
 
 

Recomandări pentru normele de implementare a telemedicinei 
 

 

Recomandări generale  

1. Un serviciu trebuie furnizat prin telemedicină doar acolo unde este sigur și adecvat din punct de 

vedere clinic din perspectiva rezolvării cazului sau ca un serviciu ce asistă navigarea pacientului 

prin sistemul de sănătate pentru rezolvarea problemei cu care acesta se confruntă. 

2. Serviciile să fie incluse în pachetele de asigurări medicale ale asiguratorilor (CNAS și asiguratori 

privați ) – remunerația să fie stabilită conform valorii serviciului medical, comparabil cu serviciul 

medical practicat la cabinetul medical1. 

3. Este necesară definirea exactă a conceptelor în Contractul Cadru2, pe lângă tarifarea și rambursarea 

acestor  servicii în 2020 cu extensie și în 20213. 

4. Posibilitatea informării pacientului prin mijloace electronice cu privire la rezultatele investigațiilor 

medicale efectuate, atunci când acesta optează pentru un astfel de serviciu. 

5. Platforma (platformele) să întrunească criterii tehnice minimale, să dispună de modalitate video 

/audio, pentru asigurarea contactului între profesioniștii din domeniul sănătății și pacient. De 

asemenea, asistentul medical comunitar poate facilita accesul pe platforme pentru persoanele 

„iliterate din punct de vedere tehnic”. 

6. Să furnizeze serviciile medicale cap-coadă sau să fie complementare serviciilor medicale 

(diagnostic în vitro, în vivo, intervenții terapeutice etc.) desfășurate în cadrul unităților sanitare (cu 

recunoașterea documentului final emis de medic, cum ar fi prescripția sau recomandarea pentru 

investigații suplimentare). Va fi astfel favorizată continuitatea serviciilor/ îngrijirilor, integrarea 

acestora spre beneficiul pacienților/ cetățenilor. 

7. Serviciul de telemedicină să poată fi utilizat atunci când pacientul optează pentru servicii la distanță 

(și dispune de mijloace tehnologice minimale sau îi este facilitat accesul la mijloace tehnologice 

minimale). 

8. Normele metodologice de punere în aplicare a OUG vor fi elaborate de Ministerul Sănătății în 

colaborare cu CNAS și cu asociațiile de profil, în linie cu legislația aplicabilă la momentul 

elaborării (de ex. CoCA). 

9. Să descrie modalitatea de identificare a pacientului (CNP, semnătură electronică etc.). 

10. Să descrie particularitățile în abordarea în situații de urgență vs abordarea pacienților cronici vs 

abordarea preventivă. 

11. Elaborarea unui plan digital național, cu implementare secvențială. 

 
1 un exemplu de tarifare din Franța , pe categorii de servicii, tip de consultație (la distanță sau la cabinet, în funcție de 

locație, calificări etc.) 

2 exemplu clasificarea tipurilor de interacțiune cu pacientul folosită în Nouă Zeelandă Mode of Delivery - Telehealth 

3 după beneficiile deja demonstrate cu ocazia pandemiei în Australia 

https://www.ameli.fr/medecin/textes-reference/convention-medicale-2016/remuneration-medecin
https://www.ameli.fr/medecin/textes-reference/convention-medicale-2016/remuneration-medecin
https://www.telehealth.org.nz/regulations-and-policies/mode-of-delivery/
https://www.forbes.com/sites/debgordon/2020/11/30/in-australia-the-future-of-telemedicine-is-here/?sh=1279fa835c37


 
 

12. Asigurarea resurselor pentru trainingul personalului medical implicat. 

13. Să există materiale (virtuale și scrise) pentru informarea pacienților privind natura și modul de 

funcționare al serviciilor de telemedicină , al opțiunilor la distanță care le sunt la îndemână4. 

14. Elaborarea unui ghid de practică: când și ce se poate face cu ajutorul unei plaforme de telemedicină, 

cum se integrează serviciile de telemedicină în cadrul celorlalte servicii din sistem, ce NU se poate 

face prin telemedicină. 

15. Elaborarea de indicatori de evaluare clari, precum facilitarea accesului la servicii medicale, 

educație și prevenție, reducerea deplasărilor în scopul obținerii de asistență medicală (ex. 

monitorizarea bolilor cronice, re-evaluarea de către comisii de specialitate handicap), facilitarea 

serviciilor de triaj ambulator de urgență (ex. pe timpul nopții ), reducerea încărcării camerelor de 

gardă ale unităților spitalicești etc. 

16. Elaborarea unui protocol de consultație medicală similar cu protocolul medical urmat la cabinet. 

17. Fluxul de consultații pentru cazurile noi, triaj, evaluări anuale, să fie similar celui offline: asistență 

primară - Medicină de Familie / Medicină de Urgență / Medicină Muncii / Medicină Preventivă / 

Medicină Internă; asistență secundară – specialitățile medicale sau chirurgicale. 

18. Serviciile medicale online centrate pe pacient (calitatea serviciilor însemnând continuitatea/ 

integrarea serviciilor) și nu pe asigurător. 

19. Serviciile medicale de telemedicină să aibă la bază codul deontologic medical5. 

20. Considerăm introducerea conceptului de telefarmacie, că parte integrantă a cadrului general de 

telemedicină,  pentru asigurarea finalității actului medical și îmbunătățirea/ menținerea stării de 

sănătate a pacienților. Pentru eficientizarea actului medical, prescripțiile ar putea fi transmise direct 

către farmacii (prin sistemul SIUI/ PIAS unde pot fi vizualizate direct în farmacie, după prescrierea 

acestora de către medic în SIUI), respectiv biletul pentru investigații ar putea fi trasmis direct către 

laboratoarele indicate de către pacient, pentru evitarea deplasărilor și scurtarea timpului necesar 

asistenței medicale. 

21. Se propune includerea noțiunii de mobile Health, esențială în serviciile telemedicale privind 

monitorizarea stării de sănătate a pacientului, asigurarea complianței la tratament și eventual 

educația medicală a pacientului. Ulterior prin consultația de la distanță se pot interpreta parametrii 

medicali ai pacientului și furniza soluții terapeutice adaptate. 

 

Teleconsultația – recomandări  

1. Consultațiile prin telemedicină să poată fi oferite de orice medic înregistrat în Colegiul Medicilor 

din România cu viza anuală la zi. 

2. Să fie asigurată semnătura electronică a medicului/ parafa digitală pentru toți medicii cu aviz anual 

de liberă practică (ALP), automat, odată cu reînnoirea ALP-ului. 

 
4 de exemplu ghidul pacientului privind telesanatatea din Nouă Zeelandă 
5 Codul deontologic medical francez sau standardele legate de Privacy & Confidentiality din Noua Zeelanda 

https://www.healthnavigator.org.nz/telehealth/
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/codedeont.pdf
https://www.telehealth.org.nz/regulations-and-policies/privacy-and-confidentiality/


 
 

3. Condiții prealabile pentru furnizarea serviciilor de teleconsultanță: medicul trebuie să cunoască 

pacientul/ să îl fi văzut față în față; este nevoie să existe un parcurs agreat al serviciilor6. 

4. Pentru medicii din străinătate (Diaspora) este necesară înregistrarea la echivalentul colegiului 

medicilor din țară respectivă și cu viza anuală la zi în acea țară (să obligi medicul să vină în țară să-

și facă viza anuală la CMR e contrar ideii de telemedicină). 

5. Interacțiunea audio-video să se facă prin platforme specializate securizate7. 

6. O platformă unică elaborată de CNAS/ Ministerul Sănătății sau mai multe platforme interconectate 

ar fi un scenariu recomandat (cu posibilitatea existenței unor chei legate de CNP-ul pacientului)8. 

7. Consultațiile să poată fi oferite pe platforme web dedicate (de către profesioniști din domeniul 

sănătății sau echivalent din alte țări ) fără obligația că acestea să fie asociate administrativ/ juridic 

cu o unitate sanitară publică sau privată 

8. Să fie necesară asocierea cu o unitate sanitară publică sau privată doar dacă platforma/ clinică 

dorește contractare cu CNAS. 

9. Toate specialitățile să poată desfășura consultații de telemedicină pe toate afecțiunile pe baza 

informațiilor oferite de pacient care vor fi documentate în raportul medical și pe baza documentelor 

transmise. 

10. Standardizarea tuturor formularelor medicale utilizate în relația cu pacientul, farmaciile, autoritățile 

(prescripții simple, prescripții speciale – ex antipsihotice, antidepresive; concedii medicale, bilete 

de trimitere, bilete de externare, scrisoare medicală etc.) și asigurarea disponibilității lor în format 

digital, indiferent dacă pacientul beneficiază de servicii medicale private sau în unitățile sanitare 

publice. 

11. Liberalizarea programului de consultație al medicilor (în limita a x ore de muncă în 24h), astfel 

încât pacienții să poată beneficia de servicii medicale la distanță dincolo de un orar zilnic, fix, 

prestabilit.  

12. Toate cele de mai sus trebuie să aibă la bază o definire clară a fluxului informațional, astfel încât 

să asigure secretul informației medicale a pacientului, fiind o informație personală sensibilă, 

protejată de lege. 

13. Implementarea aceluiași stadard pentru dosarul pacientului (ex. HL7), indiferent dacă serviciul 

medical este prestat în sistemul medical public sau privat, pentru asigurarea interoperabilității între 

furnizorii de servicii medicale, asigurători etc. 

14. Normele de implementare pentru teleconsultație să reglementeze și prestarea serviciilor de 

teleconsultație inter-statale. 

15. Teleconsultația să poată fi utilizată că fiind un serviciu medical de bază pentru re-evaluarea 

medicală periodică și monitorizarea persoanelor cu handicap, de către comisiile de specialitate. 

16. Teleconsultația să fie platforma principală pentru prevenția bolilor cronice a căror cauza rezidă în 

principal în stilul de viață. 

 
6 https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/telemedecine/teleconsultation 
7 Videoconsultația în îngrijirea pacienților cu boli cronice - Belgia; Platforme disponibile în Belgia; Platforme 

disponibile în România: https://atlas.app/ro, https://medicentrum.ro/, https://www.telios.ro/ 
8 Exemplu: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr; https://www.myhealthviewer.be/#/login 

https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/telemedecine/teleconsultation
https://www.kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_328_Videoconsultation_Report_1.pdf
https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/task-force-data-technology-against-corona/plates-formes-utiles-pour-une-consultation-sans-contact-physique
https://atlas.app/ro
https://medicentrum.ro/
https://www.telios.ro/
https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr
https://www.myhealthviewer.be/#/login


 
 

 

Telemonitorizarea – recomandări  

1. Normele să includă posibilitatea de monitorizare conform ghidurilor clinice cu ajutorul 

echipamentelor pentru uz personal, deciziile medicale să poată fi luate pe baza informațiilor 

provenite de la acestea și încărcate în platforma pentru telemedicină. 

2. Asigurătorii să poată face recomandări în privința dispozitivelor și aplicațiilor medicale 

(performanțe tehnice) utilizate de către pacienți9. 

 

Teleasistența – recomandări  

1. În zonele rurale îndepărtate, teleasistența își găsește utilitatea și necesitatea în susținerea 

personalului medical local (medici de familie, asistenți medicali, paramedici etc.) pentru intervenții 

în situații de urgență. 

2. În situații de urgență cum ar fi: sufocare, resuscitare post-înec, atac de cord, personalul medical 

local sau pacienții, în mod direct, pot fi asistați prin servicii de teleasistență de personal specializat 

din spitalele sau serviciile de ambulanță de proximitate, până la sosirea ambulanței sau SMURD. 

 

Teleradiologia – recomandări  

1. Teleradiologia ar trebui să facă parte și să fie integrată în spectru larg de servicii de radiologie, și 

nu un produs comercializabil separat. 

2. Calitatea rapoartelor și a serviciilor radiologice furnizate de către teleradiologie nu ar trebui să fie 

mai mici decât cele ale radiologiei locale. 

3. Este necesară stabilirea unor standarde de calitate și norme de teleradiologie. 

4. Pacienții trebuie să fie informați pe deplin atunci când se utilizează servicii de teleradiologie. 

5. „Radiologul on site” trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziilor de „externalizare”. 

6. Este necesară o calitate standard a echipamentelor utilizate în teleradiologie. 

7. Este necesar un sistem de control al calității, cum ar fi auditarea clinică. 

8. Teleradiologistul trebuie să aibă acces la:  

a. imagini radiologice, fără pierderi de calitate în timpul transportului sau afișare, 

b. informații clinice (motivul examinării): scrisoare trimitere sau carte de cerere,  

c. toate imaginile anterioare relevante,  

d. informații paraclinice: rezultate din sânge, rapoarte de patologie și corespondență clinică. 

9. Transmiterea datelor trebuie securizată. 

 
9 Exemplu modelul belgian 

https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/Pages/telemedecine-applications-mHealth.aspx


 
 

10. Teleradiologul trebuie să aibă un mediu de lucru adecvat (calculator, monitoare, software certificat, 

lumină ambientală adecvată, pauze frecvente, protocol specific de confidențialitate și securitate a 

mediului de lucru digital). 

11. În zonele rurale se recomandă a se investi în echiparea cu echipamente de radiologie a unor centre 

de permanență (investiții guvernamentale, fonduri europene etc.). 

12. Interpretarea radiografiei va fi făcută la distanță, de către personal medical specializat. 

 

Tele-expertiză – recomandări  

1. Se recomandă a fi create echipe multidisciplinare locale sau local-regionale, astfel încât pacientului 

să i se poată oferi o rezoluție medicală prin colaborare medicală asupra cazului, și nu prin trimiteri 

succesive la diferiți specialiști. 

2. Tele - expertiză poate fi o soluție pentru a facilita accesul la o a două opinie medicală, într-o zonă 

rurală, de către un centru specializat, universitate medicală sau specialiști din străinătate, în cazul 

în care competență respectivă nu poate fi asigurată în România. 

 

Link-uri, informații, exemple, reglementări din alte țări:  

Franța 

• Article L6316-1 

• Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine 

• Décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de 

télémédecine 

• Convention Nationale 2016-20121 entre les Médecins Libéraux et l’Assurance Maladie  

• Avenant n° 6 à la convention nationale du 25 août 2016 (PDF) 

• Code de déontologie médicale 

• https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/telemedecine/teleconsultation 

 

Belgia 

• https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/Pages/telemedecine-

applications-mHealth.aspx  

• https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/teleconsultation-en-vue-de-poser-un-diagnostic-et-de-

proposer-un-traitement  

• https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/teleconsultation-et-triage-telephonique-dans-le-cadre-

de-la-pandemie-du-covid-19  

• https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/telemedecine_rapport_hantson.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020891702&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170328
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022932449&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037399738&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037399738&categorieLien=id
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/488070/document/convention-medicale-2016-2021_assurance-maladie.pdf
https://www.ameli.fr/content/avenant-ndeg-6-la-convention-nationale-organisant-les-rapports-entre-les-medecins-liberaux-et-lassurance-maladie-signee-le-25-aout-2016
https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/codedeont.pdf
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/Pages/telemedecine-applications-mHealth.aspx
https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/Pages/telemedecine-applications-mHealth.aspx
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/teleconsultation-en-vue-de-poser-un-diagnostic-et-de-proposer-un-traitement
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/teleconsultation-en-vue-de-poser-un-diagnostic-et-de-proposer-un-traitement
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/teleconsultation-et-triage-telephonique-dans-le-cadre-de-la-pandemie-du-covid-19
https://www.ordomedic.be/fr/avis/conseil/teleconsultation-et-triage-telephonique-dans-le-cadre-de-la-pandemie-du-covid-19
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/telemedecine_rapport_hantson.pdf


 
 

• https://www.kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_328_Videoconsultation_Report_1.pd

f  

• https://mhealthbelgium.be/validation-pyramid  

• https://mhealthbelgium.be/apps  

• https://www.mediplanet.be/pdf_new/Plan_daction_document_de_travail.pdf 

• https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/actieplan_2

019-2021_e-gezondheid.pdf 

• https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/task-force-data-technology-against-corona/le-role-de-la-

task-force-data-technology-against-corona  

• https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/task-force-data-technology-against-corona/plates-formes-

utiles-pour-une-consultation-sans-contact-physique  

 

UK 

• https://www.nuffieldtrust.org.uk/research/the-impact-of-covid-19-on-the-use-of-digital-

technology-in-the-

nhs?gclid=EAIaIQobChMIk66i7tav7QIVGeR3Ch1qbgCyEAAYASAAEgLGNvD_BwE 

• https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3603   

• https://www.pslhub.org/learn/commissioning-service-provision-and-innovation-in-health-and-

care/digital-health-and-care-service-provision/regulatory-bodies-standards-guidance/regulatory-

approaches-to-telemedicine-general-medical-council-march-2018-r181/ 

• https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2020/04/Overview-of-digital-technology-and-

telemedicine-for-covid-090420-V3.pdf 

• https://www.rcr.ac.uk/system/files/publication/field_publication_files/telerad_standards.pdf 

 

US 

• https://www.acr.org/Practice-Management-Quality-Informatics/Legal-Practices/Teleradiology 

 

Noua Zeelandă și Australia 

• Consumers - Telehealth 

• Mode of Delivery - Telehealth 

• NZ Telehealth Resource Centre - Telehealth 

https://www.kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_328_Videoconsultation_Report_1.pdf
https://www.kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_328_Videoconsultation_Report_1.pdf
https://mhealthbelgium.be/validation-pyramid
https://mhealthbelgium.be/apps
https://www.mediplanet.be/pdf_new/Plan_daction_document_de_travail.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/actieplan_2019-2021_e-gezondheid.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/actieplan_2019-2021_e-gezondheid.pdf
https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/task-force-data-technology-against-corona/le-role-de-la-task-force-data-technology-against-corona
https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/task-force-data-technology-against-corona/le-role-de-la-task-force-data-technology-against-corona
https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/task-force-data-technology-against-corona/plates-formes-utiles-pour-une-consultation-sans-contact-physique
https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/task-force-data-technology-against-corona/plates-formes-utiles-pour-une-consultation-sans-contact-physique
https://www.nuffieldtrust.org.uk/research/the-impact-of-covid-19-on-the-use-of-digital-technology-in-the-nhs?gclid=EAIaIQobChMIk66i7tav7QIVGeR3Ch1qbgCyEAAYASAAEgLGNvD_BwE
https://www.nuffieldtrust.org.uk/research/the-impact-of-covid-19-on-the-use-of-digital-technology-in-the-nhs?gclid=EAIaIQobChMIk66i7tav7QIVGeR3Ch1qbgCyEAAYASAAEgLGNvD_BwE
https://www.nuffieldtrust.org.uk/research/the-impact-of-covid-19-on-the-use-of-digital-technology-in-the-nhs?gclid=EAIaIQobChMIk66i7tav7QIVGeR3Ch1qbgCyEAAYASAAEgLGNvD_BwE
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3603
https://www.pslhub.org/learn/commissioning-service-provision-and-innovation-in-health-and-care/digital-health-and-care-service-provision/regulatory-bodies-standards-guidance/regulatory-approaches-to-telemedicine-general-medical-council-march-2018-r181/
https://www.pslhub.org/learn/commissioning-service-provision-and-innovation-in-health-and-care/digital-health-and-care-service-provision/regulatory-bodies-standards-guidance/regulatory-approaches-to-telemedicine-general-medical-council-march-2018-r181/
https://www.pslhub.org/learn/commissioning-service-provision-and-innovation-in-health-and-care/digital-health-and-care-service-provision/regulatory-bodies-standards-guidance/regulatory-approaches-to-telemedicine-general-medical-council-march-2018-r181/
https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2020/04/Overview-of-digital-technology-and-telemedicine-for-covid-090420-V3.pdf
https://www.rcophth.ac.uk/wp-content/uploads/2020/04/Overview-of-digital-technology-and-telemedicine-for-covid-090420-V3.pdf
https://www.rcr.ac.uk/system/files/publication/field_publication_files/telerad_standards.pdf
https://www.acr.org/Practice-Management-Quality-Informatics/Legal-Practices/Teleradiology
https://www.telehealth.org.nz/health-consumer/
https://www.telehealth.org.nz/regulations-and-policies/mode-of-delivery/
https://www.telehealth.org.nz/

