curba supravieţuirii fără dizabilităţi pentru femeile din 
SUA, 1980. 

 

Speranța de viaţă sănătoasă se stabileşte pe baza 
autopercepţiei privind starea de sănătate şi 
posibilitatea de desfăşurare a activităților zilnice sau a 
bolilor cronice de care suferă persoanele respondente. 

Cum putem compara 
speranţa de viaţă sănătoasă? 

peranţa de viaţă sănătoasă este independentă de 
mărimea şi de structura populaţiei, dar permite 

comparaţii directe cu grupuri de populaţii, ex. sexe, 
categorii socioprofesionale, precum şi între ţările 
europene (Robine et al., 2003). Speranţa de viaţă 
sănătoasă este calculată prin metoda Sullivan  (Sullivan, 
1971). Totuşi, pentru o comparabilitate mai bună a 

indicatorilor, măsurarea stării de sănătate trebuie să se 
realizeze prin intermediul aceleaşi metode. 

entru a rezolva acest deziderat, Uniunea 
Europeană a decis să includă un set de indicatori 

referitori la starea de sănătate în cadrul principalilor 
indicatori de sănătate în Europa (ECHI) privind 
măsurarea dizabilităţiilor (limitarea activităţii), bolilor 
cronice şi stării de sănătate percepute de populaţie prin 
autoevalueare. Prin urmare, Modulul Minim European 
de Sănătate (MEHM), compus din 3 întrebări generale 
care acoperă aceste dimensiuni, a fost introdus în 
Statistica Veniturilor şi Condiţiilor de Viaţă (SILC) pentru 
a îmbunătăţi comparabilitatea speranţei de viaţă 
sănătoasă* între ţări.  În plus, speranţa de viaţă fără 
limitarea activităţii pe termen lung este, din 2004, unul 
din indicatorii structurali pentru evaluarea obiectivelor 
strategice ale Uniunii Europene (strategia Lisabona), 
cunoscut sub numele de "Speranţă de Viaţă 
Sănătoasă"(SVS). 

Detalii suplimentare despre MEHM, anchetele 
europene, calculele şi interpretarea indicatorilor 
speranţei de viaţă sănătoasă pot fi găsite pe 
www.eurohex.eu. 

Ce este acest raport? 
cest raport este produs prin Acţiunea Comună a   
Sistemului Informaţional European privind 
Sănătatea şi Speranţa de Viaţă (EHLEIS).  În fiecare 

raport se prezintă: 

 Speranţa de viaţă şi speranţa de viaţă sănătoasă la 
65 ani şi peste, pentru ţările UE28, cu ajutorul 
întrebărilor privind sănătatea persoanei respondente 
din ancheta SILC, (GALI - Indicatori de Limitare a 
Activităţii Globale), din perioada 2007-2015. 
Formularea întrebărilor a fost revizuită în 2008;  

 Prevalenţa limitării activităţii în ţările UE pe baza 
chestionarului GALI, date colectate pe sexe şi grupe 
de vârstă;  

 Speranţa de viaţă sănătoasă se bazează pe 
indicatorii privind limitarea activităţii, existenţa 
bolilor cronice şi autoevaluarea sănătăţii, datele de 
sănătate rezultate din  ancheta SILC2015. 
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Speranţa de viaţă (SV) şi speranţa de viaţă sănătoasă (SVS) la 65 ani în România şi Uniunea 
Europeană (UE28) calculate pe baza datelor din anchetele SILC (2005-2015)  

Puncte cheie: 

În România, în perioada 2004-2015, 
speranţa de viaţă la  65 ani a crescut 
cu 2,3 ani pentru femei şi 1,6 ani 
pentru bărbaţi. În anul 2015 speranţa 
de viaţă la 65 ani, atât la bărbaţi, cât 
şi la femei a înregistrat valori sub  
media ţărilor europene UE28        
(21,2 ani la femei şi 17,9 ani la 
bărbaţi). Noua serie de date privind 
speranţa de viaţă sănătoasă iniţiată 
în 2007, cu date din ancheta SILC, 
arată că în 2015 femeile şi bărbaţii la 
65 ani pot trăi fără probleme de 
sănătate 32% şi respectiv 43% din 
durata lor de viaţă la această vârstă.  
În anul 2015, valorile speranţei de 
viaţă sănătoasă înregistrate în 
România au fost  cu 3,7 ani pentru 
femei şi cu 3,1 ani pentru bărbaţi mai 
mici faţă de media UE28 (9,4 ani 
pentru femei şi pentru bărbaţi).  
Valorile speranţei de viaţă sănătoasă 
au scăzut accentuat în anii 2009 şi 
2010 la ambele sexe, continuând cu o 
uşoară scădere şi în anul 2011, dar a 
crescut în anul 2012. Valorile au 
rămas stabile în anul 2013. În anul 
2014, valorile speranţei de viaţă 
sănătoasă au înregistrat o creştere 
uşoară atât la femei, cât şi la bărbaţi, 
iar în anul 2015 s-a înregistrat o 
creştre a speranţei de viată 
sanatoasă numai la bărbaţi.  
Trebuie menţionat faptul că formatul 
chestionarului (GALI) a fost schimbat 
în anii 2008 şi 2010. 
 

Prevalenţa limitării activităţii zilnice a persoanelor de 16 ani şi peste, în România şi în UE28, 
înregistrate în chestionarul GALI, pe sexe şi grupe de vârstă (SILC- valori medii din perioada  
2013-2015)

Rapoartele din ţările membre UE privind 
persoanele cu activităţile zilnice limitate arată 
că ponderea lor creşte odată cu înaintarea în 
vârstă, iar ponderea femeilor este uşor mai 
mare decât a bărbaţilor.  În comparaţie cu 
valorile medii pe vârste observate în perioada 
2013-2015, din Uniunea Europeană, în 
România, ratele privind activitatea limitată au 
fost mai mici la bărbaţii până în 55 de ani şi la 
femeile până în 45 de ani, dar ratele au 
crescut după aceste vârste. Aceste rezultate 
trebuie interpretate cu precauţie datorită 

faptului că dimensiunea eşantionului variază, în 2015, între 5859 persoane în Suedia şi 36602 persoane în Italia. În 
anul 2015, dimensiunea eşantionului din România a fost de 8219 femei şi 7455 bărbaţi    (de 16 ani şi peste). 

 



Speranţa de viaţă şi speranţa de viaţă sănătoasă la 65 ani, calculată pe baza limitării activităţii, 
bolilor cronice şi autoevaluarea sănătăţii pentru România (date privind sănătatea din ancheta 
SILC 2015)  
 
 

Speranţa de viaţă la 65 ani  
 Fără nicio limitare a activităţii  
 Cu activitate moderat limitată 
 Cu activitate sever limitată 
 
 

Speranţa de viaţă la 65 ani  
  Fără boli cronice 
 Cu boli cronice 
 
 
 

Speranţa de viaţă la 65 ani  
 Sănătatea percepută ca bună şi foarte    

bună 
  Sănătatea percepută ca acceptabilă 

Sănătatea percepută ca proastă şi 
foarte proastă 
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În 2015, în România, speranţa de viaţă la 65 ani a femeilor a fost de 18,0 ani, iar a bărbaţilor de 14,5 ani. 

Pe baza datelor din ancheta SILC 2015, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 ani a femeilor a fost de 5,7 ani (32,0% 
din speranţa de viaţă înregistrată la 65 ani) fără nicio limitare a activităţilor zilnice, de 8,2 ani (46,0%) cu limitare 
moderată a activităţii zilnice şi 4,0 ani (22,0%) cu limitarea drastică a activităţilor.* 

Bărbaţii de aceeaşi vârstă au înregistrat o speranţă de viaţă sănătoasă în 2015, de 6,3 ani (43,0% din speranţa de 
viaţă înregistrată la 65 ani) fără nicio limitare a activităţilor zilnice, de 5,9 ani (41,0%) cu limitare moderată a 
activităţii zilnice şi 2,3 ani (16,0%) cu grave probleme de sănătate.* 

Cu toate că speranţa de viaţă a bărbaţilor a fost mai mică decât a femeilor, speranţa de viaţă sănătoasă a 
bărbaţilor a fost mai mare decât a femeilor. Prin urmare, în comparaţie cu bărbaţii, femeile trăiesc mai mult, dar 
într-o stare precară de sănătate (un număr mai mare de ani cu o activitate moderat limitată şi cu activitate sever 
limitată).   

Aceste rezultate trebuie interpretate cu precauţie pentru că din baza de date lipsesc datele privind populaţia 
instituţionalizată precum şi personele îngrijite la domiciliu. 

* Aceste date nu pot fi însumate din cauza rotunjirii. 

 

Publications and reports on health expectancies for Romania 
 OECD (2010), Health at a Glance: Europe 2010, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2010-en; 

 INS (2013), Evoluţia  mortalităţii în România;  

 INS (2014), Femeile şi bărbaţii-parteneriat de muncă şi viaţă ;. 

 INS (2016), Speranţa de viaţă sănătoasă în România; 

 INS (2017), Tendiţe sociale. 
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Estimarea modelului general al tranziţiei în sănătate în 2015, în Uniunea 
Europeană 

Pe baza statisticilor privind evoluţia mişcării populaţiei cât și a rezultatelor anchetei EU-SILC colectate de la statele 
membre de către Eurostat, se poate estima modelul general al tranziției în sănătate care a fost propus de către 
Organizația Mondială a Sănătății în urmă cu mai mult de 30 de ani. În model, se disting trei curbe de supraviețuire 
diferite: speranţă de viaţă la naştere (SV) care depinde de condițiile de mortalitate din 2015, speranţă de viaţă 
sănătoasă la naştere (SVS) obţinută ca urmare a condițiile de mortalitate și invaliditate înregistrate în 2015 și speranţă 
de viaţă la naştere fără limitări severe. 

Suprafețele sub cele trei curbe reprezintă, respectiv, speranţă de viaţă la naştere (SV) care depinde de condițiile de 
mortalitate din 2015, speranţă de viaţă sănătoasă la naştere (SVS) obţinută ca urmare a condițiile de mortalitate și 
invaliditate înregistrate în 2015 și speranţă de viaţă la naştere fără limitări severe. 
Zona dintre roșu și linia albastră și linia gri și albastru sunt, respectiv, speranța de viață cu limitări de activitate și 
speranța de viață cu limitări ale activității severe. 

Speranţa de viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă şi speranţa de viaţă fără limitări severe 
al activităţii, calculate pe baza anchetei EU-SILC şi mortalităţii înregistrate în anul 2015, la nivel 
UE28, pe sexe.     

  

Soura: EHLEIS, www.eurohex.eu 

Puncte cheie: 

În anul 2015, speranţa de viaţă la naştere, la nivelul Uniunii Europene UE28, a fost de 77,9 ani pentru bărbaţi şi 
83,3 ani pentru femei. Speranţa de viaţă sănătoasă la naştere în anul 2015, în UE28, a fost de 62,6 ani pentru 
bărbaţi şi 63,3 ani pentru femei. 
Speranţa de viaţă fară probleme grave de sănătate a înregistrat în 2015, 72,9 ani pentru bărbaţi şi 76,4 ani pentru 
femei. Diferenţa între speranţa de viaţă la naştere pe sexe, a fost în anul 2015 de 5,4 ani în favoarea femeilor.  
În cazul speranţei de viaţă sănătoasă pe sexe diferentă este de 0,7 ani în favoarea femeilor, iar în cazul speranţei 
de viaţă fară probleme grave de sănătate pe sexe diferenţa este de 3,5 ani tot în favoarea femeilor. 
În anul 2015, speranţa de viaţă sănătoasă la naştere pentru bărbaţi reprezintă 80,4% din speranţa de viaţă, iar 
pentru femei speranţa de viaţă sănătoasă reprezintă 76,0% din speranţa de viaţă la naştere.   
  

 
 

 
 

Generarea de Conexiuni între Datele şi Informaţiile pentru Cercetare şi Politici de Sănătate 
(BRIDGE-Health)  

Sistemul European de Informaţii privind Sănătatea şi Speranţa de Viaţă 

(EHLEIS) face parte din proiectul BRIDGE-Health. Acest proiect are ca rol să 

pregătească tranziţia la un sistem informaţional de sănătate durabil şi 

integrat al Uniunii Europene, în cadrul celui de-al treilea Program în 

domeniul sănătăţii al UE, în perioada  2014-2020. (www.bridge-health.eu). 
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