
 
 

 

CĂTRE:  Ministerul Sănătății  

REF:  Propuneri de debirocratizare a sistemului de sănătate din partea Coaliției pentru 

Dezvoltarea României (CDR)  

 

În numele Grupului de Lucru pentru Sănătate din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României, aducem 
în atenția dumneavoastră o serie de propuneri de debirocratizare a sistemului medical: 
 
A. Debirocratizare prin digitalizare 
 

• Tipizatele verzi și galbene pentru opioide și neuroleptice să fie înlocuite cu rețete electronice  
• Biletele de trimitere tipărite, pentru medicii specialiști și cele de laborator să fie înlocuite cu 

bilete electronice. Ar putea fi identificate ușor folosindu-se codurile de bare  
• Certificatele de concediu medical să fie emise electronic și trimise direct la angajator și pe e-

mail către pacient.  
• Introducerea de fluxuri de transmitere a informațiilor și documentelor online între DAPP și 

autoritatile publice și eliminarea necesității transmiterii de documente în format fizic (e.g. 
HTA, studii clinice, obtinerea deciziei privind aprobarea/respingerea prețurilor 
medicamentelor etc.) 

• Reducerea timpilor de evaluare a studiilor clinice (reducerea decalajului dintre Romania și 
celelalte state membre ale UE) prin introducerea sistemelor electronice si a noilor tehnologii 
care să vină în sprijinul evaluarilor, conform legislatiei europene 

• Dezvoltarea de registre electronice care să permită pacienților și profesioniștilor în domeniul 
sănătății accesarea informațiilor medicale în timp real 

• Programarea pacienților pentru accesarea serviciilor oferite de spitalele publice să fie 
efectuate și online 

• Programarea la vaccinarea copilului sau adultului să fie făcute digital, direct, pe o plaformă 
similară cu cea utilizată pentru vaccinarea anti-COVID19, cu informarea directă a pacienților 
pe sms/email 

 
B. Debirocratizare prin eliminarea unor documente inutile 
 

• Eliminarea obligativității aducerii adeverinței de salariat la medicul de familie, verificarea 
calității de asigurat făcându-se în sistem 

• Eliminarea ștampilei din corespondența cu autoritățile, conform prevederilor OG 17/2015 
• Eliminarea obligației ca cererea de autorizare să fie semnată de un administrator medic 
• Actualizarea protocolului de prescriere pentru medicamentele aflate în contracte cost-volum 

fără întocmirea unui evaluări HTA pentru mutare/adăugare în cazul modificării RCP, prin 
semnarea unui act adițional între CNAS și DAPP, în cazul în care modificarea respectivă nu 
este de natură a conduce la modificarea condițiilor care au stat la baza încheierii contractului.  

 
C. Debirocratizare prin actualizarea procedurilor de lucru sau simplificarii legislatiei 

• Medicul de familie să poată decide dacă este nevoie să consulte pacientul său dacă poate 
furniza anumite servicii la distanță prin telemedicină (ex monitorizarea bolilor cronice, 
concediu pre/postnatal etc.) 

• Parafa electronică a medicului să fie emisă/disponibilă odată cu reînnoirea ALP 



 
 

 

• Eliminarea obligației ca cel puțin 1/3 din administratori să fie medici 
• Eliminarea obligației de reemitere / reobținere a unei autorizații la momentul modificării 

denumirii sau sediului social 
• Eliminarea obligației de a elibera rezultate imagistice pe film / CD și înlocuirea cu stick de 

memorie sau link pentru descărcare 
• Legislație specifica pentru donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive 

medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente 
• Introducerea modelului hibrid de acces la tratament pentru terapiile orale, în care tratamen-

tul este inițiat de medicul specialist și continuat de medicul de familie, până la modificarea 
indicatorilor de eficientă relevanți pentru terapia respectivă 

Separat de aspecte identificate de noi și menționate mai sus, propunem realizarea unei analize la nivelul 
sistemului de sănătate din România axat pe identificarea proceselor birocratice ce pot fi eliminate prin 
introducerea de noi tehnologii, în parteneriat cu structurile asociative. 
 
D. Propunere privind elaborarea Protocoalelor Terapeutice pentru medicamentele pentru care ANM 

a emis decizie de includere, necondiționată sau condiționată, în Lista de medicamente compensate 
(HG 720/2008) 

 

 
 

• Protocoalele terapeutice sunt publicate în MO  în cel mult 5 zile după Hotărârile de Guvern 
de actualizare a HG 720, și în același timp  cu formularele specifice pentru verificarea 
respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, dacă acestea sunt 
necesare 

• Crearea unei platforme electronice dedicate procesului de actualizare a protocoalelor 
terapeutice la care să aibă acces ANMDMR, Ministerul Sănătății, CNAS, Comisiile de 
Specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, DAPP și care să funcționeze astfel:  
- ANMDMR inițiază cerere în platformă către MS în maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea 

aprobării, pentru transmiterea deciziei privind recomandarea de redactare/actualizare a 
unui protocol terapeutic.  

- MS preia cererea și o transmite către Comisia de Specialitate pentru recomandarea de 
redactare/actualizare a protocolului terapeutic, în maxim 5 zile lucrătoare de la primire. 

- Comisia de Specialitate preia cererea, implementează recomandarea și transmite forma 
propusă către MS, în maxim 15 zile lucrătoare de la primirea cererii din partea MS. 

- MS preia cererea și publică în transparență decizională proiectul de ordin cu propunerea 
de protocol, în maxim 10 zile lucrătoare de la primirea formei propuse de către Comisia 
de Specialitate. 

- Cererea este închisă în sistem de către MS, în momentul publicării în MO a protocolului 
actualizat. 

• Pe parcursul acestor acțiuni, toate părțile interesate primesc notificări din platformă, inclusiv 
DAPP, care să informeze în ce etapă se află solicitarea, fără a acorda vizibilitate la 



 
 

 

documentația și comentariile inserate părților care nu au responsabilitate directă pentru acea 
etapă 

 
E. Propunere privind modalitatea de depunere si monitorizare a dosarelor pentru evaluarea 

tehnologiilor medicale 
 

• Schimbarea modalității de depunere a dosarelor, pe o platformă online, fără depunerea de 
dosare în format hârtie și pe CD-uri. 

Depunerea pe platformă ar presupune alocarea automată a unui număr de înregistrare, 
urmărirea statusului evaluării dosarului pe platforma și notificarea din sistem asupra solicitărilor 
suplimentare din partea ANMDM. De asemnea, data estimată a raportului de evaluare ar trebui 
să fie publică pe platformă, precum și anunțul eventualelor întârzieri.  

• Posibilitatea că experții ANMDM să poată oferi consultanță DAPP sau reprezentantului acestuia 
în vederea depunerii dosarului de evaluare a tehnologiilor conform criteriilor și metodologiei sta-
bilite, contra unei tarif stabilit. 

 
Justificarea acestei propuneri, din punct de vedere al debirocratizării, este legată de existența 
unor situații neclare în ceea ce privește raportarea la criteriile de ETM cuprinse în Ordinul 
861/2014. Întocmirea dosarului de ETM conform cerințelor evaluatorilor poate duce la eficien-
tizarea timpului și a încărcăturii privind procesul de evaluare, dosarul fiind întocmit 
corespunzător. În plus, taxa de consultanță poate constitui o sursă suplimentară de finanțare 
pentru bugetul ANMDMR. (Notă - există un precedent în alte țări – de ex în UK, există o consultare 
prealabilă asupra propunerii de dosar de ETM, în care se pot clarifica anumite aspecte, astfel încât 
dosarul să includă informațiile pe care evaluatorul - în acest caz NICE - le are în vedere.) 
 

• Posibilitatea de a solicită și programa audiențe / consultații cu specialiștii ANMDM prin înscrierea 
pe o platforma online, ceea ce duce la mai multă transparență și eficientă. 

 
 
Cu stimă, 

Fady Chreih 

Task Force Leader 

Grup de lucru pentru Sănătate 

Coaliția pentru Dezvoltarea României 

 


