
 
 
 

Nr. 31/2015 
din 28.05.15 

 

În atenţia Dlui Mircea BUGA, 
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA  
 

Copie: Dlui Chiril GABURICI 
PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA 
 

Ref:  Revizuirea cadrului de reglementare a medicamentelor compensate 
 

Stimate Domnule Ministru, 

Vă salutăm din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare – 
„AmCham Moldova”). 

În cadrul întrevederii organizate la inițiativa primului-ministru cu participarea autorităților din domeniul 

ocrotirii sănătății și reprezentanților industriei farmaceutice, a fost reiterată și discutată necesitatea 

stringentă revizuirii cadrului de reglementare a medicamentelor compensate.  

Urmare acestei discuții, în scopul acordării unui suport cu privire la perfecţionarea legislaţiei din domeniul 

ocrotirii sănătăţii publice, membrii Comitetului pentru Îngrijirea Sănătăţii din cadrul AmCham au elaborat o 

viziune a metodologiei de lucru privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din lista 

medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

Proiectul Ordinului pentru aprobarea metodologiei noi îl prezentăm atenției Dvs. în anexă la această 

scrisoare.  

Solicităm respectuos organizarea discuțiilor pe marginea propunerilor prezentate cu participarea membrilor 
AmCham Moldova.  

 

Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice informaţii adiţionale. 

Cu deosebit respect, 

Mila Malairău       
 
Director executiv al Asociaţiei Patronale   
“Camera de Comerţ Americană din Moldova”   
Tel: +373 22 211 781      
Fax: +373 22 211 782      
E-mail: milamalairau@amcham.md 
www.amcham.md 

mailto:milamalairau@amcham.md


Anexa  

Proiect 

 

ORDIN 

 pentru aprobarea metodologiei de lucru a personalului Comisiilor de specialitate a 

Ministerului Sanatatii privind includerea, neincluderea sau excluderea 

medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor 

de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a documentaţiei care 

trebuie depusă de solicitanţi, precum şi a grilelor de evaluare a calităţii metodologice 

a documentaţiei depuse  

     

   

    în temeiul art. __ al Hotărârii Guvernului nr. _____ privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    Ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

 

1. Se aprobă metodologia de lucru a personalului Comisiilor de specialitate a 

Ministerului Sanatatii privind includerea, neincluderea sau excluderea 

medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaţionale (DCI) ale 

medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, 

prevăzută în anexa nr. 1. 

2. Se aprobă documentaţia pe care solicitanţii trebuie să o depună la secretariatul 

Unitatii de evaluarea tehnologiilor medicale în vederea susţinerii propunerii de 

includere a unui medicament în Lista cu DCI ale medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, prevăzută în anexa nr. 2. 

3.  Se aprobă grilele de evaluare ale calităţii metodologice a documentaţiei depuse, 

prevăzute în anexele 3 şi 4 la prezentul ordin. 

4. Începând cu trimestrul III al anului 2015, Lista cu DCI ale medicamentelor de care 

beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, se revizuieşte trimestrial 

în conformitate cu politicile de sănătate şi bugetare ale Guvernului, cu respectarea 

prevederilor directivei 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 şi se aprobă prin 

hotărâre de guvern. 

5. Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile şi 

instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

6. Anexele nr. 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

8. MINISTRU, 



ANEXA 1 

 

METODOLOGIA DE LUCRU  a personalului Comisiile de specialitate ale 

Ministerului Sănătăţii  privind includerea, neincluderea sau excluderea 

medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor 

de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală  

 
    În înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni au următoarea semnificaţie: 

a) ABT – ameliorarea beneficiului terapeutic (fr. Amelioration du Service Medical Rendu) ; 

criteriu utilizat de către instituţia ce realizează evaluarea tehnologiilor medicale în Franţa 

(Haute Autorite de Sante – HAS), în scopul includerii/excluderii medicamentelor în/din lista 

şi a stabilirii gradului de rambursare ; există 5 clase de ABT : ABT 1 – ameliorare majoră ; 

ABT 2 – ameliorare importantă ; ABT 3 – ameliorare modestă ; ABT 4 – ameliorare minoră 

; ABT 5 – nici o ameliorare ;  

b) Bias –eroare sistematică sau deviere de la adevăr ; în studiile epidemiologice, principalele 

tipuri de bias sunt determinate de diferenţele sistematice între grupurile care sunt comparate 

(bias de selecţie), serviciile care sunt furnizate, expunerea la alţi factori decât cei studiaţi 

(bias de interpretare), retragerea sau excluderea persoanelor incluse iniţial într-un studiu sau 

evaluarea rezultatelor (bias de detectie) ; reviziile sistematice mai pot fi afectate de bias-ul 

de raportare, în care doar anumite date sunt furnizate ; 

c) Biosimilar – este un medicament biologic similar unui alt medicament biologic original, care 

a primit APP;medicamentele biosimilare nu trebuie confundate cu genericele, care au o 

structura biochimică mai simplă şi sunt considerate a fi identice cu medicamentele 

originale;obţinerea APP sau includerea pe lista de rambursare nu însemnă că poate avea loc 

o înlocuire automată a biologicului original cu biosimilarul, ci numai la recomandarea 

medicului; 

d) Cochrane Collaboration – organizaţie internaţională creată cu scopul de a oferi informaţii 

tuturor celor care studiază serviciile de sănătate prin elaborarea, mentenanţa si creşterea 

accesibilităţii reviziilor sistematice despre efectele unor intervenţii asupra stării de sănătate ; 

e) DCI – denumire comună internaţională 

f) DCI nou – DCI care nu este introdus în lista cu DCI ale medicamentelor de care beneficiază 

asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală ; 

g) DCI cunoscut cu extindere de indicaţie – DCI care se află pe lista cu DCI ale 

medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, şi pentru 

care se solicită extinderea indicaţiei ;  

h) Eficacitate relativă - eficacitatea comparată a medicamentului pentru care se solicită 

introducerea pe listă faţă de medicamentele din aceeaşi clasă care sunt deja incluse pe listă 

i) ETM – evaluarea tehnologiilor medicale  

j) HAS – Haute Autorite de Sante, instituţia care realizează evaluarea tehnologiilor medicale în 

Franţa ; 

k) Heterogeneitatea studiilor – utilizat ca termen general pentru a descrie variaţia sau diversitate 

participanţilor, intervenţiilor si măsurarea rezultatelor într-un set de studii clinice, sau variaţii 

ale validităţii interne a acestora ; heterogeneitatea statistica descrie gradul de variaţie în 

estimarea efectelor mai multor studii ; 

l) Literatura “gri” – documentaţii sau publicaţii elaborate de catre instituţii guvernamentale, 

mediul academic, mediul industrial sau de afaceri şi care nu apare în reviste uşor accesibile 

sau în bazele de căutare uzuale ; 



m) Mascare (blinding in engleza) – procesul de prevenţie a persoanelor implicate într-un studiu 

(participanţi, investigatori, evaluatori şi alţii) de a cunoaşte alocarea specifică a 

participanţilor în grupurile care primesc sau nu intervenţia studiată ;  

n) Metaanaliza – utilizarea metodelor statistice într+o revizie sistematică pentru a integra 

rezultatele studiilor incluse ; 

o) NICE – National Institute of Clinical Excellence, instituţia care realizează evaluarea 

tehnologiilor medicale în Anglia, Irlanda de Nord şi Ţara Galilor ; 

p) RCP – rezumatul caracteristicilor produsului ;  

q) Revizie sistematică  – o revizie a unei ipoteze de cercetare clar formulate, ce utilizează o 

metodologie sistematică şi explicită pentru identificarea, selectarea şi analiza critică a 

studiilor relevante, precum şi pentru colectarea şi analizarea datelor din studiile 

incluse.Metodele statistice (metaanaliza) pot fi utilizate pentru analiza si sumarizarea 

rezultatelor studiilor incluse ; 

r) Scottish Medicines Consortium (SMC) – instituţia care realizează evaluarea tehnologiilor 

medicale în Scoţia ; 

s) SCR – studii clinice randomizate (traducere a expresiei anglo-saxone randomized controlled 

trial) ; studii în care două sau mai multe intervenţii (incluzând medicamente, proceduri 

medicale, servicii de sănătate) sunt comparate prin alocarea aleatorie a acestora grupurilor de 

participanţi. Studiile clinice randomizate pot include o intervenţie de comparaţie sau 

comparaţia se poate face cu situaţia în care nu se aplică nici o intervenţie ; 

t) Serii de cazuri – studiu care raportează observaţii asupra unei serii de persoane, de obicei 

toate supuse aceleiaşi intervenţii, fără a exista un grup de control ; 

u) Studiu caz-control – studiu care compară persoane cu o boala sau cu un rezultat (cazuri) cu 

persoane din aceeaşi populatie fără acea boala sau rezultat (control) şi care îşi propune să 

determine asocierile între rezultat şi expunerea prealabilă la un factor de risc specific ; acest 

tip de studiu este foarte util când rezultatul sau boala sunt rare şi expunerea prealabilă poate 

fi măsurată cu acurateţe ; o mare parte a studiilor caz-control sunt retrospective, dar nu 

întotdeauna ; 

v) Studiu observaţional – studiu în care investigatorii nu intervin, ci doar observă desfăşurarea 

evenimentelor ; schimbările sau diferenţele observate la o caracteristică (ex. dacă 

participanţii au primit sau nu terapia/serviciul studiat(ă)) sunt observate in corelatie cu 

schimbările sau diferenţele altor caracteristici (ex. daca pacienţii au murit), fără ca 

investigatorul să intervină ; 

w) Validitatea internă a unui studiu – măsura în care designul şi desfăşurarea unui studiu previn 

posibilitatea de bias. 

 

  



Următoarele criterii de evaluare se aplică :  

  

1. DCI-urilor noi 

2. DCI-urilor cunoscute, pentru care se solicită extinderea indicaţiei  

3. DCI-urilor existente în listă care vor fi reevaluate în vederea excluderii sau menţinerii 

pe listă 

 

 

Tabel nr. 1. CRITERIILE DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR MEDICALE 

 

CRITERII PUNCTAJ SE ALEGE 

DOAR UN 

PUNCTAJ 

SE POT ADUNA 

PUNCTELE 

1. ETM BAZATĂ PE AMELIORAREA BENEFICIULUI TERAPEUTIC 

1.1. DCI a primit clasificarea ABT 

I sau II din partea HAS 

 

5 Se pot obţine 

maxim 5 puncte 

 

 

1.2. DCI a primit clasificarea ABT 

III - IV din partea HAS 

 

3  

2. ETM BAZATĂ PE COST-EFICACITATE 

2.1. DCI a primit avizul pozitiv, 

fără restricţii comparativ cu  RCP, 

din partea autorităţilor de evaluare 

a tehnologiilor medicale din Marea 

Britanie (NICE sau Scottish 

Medicines Consortium )  

 

5 Se pot obţine 

maxim 5 puncte 

 

 

2.2. DCI a primit avizul pozitiv, cu 

restricţii comparativ cu RCP, din 

partea autorităţii de evaluare a 

tehnologiilor medicale din Marea 

Britanie (NICE sau  Scottish 

Medicines Consortium 

 

3  

3.STATUTUL DE COMPENSARE AL DCI ÎN STATELE MEMBRE ALE UE 

3.1. DCI compensat în minim 14 

din statele membre ale  UE  

30 Se pot obţine 

maxim 30 de 

puncte 

 

3.2. DCI compensat în 8-13 state 

membre ale UE 

20  

3.3. DCI compensat în 3-7 state 

membre ale UE 

10  

3.4. DCI compensat în mai putin 

de 3 state membre ale UE 

0  

4. EFICACITATEA RELATIVĂ ŞI SIGURANŢA DCI 

4.1. Tipul şi calitatea 

metodologică a documentaţiei 

depuse** 

   

4.1.1. revizie sistematică +/- 5 Se pot obţine  



metaanaliza maxim 5 puncte 

4.1.2. studiu clinic randomizat 4  

4.1.3. studiu observaţional 3  

4.1.4. studii caz-control 2  

4.1.5 serii de cazuri 1  

4.2. Eficacitate relativă 

 şi siguranţă 

 Se pot obtine 

maxim 15 puncte 

 

4.2.1. Eficacitate relativă mai mare 

şi reacţii adverse mai scăzute, 

dovedite prin studii clinice cu un 

comparator sau placebo 

15   

4.2.2 Eficacitate relativă şi reactii 

adverse similare dovedite prin 

studii clinice cu un comparator sau 

placebo  

10   

4.2.3. Eficacitate relativă mai mare 

şi reacţii adverse mai pronunţate, 

dovedite prin studii clinice cu un 

comparator sau placebo 

5   

5. COSTURILE TERAPIEI 

5.1. DCI care generează mai mult 

de 5% economii faţă de 

comparator la bugetul anului în 

care se face evaluarea alocat 

medicamentelor  

40 Se poate obtine un 

punctaj maxim de 

40 de puncte 

 

5.2. DCI cu impact bugetar neutru 

faţă de comparator (+/- 5% din 

bugetul anului în care se face 

evaluarea alocat medicamentelor 

 

30  

5.3. DCI cu impact bugetar mai 

mare de 5% faţă de comparator din 

bugetul anului în care se face 

evaluarea alocat medicamentelor 

20  

 **în cazul în care nu există revizie sistematică şi studiul clinic randomizat reprezintă cel mai ridicat 

nivel de evidenţă, punctajul maxim (5 puncte) este acordat acestuia. În cazul în care nu există studii 

randomizate de comparare directă între medicamentul propus pentru includere şi comparator, sunt 

acceptate  şi studiile indirecte (comparare a medicamentului de inclus şi a comparatorului prin 

intermediul unui alt medicament). 

 

Într-un interval de 30 zile lucrătoare se analizează calitatea metodologică a documentaţiei 

depuse : alegerea comparatorului (comparatorul trebuie sa fie relevant pentru practica medicala din 

România), metodologia de selecţie a pacienţilor,  modul de evaluare a eficacităţii relative (alegerea 

efectului clinic primar), modelarea numerică şi  analizele de reducere a incertitudinii utilizate, 

prezentarea rezultatelor. 

Sunt acceptate studiile comparative cu placebo numai daca nu există un alt comparator. 

Evaluarea calităţii metodologiei utilizate se realizează prin utilizarea a două instrumente de 

evaluare : Cochrane Collaboration ”Grilă de evaluare a riscului de bias pentru studiile clinice 

randomizate” pentru studiile clinice randomizate şi “Grila AMSTAR de evaluare a  reviziilor 



sistematice”. Cele doua instrumente de evaluare sunt prezentate în traducere în anexele 3 şi 4 ale 

prezentului ordin. 

Punctajul prevăzut la secţiunea 4.1 va fi acordat numai dacă documentaţia depusă este 

satisfăcătoare din punctul de vedere al calităţii metodologice. 

În cazul în care documentaţia depusă este estimată a avea o calitate nesatisfăcătoare a 

metodologiei utilizate sau a utilize un comparator nerelevant pentru practica medicală din Republica 

Moldova, într-un interval de 30 de zile de la înregistrarea cererii, un raport intermediar este trimis 

companiei producătoare prin care se solicită depunerea unei documentaţii suplimentare sau 

completarea documentaţiei depuse.  

Raportul intermediar conţine analiza critică a metodologiei documentaţiei depuse şi 

propunerile de modificare sau completare a acesteia, inclusiv comparatorul considerat relevant 

pentru practica medicală din Republica Moldova. Pentru fundamentarea alegerii comparatorului 

relevant se solicită, după caz, avizul comisiilor de specialitate, într-un interval de 15 zile de la 

înregistrarea cererii. 

Costurile terapiei sunt estimate în funcţie de comparatorul relevant pentru practica medicală 

din Republica Moldova. În cazurile în care acest comparator nu se regăseşte în documentaţia 

depusă, el este furnizat în raportul intermediar de analiză critică a calităţii metodologice a 

documentaţiei depuse, într-un termen de 30 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii solicitantului. 

Costurile terapiei sunt calcultate de către Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, pe baza 

următoarelor date : 

 

Tabel nr. 2. DATELE NECESARE PENTRU CALCULAREA COSTURILOR 

TERAPIEI 

 DCI de inclus/cu extindere de 

indicaţie 

Comparator 

Costul mediu lunar al terapiei 

cu doza zilnică minimă 

  

Costul mediu lunar al terapiei 

cu doza zilnică maximă 

  

Costul mediu lunar al terapiei 

cu doza zilnică uzuală 

  

Nr de pacienţi estimaţi a fi 

trataţi intr-un an 

  

Nr total de pacienţi pentru 

indicaţia respectivă (prevalenţi 

şi incidenţi) 

  

Durata medie a terapiei, coform 

RCP 

  

Cota de piaţă estimată prin 

introducerea DCI 

  

Bugetul destinat 

medicamentelor în anul în care 

se face evaluarea 

  

 
I. CRITERII DE INCLUDERE 

Punctajul maxim care poate fi obţinut este de 100 puncte.  
Obţinerea unui punctaj mai mare de 80 de puncte reprezinta criteriu automat de includere pe lista 

cu DCI ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală. 



Obţinerea unui punctaj între 40 şi 80 de puncte reprezintă criteriu de includere condiţionată pe 

listă. Această condiţionare este reprezentată de : 

1. încheierea de contracte cost-volum 

2. încheierea de contracte cost-volum-rezultat 

3. elaborarea/actualizarea protocoalelor terapeutice care să precizeze categoria specifică de 

pacienţi şi condiţiile de prescriere a medicamentului  

 

Contractele cost-volum şi cost-volum-rezultat reprezintă mecanisme prin care se asigură 

creşterea accesului populaţiei la terapie, în condiţii de eficienţă, sustenabilitate financiară şi de 

predictibilitate a costurilor din sistemului de sănătate. 

Sunt considerate contracte cost-volum următoarele documente : 

1. contracte în care producătorul de medicamente se angajează să furnizeze gratuit un 

număr determinat de unităţi, pentru un număr determinat de pacienţi, pe o anumită 

perioadă de timp, în condiţii specifice 

2. contracte în care producătorul de medicamente se angajează să furnizeze medicamentul 

inclus în listă cu un anumit preţ, pentru o anumita categorie de pacienţi, pe o anumită 

perioadă 

 

Sunt considerate contracte cost-volum-rezultat următoarele documente : 

1. contracte în care producătorul de medicamente se angajează să furnizeze gratuit un 

număr determinat de unităţi, pentru un număr determinat de pacienţi, pe o anumită 

perioadă de timp, în condiţia atingerii unei ţinte terapeutice stabilite 

2. contracte în care producătorul de medicamente se angajează să furnizeze medicamentul 

inclus în listă cu un anumit preţ, pentru o anumită categorie de pacienţi, pe o anumită 

perioadă, în condiţia atingerii unei ţinte terapeutice stabilite 

 

Informaţiile minime de inclus în cadrul acestor contracte sunt : 

 tipul de contract ; 

 numărul şi tipul pacienţilor ; 

 numărul unităţilor oferite gratuit sau cu un anumit preţ ; 

 perioada de timp ; 

 sancţiunile părţilor în caz de nerespectare a prevederilor contractuale ; 

 

Contractele de tip cost-volum şi cost-volum-rezultat se negociază între reprezentanţii 

companiei producătoare şi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Companiei Naţionale de 

Asigurări in Medicina.  

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Companiei Naţionale de Asigurări in Medicina 

sunt nominalizaţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. 

 

 
II. CRITERII DE NEINCLUDERE: 

    1. DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care, conform autorizaţiei de punere pe piaţă, sunt 

destinate tratamentului în spital ; 

    2. Medicamente care se eliberează fără prescripţie medicală (OTC), cu excepţia celor cu indicaţie 

specifică într-o boală rară gravă şi celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani, tinerilor de la 18 

ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu, până la începerea anului 

universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă, 

precum şi femeilor gravide şi lăuze ; 



3. DCI-uri care obtin un punctaj mai mic de 40 de puncte, conform criteriilor de evaluare a 

tehnologiilor medicale. 

 

   III. CRITERII DE REVIZUIRE A LISTEI 

    1. DCI care, comparativ cu terapia medicamentoasă standard practicată, nu aduce beneficii 

suplimentare în ceea ce priveşte eficacitatea, siguranţa şi preţul, conform criteriilor de evaluare a 

tehnologiilor medicale prezentate mai sus; 

    2. DCI-uri care şi-au schimbat statutul la eliberare, de la medicamente eliberate numai pe bază de 

prescripţie medicală la statutul de medicamente eliberate fără prescripţie medicală. 

 
Evaluarea tehnologiilor medicale se face cu prioritate pentru DCI-urile care au primit aviz favorabil 

de la Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii dar nu au fost incluse pe lista cu DCI ale 

medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală. 
 

Alte criterii de prioritizare ale evaluării, în afara criteriului chronologic, sunt: 

 medicamente orfane 

 medicamente aprobate prin procedura de urgenta de către Agenţia Europenă a 

Medicamentelor 

 

În cazul medicamentelor biosimilare, procedura de evaluare ţine seama de următoarele criterii de 

evaluare: 

 

Tabel nr. 3. CRITERIILE DE EVALUARE ALE MEDICAMENTELOR BIOSIMILARE 

Eficacitate relativă şi siguranţă PUNCTAJ 

Studii de bioechivalenţă faţă de medicamentul biologic original - 

minim 2 studii cu cel mai înal nivel de evidenţă  

50 puncte 

Studii de non-inferioritate – minim 2 studii cu cel mai înal nivel de 

evidenţă 

30 puncte 

Statutul de rambursare in statele membre UE  

 DCI compensat în minim 14 state membre ale  UE  50 puncte 

 DCI compensat în 8-13 state membre ale UE 30 puncte 

DCI compensat în 3-7 state membre ale UE 10 puncte 

DCI compensate în mai putin de 3 state membre ale UE 0 puncte 

 

Pentru includerea pe listă a medicamentelor biosimilare, punctajul minim este de 60 de 

puncte. 

Primirea cererilor pentru includerea de medicamente noi în listă sau pentru extinderea 

indicatiilor unor medicamente existente în listă se efectuează conform programului de primire afişat 

la secretariatul Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. Cererea, prezentată în formatul 

prevăzut în anexa 2, se va depune în format de hârtie. 

Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii primeşte cererile de rambursare începând 

cu data de 1 iulie 2015. 

Documentaţia extinsă se transmite în format de hirtie si electronic, cu autentificarea companiei 

deţinătoare de APP, Ministerului Sănătăţii.  

Cererea primeşte număr de înregistrare şi intră în procedura de evaluare, iar decizia este 

comunicată solicitantului în maximum 90 de zile de la data primirii cererii. 

Cererile de includere în listă sau de extindere a indicaţiilor sunt publicate pe site-ul 

Ministerului Sănătăţii, în spaţiul rezervat Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii în 



ordinea înregistrării lor la secretariatul ethnic. Următoarele date vor fi incluse în tabelul de 

prezentare: DCI, denumirea comerciala, indicaţia, data la care a fost primită cererea, data la care se 

dă răspunsul Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. 

          În vederea exercitării atribuţiilor lor, Comisiile de specialitate ale Ministerului 

Sănătăţii poat solicita opinii şi informaţii din partea, direcţiilor de specialitate ale Ministerului 

Sănătăţii,  Companiei Naţionale de Asigurări in Medicina, şi oricăror instituţii aflate în subordinea 

sau coordonarea Ministerului Sănătăţii.  

În cazul solicitărilor de includere în listă care nu sunt avizate favorabil de Comisiile de 

specialitate ale Ministerului Sănătăţii, precum şi în cazul produselor excluse de pe listă, solicitantul 

este anunţat în scris, adresa de înştiinţare fiind însoţită de raportul intermediar de evaluare, al cărui 

conţinut a fost deja descris mai sus.  

Solicitantul poate contesta decizia sau cere precizări suplimentare în termen de 7 zile 

lucrătoare, adresându-se unei comisii a cărei componenţă este stabilită prin ordin al ministrului. 

  Contestaţiile sau cererile de lămuriri suplimentare se depun la secretariatul Comisiile de 

specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi soluţionarea acestora se realizează în cadrul unei şedinţe la 

care sunt invitaţi reprezentanţi ai solicitantului, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea 

contestaţiei. 

Răspunsurile la contestaţii sunt facute publice prin publicarea lor pe site-ul Ministerului 

Sănătăţii, în secţiunea rezervată Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii. 

Raportul final de evaluare se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii, în secţiunea rezervată 

Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii 

 

 

  



 

    ANEXA 2 

 

DOCUMENTAŢIA  pe care solicitanţii trebuie să o depună la secretariatul Comisiilor 

de specialitate ale Ministerului Sănătăţii în vederea susţinerii propunerii de includere 

a unui medicament în Lista cu DCI a medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, 

cu sau fără contribuţie personală 
 

În vederea includerii în listă a unui medicament, solicitantul trebuie să depună la  Ministerul 

Sănătăţii  cererea conform modelului prezentat în anexa nr. 2a , anexă a prezentei anexe si 

documentaţia extinsă, care cuprinde următoarele date :. 

1. documentaţia legată de demonstrarea eficacităţii relative şi a siguranţei crescute a 

produsului ; 

2. datele necesare calculului costurilor terapiei, asa cum sunt ele prevazute în tabelul nr. 2 din 

anexa 1; 

3. rapoartele de evaluare a tehnologiilor medicale realizate de către agenţiile autorizate din 

Franţa şi Marea Britanie ; 

4.  rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale sau, după caz, prin procedura centralizată, de către Comisia Europeană, prin 

Agenţia Europeană a Medicamentului ; 

5. dovada rambursării în statele membre ale UE (site-ul unde se găseşte decizia de rambursare 

sau decizia de rambursare certificată conformă de către autorităţile statului membru al UE) 

. 

  



 

ANEXA 2a) 

 

                                     CERERE 

pentru includerea unui medicament pe Lista cu medicamente de care beneficiază 

asiguraţii cu sau fără contribuţie personală 

 
 ______________________________________________________________________________ 

| 1. Date de identificare a medicamentului                                     | 

|______________________________________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

| Denumire comercială                        |                                 | 

|____________________________________________|_________________________________| 

| Denumire comună internaţională             |                                 | 

|____________________________________________|_________________________________| 

| Cod ATC                                    |                                 | 

|____________________________________________|_________________________________| 

| Data eliberării APP                        |                                 | 

|____________________________________________|_________________________________| 

| Data expirării brevetului (dacă acesta mai |                                 | 

| este în vigoare)                           |                                 | 

|____________________________________________|_________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

| 2. Forma farmaceutică, concentraţia, calea de administrare şi mărimea        | 

|    ambalajului                                                               | 

|______________________________________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

| Forma farmaceutică          |                                                | 

|_____________________________|________________________________________________| 

| Concentraţia                |                                                | 

|_____________________________|________________________________________________| 

| Calea de administrare       |                                                | 

|_____________________________|________________________________________________| 

| Mărimea ambalajului         |                                                | 

|_____________________________|________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

| 3. Date despre preţul medicamentului                                         | 

|______________________________________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

| Preţul cu amănuntul pe ambalaj                     |                         | 

|____________________________________________________|_________________________| 

| Preţul cu amănuntul pe unitatea terapeutică        |                         | 

|____________________________________________________|_________________________| 

| Preţul CIP în statele membre ale Uniunii Europene, |                         | 

| furnizat de instituţii competente în domeniu       |                         | 

|____________________________________________________|_________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

| 4. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă                               | 

|______________________________________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

| Numele companiei      |                                                      | 

|_______________________|______________________________________________________| 

| Persoana de contact   |                                                      | 

|_______________________|______________________________________________________| 

| Adresa                |                                                      | 

|_______________________|______________________________________________________| 



| Oraşul                |                                                      | 

|_______________________|______________________________________________________| 

| Ţara                  |                                                      | 

|_______________________|______________________________________________________| 

| Telefon               |                                                      | 

|_______________________|______________________________________________________| 

| Fax                   |                                                      | 

|_______________________|______________________________________________________| 

| E-mail                |                                                      | 

|_______________________|______________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

| 5. Tipul medicamentului                                            | 

|______________________________________________________________________________| 

                    _ 

                   |_| DCI nou; 

                    _ 

                   |_| DCI cunoscut 

 

    |_| Asocieri de doua sau mai multe DCI-uri 

     _ 

      

_ 

|  

 _ 

| 6. Indicaţia terapeutică                                                     | 

|______________________________________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

|Indicaţie  | Doza   | Doza   |Doza   | Durata medie a| Costul  |              

|terapeutică| zilnică  zilnica zilnică| tratamentului   mediu al|  

|           | minimă | maximă |uzuală | conform RCP   | terapiei|      

|           |        |        |       |               | (lei)   |    

|           |        |        |       |               |         |             

|           |        |        |       |               |      

_______________________________________________________________________________ 

| 7. Date despre profilul clinic                                               | 

|  

 

    1. Pentru cele mai importante şi relevante studii clinice realizate pentru 

medicamentul propus se completeaza (pentru fiecare) tabelul de mai jos (se 

completează de preferinţă în concordanţă cu intention-to-treat; dacă analiza ITT 

nu este disponibilă, se completează în concordanţă cu per-protocol). 

 

 ______________________________________________________________________________ 

| Numele studiului                  |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Tipul studiului                   |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Comparator                        |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Nr. pacienţilor incluşi în studiu |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Durata studiului                  |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Doza                              |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Doza comparatorului               |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

|                                   |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Măsura efectului primar           |                                          | 



|___________________________________|__________________________________________| 

| Efectul tratamentului             |                                          | 

| (inclusiv eroarea standard)       |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Efectul comparatorului            |                                          | 

| (inclusiv eroarea standard)       |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Diferenţă                         |                                          | 

| (inclusiv intervalul de încredere)|                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Valoarea P (P-value)              |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

|                                   |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Măsura efectului secundar         |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Efectul                           |                                          | 

| (inclusiv eroarea standard)       |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Efectul comparatorului            |                                          | 

| (inclusiv eroarea standard)       |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Diferenţa                         |                                          | 

| (inclusiv intervalul de încredere)|                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| Valoarea P (P-value)              |                                          | 

  

reactiile adverse  

(se vor mentiona toate reactiile  

adverse intalnite in timpul studiului) 

|                                   |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| % pacienţi care au abandonat      |                                          | 

| studiul din cauza efectului redus |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| % pacienţi care au abandonat      |                                          | 

| studiul din cauza efectelor       |                                          | 

| secundare (reacţii adverse)       |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| % pacienţi care au abandonat      |                                          | 

| studiul din alte cauze            |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

|                                   |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| % pacienţi care au abandonat      |                                          | 

| studiul din cauza efectului redus |                                          | 

| al comparatorului                 |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| % pacienţi care au abandonat      |                                          | 

| studiul din cauza efectelor       |                                          | 

| secundare (reacţii adverse)       |                                          | 

| ale comparatorului                |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

| % pacienţi care au abandonat      |                                          | 

| studiul din alte cauze datorate   |                                          | 

| comparatorului                    |                                          | 

|___________________________________|__________________________________________| 

 

______________________________________________________________________________ 



| 10. Date privind evaluarea tehnologiilor medicale (se va completa numai pentru 

rapoartele din Franţa şi Marea Britanie)                                          

| 

| Răspundeţi la următoarele 5 întrebări pentru fiecare indicaţie terapeutică.  | 

| La întrebările 2 - 5 răspundeţi în maximum jumătate de pagină pentru fiecare | 

| întrebare. | 

|______________________________________________________________________________| 

 

    1. Care sunt cele mai importante şi relevante studii de evaluarea 

tehnologiilor medicale efectuate în legătură cu medicamentul propus? Completaţi 

pentru fiecare tabelul de mai jos.Se va completa numai pentru studiile din 

Franţa şi Mare Britanie. 

 ______________________________________________________________________________ 

| Numele autorului şi anul        |                                            | 

| publicării                      |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Medicamentul                    |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Comparatorul                    |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Preţurile (medicamentul propriu |                                            | 

| şi comparatori)                 |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Perspectiva                     |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Ţara                            |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Grupul de pacienţi              |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Modelul studiului (da/nu)       |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

|                                 |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Ipoteze privind efectul clinic  |                                            | 

| anticipat*)                     |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Ipoteze privind efectul clinic  |                                            | 

| anticipat al comparatorului     |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Efectul**)                      |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Costul                          |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| ICER/QALY***)                   |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

| Comentarii                      |                                            | 

|_________________________________|____________________________________________| 

    *) De exemplu, mmHg. 

    **) De exemplu, QALY câştigaţi. 

    ***) Raport cost-efect incremental. 

 

    2. Cum aţi caracteriza pe scurt cost-eficacitatea tratamentului cu 

medicamentul propus, pe baza tabelului de mai sus? 

    3. Care sunt factorii cei mai relevanţi pentru cost-eficacitatea 

medicamentului; preţul, alte costuri, efectul asupra calităţii vieţii, efectul 

asupra speranţei de viaţă sau alţi factori? 

    4. Care factori, esenţiali pentru cost-eficacitatea medicamentului, sunt cei 

mai nesiguri? 



    5. Cum variază cost-eficacitatea medicamentului în relaţie cu, de exemplu, 

severitatea bolii, sexul şi vârsta pacientului, alţi factori de risc, prevenţia 

primară sau secundară? 

 

 ______________________________________________________________________________ 

| 11. Datele privind rambursarea în statele membre ale Uniunii Europene (se vor 

lua in considerare toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene)       | 

|______________________________________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

|      Ţara     | Compensare| Nivel     | Condiţii de prescriere| Protocol de  | 

|               | (da/nu)   | compensare| (inclusiv restricţii) | prescriere   | 

|               |           |           |                       | (da/nu)      | 

|_______________|___________|___________|_______________________|______________| 

__| 

 

    Declar că informţiile furnizate în prezenta cerere sunt correct şi complete 

în fiecare detaliu şi înţeleg că Ministerul Sănătăţii are dreptul de a solicita 

în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare 

de care dispun. 

 Înţeleg că în cazul în care această cerere nu este conformă cu realitatea 

sunt pasibil de în caălcarea prevederilor legilaţiei penale privind falsul în 

declaraţii. 

 

 ______________________________________________________________________________ 

| 12. Semnătura solicitantului, ştampila şi data                               | 

|______________________________________________________________________________| 

 ______________________________________________________________________________ 

|     Semnătura solicitantului şi ştampila          |          Data            | 

|___________________________________________________|__________________________| 

|                                                   |                          | 

|                                                   |                          | 

|                                                   |                          | 

|___________________________________________________|__________________________| 
 

    



ANEXA 3 

”Grilă de evaluare a riscului de bias pentru studiile clinice randomizate”  

Această grilă a fost elaborată de Cochrane Collaboration şi este accesibilă gratuit pe site-ul 

Cochrane Collaboration. Utilizarea ei este gratuită. 

Prezentul document reprezintă traducerea din engleză în limba română a grilei de evaluare. 

Criteriu Explicitarea modului de 

analiză al criteriului 

Evaluarea revizorului 

1.Generarea secvenţei de 

alocare aleatorie a 

participanţilor la studiu în 

grupuri a fost corect efectuată?  

Se verifică dacă metoda 

utilizată pentru generarea 

secvenţei de alocare este 

suficient de detaliată şi precisă 

pentru a permite distribuţia 

personalor participante la 

studiu în grupuri comparabile  

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

2.Mascarea alocării 

participanţilor a fost efectuată 

în mod adecvat? 

Se verifică dacă metoda 

utilizată pentru alocare este 

prezentată suficient de detaliat 

pentru a permite revizorului să 

constate eficacitatea 

procesului de alocare 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

3.A fost prevenită cunoaşterea 

alocării pentru fiecare 

intervenţie din studiu de către 

participanţi şi investigatori? 

Se descriu metodele de 

mascare (blinding) ale 

repartiţiei în grupuri a 

participanţilor şi a intervenţiei 

primite de către fiecare 

participant şi se verifică 

eficacitate acestora 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

4.Evaluarea rezultatelor 

studiului a ţinut seama de 

toate datele din studiu, chiar şi 

de cele incomplete? 

Se verifică caracterul complet 

al datelor care permit măsura 

efectelor primare şi/sau 

secundare, dacă au fost 

explicitate criteriile de 

includere şi excludere a 

participanţilor pe parcursul 

studiului, dacă a fost luată în 

considerare populaţia care se 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 



intenţiona a fi tratată  

5.Raportarea 

rezultatelor/efectelor primare 

şi secundare din studiu a fost 

selectivă? 

Se verifică dacă toate efectele 

intervenţiei ce apar în 

metodologie au fost evaluate 

şi dacă raportarea a fost făcută 

pentru toate rezultatele 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

6.Există alte riscuri de bias? Se verifică dacă există alte 

riscuri de bias (declararea 

sursei de finanţare a studiului, 

declaraţiile de interes ale 

investigatorilor, alte riscuri) au 

fost precizate de căre autorii 

studiului 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

 

Răspunsul “da” la întrebările 1-4 şi “nu” la întrebările 5 şi 6 echivalează cu un risc scăzut de bias al 

studiului şi cu o calitate ridicată a metodologiei studiului. Studiile de acest tip vor primi punctajul 

maxim specificat în criteriile de evaluare a tehnologiei medicale. 

Răspunsul “nu” la întrebările 1-4 şi “da” la întrebările 5 şi 6 echivalează cu un risc ridicat de bias al 

studiului şi cu o calitate scăzută a metodologiei studiului. Pentru studiile de acest tip se va solicita 

documentaţie suplimentară sau complementară. 

Răspunsul “nu se poate spune” la mai mult de jumătate din întrebări echivalează cu un risc ridicat de 

bias al studiului şi cu o calitate scăzută a metodologiei studiului. Pentru studiile de acest tip se va 

solicita documentaţie suplimentară sau complementară. 



ANEXA 4 

Grila AMSTAR de evaluare a calităţii metodologiei reviziilor sistematice 

Grila AMSTAR a fost elaborată de către cercetătorii de la EMGO Institute, Olanda. Este o grilă de 

evaluare ce poate fi descărcată gratuit de pe internet şi utilizată gratuit.  

Prezentul document reprezintă traducerea din engleză în limba română a grilei. 

Criteriu Explicitarea modului de 

analiză a criteriului 

Evaluarea revizorului 

1.A fost prezentat designul 

studiului? 

Întrebarea la care trebuie sa 

răspundă studiul şi criteriile de 

includere ale participanţilor au 

fost stabilite înainte de debutul 

reviziei sistematice? 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

Nu se aplica la studiul 

respectiv 

2.Selecţia studiilor incluse şi 

extragerea datelor  a fost 

realizată de către doi 

cerecetători ? 

Selecţia studiilor incluse şi 

extragerea datelor  a fost 

realizată de către doi 

cerecetători independenţi şi a 

fost stabilit un protocol de 

soluţionare a diferenţelor? 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

Nu se aplica la studiul 

respectiv 

3.A fost realizată o cercetare 

extinsă a bazelor de date ? 

Cel putin doua baze de date 

electronice au fost cercetate? 

Cuvintele-cheie şi strategia de 

cautare au fost furnizate? 

Există surse suplimentare de 

informaţii care au fost 

identificate şi analizate? 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

Nu se aplica la studiul 

respectiv 

4.Tipul publicaţiilor (literatura 

“gri”) a fost un criteriu de 

includere in revizie ? 

Autorii au menţionat dacă au 

căutat publicaţiile relevante 

indiferent de tipul lor? Autorii 

precizează dacă au exclus 

studii şi rapoarte în funcţie de 

tipul publicaţiilor sau de limba 

de publicare? 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

Nu se aplica la studiul 

respectiv 

5. Lista studiilor incluse şi  Da 



excluse a fost funizată? Nu 

Nu se poate spune 

Nu se aplica la studiul 

respectiv 

6.Caracteristicile studiilor 

incluse au fost funizate? 

Autorii au furnizat un tabel în 

care să fie prezentate datele 

din studiile incluse (despre 

participanţi, intervenţiile 

studiate, efectele primare şi 

secundare) 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

Nu se aplica la studiul 

respectiv 

7.Calitatea ştiinţifică a 

studiilor incluse a fost 

evaluată şi această evaluare 

este furnizată ? 

Metodele de evaluare “a 

priori” au fost furnizate (ex. 

pentru studiile ce măsoară 

eficacitatea, au fost incluse 

numai studiile randomizate, 

dublu-orb, în comparaţie cu 

placebo)? 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

Nu se aplica la studiul 

respectiv 

8.Calitatea ştiinţifică a 

studiilor incluse a fost utilizată 

în mod adecvat pentru 

formularea concluziilor? 

Au fost considerate rezultatele 

evaluării calităţii ştiinţifice a 

studiilor în analiza şi în 

concluziile reviziei 

sistematice? 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

Nu se aplica la studiul 

respectiv 

9.Metodologia pentru a 

combina rezultatele studiilor 

incluse a fost adecvată? 

A fost evaluată omogeneitatea 

studiilor (prin testul chi 

pătrat)? Dacă există 

heterogeneitate între studii, a 

fost aplicat modelul efectelor 

aleatorii sau a fost evaluată 

adecvarea combinării 

rezultatelor studiilor? 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

Nu se aplica la studiul 

respectiv 

10.A fost evaluată 

posibilitatea bias-ului de 

publicare ? 

A fost evaluat bias-ul de 

publicare prin graficul “in 

pâlnie” sau prin teste statistice 

(testul de regresie al lui 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 



Egger)? Nu se aplica la studiul 

respectiv 

11.Au fost declarate toate 

conflictele de interes? 

Au fost declarate toate sursele 

de finanţare şi conflictele de 

interes, atât în revizia 

sistematică, cât şi în studiile 

incluse? 

Da 

Nu 

Nu se poate spune 

Nu se aplica la studiul 

respectiv 

Răspunsul “da” la cel puţin 6 întrebări reprezintă o calitate ridicată a metodologiei reviziei 

sistematice şi revizia sistematică va primi punctajul maxim. 

Răspunsul “nu” la cel puţin 6 întrebări reprezintă o calitate scăzută a metodologiei reviziei 

sistematice şi se va solicita documentaţie suplimentară sau complementară. 

Răspunsul “nu se poate spune” la cel puţin 6 întrebări reprezintă o calitate scăzută a metodologiei 

reviziei sistematice şi se va solicita documentaţie suplimentară sau complementară. 

 

 

 


