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Harghita 

În România, incidența tulburărilor mintale în anul 2020 a fost de 1200,8%000 
locuitori, în scădere ușoară față de anul 2019.

Incidența tulburărilor mintale (la 100.000 loc.), în România, 
 în perioada 2011-2020 

Prevalența bolilor psihice (cod ICD 10 F01-F39) în anul 2020 a fost de 1260,25%000 
locuitori, în creștere față de anul 2019, când a avut valoarea de 1192,53%000 locuitori.

Prevalența (la 100.000 loc.) bolilor psihice (cod ICD 10 F01-F39) în 
România, în perioada 2012-2020 

Incidența demenței vasculare (cod ICD 10 – F01) şi a demenței fără 
precizare (presenilă, senilă, cod ICD 10 – F03) pe genuri, 

 în România, în anul 2020 

Sursa: INSP-CNSISP 

În România, în perioada 2010-2019, prevalența depresiei, 
anxietății și a bolii Alzheimer, la persoanele cu vârsta peste 70 
de ani, înregistrează o creștere ușoară și constantă.  

Prevalența % depresie, anxietate, boala Alzheimer, vârstnici 70+, 
în România %, perioada 2010-2019 

Sursa: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 

Mortalitatea % prin boala Alzheimer, pe genuri , comparativ România – 
Uniunea Europeană, în perioada 2010-2019 

Sursa: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 

Prevalența tulburărilor depresive (cazuri la 100.000 loc.) la vârstnici, 
la grupa de vârstă 60-89 ani, comparativ România - Uniunea 

Europeană, în perioada 2010-2019 

Sursa: Anuar de statistică sanitară 2020 

Sursa: INSP-CNSISP 

Sursa: INSP-CNSISP 

Incidența (rate la 100000 loc.) episodului depresiv (COD ICD10 - F32-F33), la vârstnici, 
pe genuri, în anul 2020 

Începând cu anul 2010, la nivelul Uniunii Europene se observă o scădere mai 
accentuată a ratelor prevalenței tulburărilor depresive la vârstnici comparativ 
cu România. Tendința este, însă, de creștere a ratelor în ultimii ani, atât la nivelul 
UE, cât și pentru România. 

Sursa: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/ 

•România, Tulburările depresive, ambele sexe, 60-89 ani
•Uniunea Europeană, Tulburările depresive, ambele sexe, 60-89 ani


