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STUDIU COMPREHENSIV ASUPRA EVOLUȚIEI ȘI
IMPACTULUI ASIGURĂRILOR MEDICALE
Iulia CĂPRIAN, Marcela ENACHE, Florentina JOMIR
Universitatea de Stat din Moldova
Asigurările au apărut în mod firesc din nevoia de protecție a omului împotriva calamităților naturale și împotriva
consecințelor accidentelor, precum și din nevoile unor mijloace de existență în cazul limitării sau pierderii capacității de
muncă, ca urmare a îmbolnăvirii sau bătrâneții. Calea de urmat pentru evitarea efectelor păgubitoare ale acestor factori
și, implicit, pentru protecția sănătății este solidarizarea, adică constituirea sistemelor de asigurări. Asigurările medicale
au avut și continuă să aibă un impact semnificativ asupra nivelului de trai al populației. Evoluția acestui tip de asigurare
confirmă importanța sa majoră atât pe parcursul istoriei, cât și în ziua de astăzi. Țările aflate în curs de dezvoltare depun
eforturi majore pentru a prelua exemplele istorice, a le implementa și a le adapta specificului național, pentru a îmbunătăți
situația cetățenilor.
Cuvinte-cheie: sistem de asigurări obligatorii de stat, asigurare medicală, risc, protecție socială, protecția sănătății,
asigurător, piața asigurărilor, ocrotirea sănătății.
A COMPREHENSIVE STUDY ON THE EVOLUTION OF MEDICAL INSURANCE AND ITS IMPACT
Insurance has naturally emerged from the need to protect humans against natural disasters, the consequences of
accidents and the need for means of subsistence in the event of limitation or loss of work capacity as a result of illness or
old age. The way to avoid the damaging effects of these factors and implicitly reach a high level of health protection is
solidarity, i.e. the establishment of insurance systems. Medical insurance has had and continues to have a particularly
high impact on the standard of living of the population. The evolution of this type of insurance confirms its great
importance both in history and present time. Developing countries are making major efforts to take historical examples,
implement them and adapt them to national specificities, to improve the situation of citizens.
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