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CONTEXT

Procesul european de Evaluare a Tehnologiilor Medicale (HTA) este realizat 

fragmentat în prezent de aproximativ 50 de agenții HTA europene, având 

un impact negativ asupra investițiilor în cercetare și dezvoltare în Europa 

și, primordial, asupra accesului pacienților la tratament. Noul regulament 

european de HTA a fost propus din nevoia de a adresa această fragmentare 

și de a reduce disparitățile în accesul la tratamente și diagnostice inovatoare 

în întreaga Europă.

NOUL REGULAMENT EUROPEAN DE 
HTA ARE PATRU ARII PRINCIPALE:

 � Sprijinirea dezvoltării bazei de lucru în comun asupra tuturor activităților 
HTA la nivelul UE în cadrul modelului de cooperare UE anticipat de 
Regulamentul privind HTA.

 � Sprijinirea pregătirii sistemelor și capacităților naționale pentru adoptarea 
Regulamentului HTA.

 � Sprijinirea activității comune desfășurate la nivel tehnic și științific de 
către organismele HTA din întreaga Europă.

 �Consilierea factorilor de decizie politică și a instituțiilor UE și naționale 
relevante cu privire la chestiuni referitoare la HTA, în special cooperarea 
în HTA.

Expert Meeting ”Impactul noii legislații HTA în România Avem nevoie de 

RWE?” a fost cel de-al doilea eveniment din seria dedicată cunoașterii noului 

regulament european de HTA. Obiectivul întâlnirii din 24 noiembrie a fost de 

a discuta referitor la direcțiile de acțiune care trebuie întreprinse în România 

în scopul îmbunătățirii accesului la inovație.
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EXPERT MEETING 
IMPACTUL NOII LEGISLAȚII HTA ÎN ROMÂNIA.  

AVEM NEVOIE DE RWE?, 24 NOIEMBRIE2021

#Moderator - Dr. Adrian Pană, expert Sănătate Publică și 
Management în domeniul sănătății

58 participanți

15 speakeri

Durată: 2 ore 30 de minute
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SPEAKERI: 

AUTORITĂȚI EUROPENE: 

MEP Cristian Bușoi, Președinte, Comisia ITRE, Parlamentului 

European; raportor al Parlamentului European pentru Programul 

de sănătate al UE, responsabil al Parlamentului European în relația 

cu EMA; președinte al Intergrupului de Luptă împotriva cancerului 

AUTORITĂȚI NAȚIONALE: 

Dr. Farm. Pr. Felicia Ciulu-Costinescu, Director Direcţia  

Evaluare Tehnologii Medicale, Agenția Națională a  

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Dr. Oana Ingrid Mocanu, Director General Direcţia Farmaceutică 

Clawback Cost/Volum, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

EXPERȚI SĂNĂTATE PUBLICĂ: 

Dr. Adrian Pană, expert Sănătate Publică și Management în 

domeniul sănătății

Radu Comșa, Consultant politici de sănătate
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PROFESIONIȘTI: 

Dr. Daciana Toma, Secretar Societatea Natională de Medicina 

Familiei 

Prof. univ. dr. Gabriel Kacso, Șef Catedră Oncologie  

Radioterapie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu 

Hațieganu” Cluj-Napoca

ASOCIAȚII DE PACIENȚI: 

Rozalina Lăpădatu, Președinte Asociația Pacienților cu Afecțiuni 

Autoimune (APAA)

INDUSTRIE: 

Alina Culcea, Președinte, ARPIM 

Jorge Ruiz Benecke, General Manager, ABBVIE România  

Dr. Ioana Bianchi, Director Relații Externe, ARPIM 

Gabriela Teodorescu, Director medical CEEBA, AstraZeneca 

Nona Chiriac, Director pentru relația cu autoritățile, Novartis 

Pharma România 

Florentina Păncescu - Head of Neurology and Operations EE, 

UCB Pharma România 

Roxana Mărgan, Co-fondator și director operațional, OncoChain
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TEME

 �Concluzii dezbatere ”Evaluarea tehnologiilor medicale (HTA) în 
perioada de tranziție. Oportunități și incertitudini”

 � Integrarea viziunii europene în context național

 � Stadiul legislației europene de HTA. Priorități pentru România

 �Medicamentele viitorului: o speranță pentru pacienți și sistemul de 
sănătate

 � Strategii de optimizare a accesului la inovație și eficientizarea 
cheltuielilor – Noul HTA – ce poate aduce bun în România?

 �CNAS și îmbunătățirea accesului pacienților la inovație – Scurtarea 
timpului. Eficientizarea procedurilor

 �Propuneri de eficientizare și transparentizare a HTA în România

 � Importanța datelor pentru stabilirea incidenței bolilor cronice și a 
politicilor de sănătate, în medicina de familie

 � Studiu de caz: Importanța RWE în oncologie – radioterapie și 
radiodiagnostic

 �RWD- Studiile de tip RWE, de la dezvoltarea de noi molecule la 
ghidarea deciziei clinice.

 �Rolul asociațiilor de pacienți în colectarea datelor și colaboarea 
autoritate-profesioniști-pacienți

 �RWE în România - cât de mult ar putea accelera accesul la tratamente 
& de ce este nevoie pentru a folosi cu adevărat RWE în deciziile de 
rambursare?

 �Analiza de impact bugetar și accesul la inovație

 �Datele- salvarea pacienților?
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”România va trebui să se reformeze și să realizeze un sistem 
de evaluare a tehnologiilor medicale predictibil sau să-și 
adapteze modelul existent, astfel încât să răspundă nevoilor 
pacienților. Adaptarea la noul context european a procesului 
național de evaluare a tehnologiilor medicale este obligatorie 
și totodată necesară, însă are nevoie de o voință politică 
puternică și de un dialog între toți actorii responsabili. 
Sănătatea și dezvoltarea serviciilor de sănătate, investițiile și 
stimularea inovației în acest sector ar trebui să fie o prioritate 
de vârf pentru factorii de decizie, nu numai pentru a lupta 
împotriva pandemiei actuale, ci și pentru a pregăti sistemele 
noastre de sănătate pentru a răspunde provocărilor globale și 
tratamentelor viitoare”.

CONCLUZII: AUTORITĂȚI EUROPENE

Dr. Cristian Bușoi, 

Președinte Comisia ITRE, 

Parlamentul European, 

raportor PE pentru 

Programul de sănătate 

al UE, responsabil al 

PE în relația cu EMA; 

președinte Intergrupul 

de Luptă împotriva 

cancerului.



9 9- 9 -

CONCLUZII: AUTORITĂȚI NAȚIONALE

”Este o șansă unică pentru țara noastră de a se alinia la HTA 
european, pentru că vedem cât de des se pune problema lipsei 
predictibilității și a dispunerii de soluții concrete. Va trebui găsită 
formula corectă de către autorități, HTA, plătitori care doresc 
asigurarea de tratamente inovative pentru cetățeni, companiile 
care investesc în cercetare-dezvoltare și asociațiile de pacienți. 
Ne așteptăm ca terapiile care vor fi aprobate în viitorul apropiat, 
dacă vor urma același trend, să presupună existența unei anumite 
infrastructuri, expertiză și costuri suplimentare. Scopul final este 
accelerarea și asigurarea echității în ceea ce privește accesul 
pacienților la tratament”. 

Dr. Farm. Pr. Felicia 

Ciulu-Costinescu, 

Director Direcţia Evaluare 

Tehnologii Medicale, 

ANMDMR.
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CONCLUZII: AUTORITĂȚI NAȚIONALE

”Am discutat Programul de Acces Timpuriu (Early Acces 
Programme) pentru medicamentele autorizate de către Agenția 
Europeană a Medicamentului. În acest context, s-a dorit realizarea 
unui Fond pentru Inovație, însă nu s-a găsit încă o sursă de finanțare. 
Propunerile companiilor trebuie fundamentate cu calcule detaliate, 
pentru a putea arăta că acest model este sustenabil din punct de 
vedere financiar. În ceea ce privește mecanismele de Early Acces 
Program, contractele cost-volum și cost-volum-rezultat acoperă 
doar o anumită arie de medicamente și sunt mai puțin aplicabile 
pentru medicamentele noi care vin, pentru terapii avansate. Va 
trebui să identificăm anumite mecanisme prin care putem introduce 
aceste medicamente în listă, condiționat sau necondiționat. Putem 
identifica și alte mecanisme de acces condiționat în listă, cum ar fi, 
de exemplu, cele legate de colectarea de date”.

Dr. Oana Ingrid Mocanu, 

Director General Direcţia 

Farmaceutică Clawback 

Cost/Volum, Casa 

Națională de Asigurări de 

Sănătate
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CONCLUZII- MEDIUL ACADEMIC

”Blocaj la nivelul asumării politice

Livrabilele proiectelor de asistență tehnică trebuie integrate 
într-o metodologie asumată, aliniată cu strategic cu politicile 
publice ale Ministerului Sănătății. Întrucât Ministerul Sănătății 
este beneficiarul proiectului de asistență tehnică și agentul de 
implementare a reformei HTA, metodologia finală nu poate fi 
redactată exclusiv de către consultanți, ANMDMR sau o entitate 
terță. Ministerul Sănătății trebuie sa coordoneze reforma HTA”.

Prof. univ. dr. Anca Buzoianu, 

Rector Universitatea de 

Medicină și Farmacie MF “Iuliu 

Hațieganu” Cluj-Napoca
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CONCLUZII  - EXPERȚI SĂNĂTATE PUBLICĂ

”Evaluarea Tehnologiilor Medicale reprezintă unul dintre 
obiectivele Strategiei Naționale de Sănătate, la care se lucrează 
în prezent. Din punct de vedere al politicilor de sănătate, trebuie 
să ne pregătim pentru impactul pe care îl va avea noua legislație 
europeană de HTA în context românesc și să înțelegem cum putem 
utiliza datele și dovezile din lumea reală. Noua reglementare HTA la 
nivel european își propune o activitate comună la nivel științific și 
clinic, efectuată de către instituțiile naționale implicate în procesul 
de Evaluare a Tehnologiilor Medicale, care să asigure o calitate 
înaltă, în timp util și transparentă, lăsând totuși Statelor Membre 
responsabilitatea pentru modul în care își finalizează concluziile pe 
valoarea adăugată a unei tehnologii și cum iau deciziile în partea 
de prețuri și rambursare”.

Dr. Adrian Pană, 

moderatorul dezbaterii
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CONCLUZII  - EXPERȚI SĂNĂTATE PUBLICĂ

”Acest regulament va intra în vigoare din 2025 și va fi aplicat treptat 
– prima dată se vor face evaluări clinice pentru noile medicamente 
pentru cancer și terapii medicale avansate, după care se trece, 
peste 3 ani, la medicamentele orfane și, apoi, din 2030, se extinde 
la noile molecule sau noile indicații, aprobate prin procedură 
centralizată. Două lucruri importante aduce României regulamentul 
acesta: know how - prin implicarea reprezentanțiilor României, fie 
că vin de la autorități publice, fie că vin din partea mediului non 
guvernamental, pacienți, mediul academic, experți, profesioniști 
și informații. Datorită nului regulament vom avea informații cu 
privire la tehnologiile medicale care urmează să pătrundă pe piață  
și informații cu privire la efectele clinice ale acestora”. 

Radu Comșa
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CONCLUZII  - PROFESIONIȘTI

”Trebuie schimbat ceva în modul de colectare a datelor pentru că 
suntem foarte departe de realitate.  Datele prezentate de ultimul 
buletin informativ al INSP (nr. 4/2021) : diabet, în 2021, avem 
1.207.053 pacienți cu diabet în evidență (în populația generală), 
însă în raportările medicilor de familie avem doar  886.816 pacienți 
cu diabet zaharat. Studiul PREDATOR din 2014 arăta o prevalență 
de aproximativ 1.5 milioane pacienți pe grupele de vârstă 20- 
79 de ani. Este vorba și despre subdiagnosticare, dar și despre o 
proastă colectare a datelor. Nu toți medicii de familie au obligația 
să raporteze, nu toate softurile de cabinet generează aceste date.  
Pașii care trebuie urmați sunt: adaptarea softurilor, registre de boli 
cronice, încurajare pentru înregistrarea reală a datelor”.

Dr. Daciana Toma,  

medic primar, medic 

de familie, Secretar 

Societatea Națională 

de Medicina Familiei 

(SNMF)
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CONCLUZII  - PROFESIONIȘTI

”Calitatea informației va fi esențială pentru a putea face previziuni 
cu acuratețe asupra domeniilor în care vom aloca resursele și 
așa limitate. Este importantă investiția în centre de radioterapie 
apropiate de pacient. Eu aș vedea radioterapia cvasi-exclusiv 
ambulatorie. Vizavi de HTA, axa centrală aș vedea-o pe câștig de 
bani prin spitalizare, făcând integral radioterapia ambulator. 

Cum putem avea mai multă informație fiabilă? Asociat cardului 
de sănătate, o soluție ar fi încărcarea pe cardul pacientului, a 
cheltuielilor din diverse etape ale diagnosticului și tratamentului 
oncologic, inclusiv prețul medicamentelor, card folosit atât în spital, 
cât și la farmaciile cu circuit închis și deschis, dar și la serviciile 
private. O bună parte din cheltuielile de diagnostic și de tratament 
al unor complicații sunt rezolvate și în segmente private. Alte nevoi 
sunt: dosarul electronic, armonizarea informațiilor pe care deja 
le avem în diverse forme, fie în SIUI, fie în registrele regionale de 
cancer, fie la Evidența Populației. Aceste prime exerciții de RWE 
care există la nivel național ne-au învățat câte carențe avem în 
diverse servicii și am reușit să identificăm modalități simple de 
a le amortiza, îmbunătăți și de a avea, în anul 2022, date mult mai 
fiabile”.

Prof. univ. dr. Gabriel Kacso, 

șef Catedra Oncologie – 

Radioterapie, Universitatea 

de Medicină ”Iuliu Hațieganu” 

Cluj
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CONCLUZII  - ASOCIAȚII DE PACIENȚI

”Este clar că  avem nevoie de date. Am cerut, de mai multe ori, 
deschiderea datelor, atât cât sunt, din partea CNAS. Avem nevoie 
de un alt buget, care să acopere necesitățile și, de asemenea, este 
necesară o discuție cu Ministerul de Finanțe și de lămurit multe 
lucruri, pentru că în permanență avem acolo câte o Hotărâre de 
Guvern  blocată. Suntem blocați și pe zona de protocoale, pentru că 
ce s-a avizat înainte, ce a intrat înainte în lista de compensare, încă 
nu are protocoale și pacienții tot așteaptă. 

Este evident că avem o lipsă de stabilitate în conducerea instituțiilor 
statului care blochează proiectele. Pentru că, atât timp cât avem 
miniștri și secretari de stat care se schimbă toată ziua,(…) avem 
aceeași discuție:  Unde sunt toate informațiile din proiectul cu Banca 
Mondială pe HTA? Unde s-au blocat? Unde sunt toate materialele 
trimise de grupul de lucru? Ce s-a ales de ele? Cine ia o decizie, 
pentru că este implicată și o decizie politică astfel încât să putem 
să mergem mai departe?”. 

Rozalina Lăpădatu, 

președinte Asociația 

Pacienților cu Afecțiuni 

Autoimune (APAA)
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CONCLUZII  - INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

”Medicamentele și tehnologiile de ultimă generație, introduse și în 
România la timpul potrivit astfel încât să fie accesibile pacienților 
pot să contribuie la scăderea poverii bolilor. Un proces foarte bun de 
Horizon scanning, o bugetare multianuală, un proces care să aducă 
industria și autoritățile într-un dialog continuu ne pot ajuta să 
avem un Fond de Inovație, o provizionare bună în ceea ce înseamnă 
cheltuieli și, mai mult decât atât, să putem introduce elemente 
noi care să ajute la un acces mai rapid al pacienților la inovație. 
Putem evalua și valorifica inovația prin utilizarea RWE ca un 
mijloc de acces mai rapid la inovație, prin adaptarea metodologiei 
de HTA la personalizarea accentuată a terapiilor și valorificarea 
oportunității HTA european, calcularea corectă a impactului 
bugetar și mecanisme inovatoare de partajare a riscului, dar și 
prin trecerea de la rambursarea condiționată la cea necondiționată 
pentru terapiile care au rezultate mai bune decât în studii”.

Alina Culcea,  

președinte Asociația 

Română a Producătorilor 

Internaționali de 

Medicamente (ARPIM)
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CONCLUZII  - INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

“Dovezile generate de studiile din viața reală (RWE) oferă din ce în ce 
mai multe perspective și informează deciziile și practicile medicale 
din întreaga lume. Cunoașterea modului în care un medicament 
este administrat și utilizat de către pacienți în viața reală poate 
susține cu siguranță deciziile privind îngrijirea sănătății și poate 
adresa ineficiențele din sistemul de sănătate prin completarea 
lacunelor informative. Pe termen scurt, avem nevoie de metodologie 
și norme clare pentru a încorpora și implementa RWE din studiile 
clinice non-intervenționale. Pe termen lung, trebuie să investim 
în educație, în construirea competențelor și creșterea înțelegerii 
faptului că generarea de date din viața reală poate face o diferență 
semnificativă pentru viitorul sistemului nostru de sănătate, în 
beneficiul pacientului.”

Jorge Ruiz Benecke, 

Director General 

AbbVie România
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CONCLUZII  - INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

”Noul regulament european HTA va fi votat în plenul Parlamentului 
European pe 13 decembrie. Până la implementarea primelor 
recomandări- cele care încep cu medicamentele de înaltă 
tehnologie și cele oncologice, la nivelul EUnetHTA s-a creat un nou 
vehicul – EUnetHTA 2021, iar instituțiile care conduc acest proces 
de elaborare a documentației sunt cele din Germania și Franța. 
Pentru ca România să poată implementa acest noul regulament 
HTA european, este nevoie de transparentizarea datelor legate 
de procesul de evaluare a tehnologiilor medicale, eficientizarea 
procesului de evaluare și rambursare  și utilizarea studiilor de 
colectare a datelor reale”. 

Dr. Ioana Bianchi, 

 Director Relații Externe, 

ARPIM



20 20- 20 -

CONCLUZII  - INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

”Este nevoie de colaborare, de dialog continuu pentru ca și în 
România să poată fi făcute studii non-intervenționale bazate pe 
date secundare, mai ales acum, când progresele din zona digitală 
permit implementarea rapidă și într-o manieră mult mai variată 
și extinsă. Astăzi nu se mai pune întrebarea dacă este nevoie de 
inovație în sănătate, ci de cât de repede putem să o facem accesibilă 
pacienților. RWE ar putea fi catalizatorul ! Important să fie definit 
cadrul de guvernanță pentru setare, analiză, interpretare și utilizare 
a datelor din astfel de proiecte”. 

Gabriela Teodorescu, 

Director medical CEEBA, 

AstraZeneca
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CONCLUZII  - INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

”RWE poate avea o influență benefică în completarea datelor 
necesare unei decizii de acordare a accesului la medicamente 
inovative, atât printr-o mai bună înțelegere a grupului de pacienți 
la care va ajunge tratamentul, cât și prin oferirea de noi perspective 
sau completarea datelor din studii clinice pentru o imagine mai 
clară asupra eficacității medicamentului și a rezultatelor previzibile 
pe termen lung. De aceea, dovezile din lumea reală pot fi un ajutor 
real și demn de luat în seamă pentru îmbunătățirea accesului la 
asistență medicală, atât din perspectiva pacienților, a companiilor 
farmaceutice, cât și cea a factorilor de decizie”. 

Cristina Ionela Popescu, 

Corporate Affairs Director 

NovoNordisk
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CONCLUZII  - INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

Pentru a putea folosi cu adevărat RWE în deciziile de rabursare este 
nevoie de: 

- Acceptarea necesitîții accesului bazat pe evidențe&mai rapid la 
medicamentele innovative și coordonarea cu finanțarea- politică 
sanitară

- Dezvoltarea expertizei în RWE - instituțional și individual

- Colaborare interinstituțională, între autorități si industrie etc și 
clarificarea rolurilor

- Disponibilitatea datelor- primare sau secundare (preferabil 
existente), surse consistente de date (registre, baze de date 
administrative); standardizarea datelor; capacitate de analiză

- Timp limitat pentru studiu (maximum 2 ani), criterii măsurabile 
și usor de evaluat (studii observaționale/non-intervenționale)

- Adaptarea metodologiei de aplicare (Ordinul 861 / 2014)

- Adaptarea legislației MEA și coordonarea cu legislația de HTA

Nona Chiriac, 

Director pentru 

relația cu 

autoritățile, Novartis 

Pharma România
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CONCLUZII  - INDUSTRIA FARMACEUTICĂ

”Atunci când pe piață există rambursate doar medicamente 
generice, tratamentele noi sunt dezavantajate din start și, ca atare, 
și pacienții care suferă de boala respectivă. Singura șansă este 
să intrăm în contracte de cost - volum care, după cum se știe, au 
restricții, au limite, este cu totul altceva. Sunt boli în care pacienții 
beneficiază de cele mai noi tratamente cu mult mai multă ușurință 
și sunt altele în care chiar nu au soluții. Și atunci, mi-aș dori foarte 
mult, când discutăm despre schimbări în domeniul HTA, să ne 
gândim și la aspectul acesta și să dăm din start o șansă tuturor 
cu niște mecansime care să împace pe toată lumea. Referitor la 
Fondul de Inovație, suntem într-un stadiu foarte avansat cu acest 
proiect, avem și susținere politică. Cred că avem șanse mari să îl 
vedem implementat  în România, sperăm de anul viitor”.

Florentina 

Păncescu, Head 

of Neurology and 

Operations EE, UCB 

Pharma România
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CONCLUZII  - INDUSTRIE

Studiile arată că aproximativ 93% din datele din oncologie nu se 
folosesc la adevăratul lor potențial, iar majoritatea datelor provin 
din trialuri unde sunt înrolați 2-3% din pacienți. Managementul 
actual al datelor este dificil pentru că softurile de spital nu sunt 
destinate cercetării, ele sunt pentru managementul pacienților 
și decontare la CNAS, astfel că cercetarea și analiza datelor este 
extrem de greoaie, consumatoare de timp și de energie.  

Ce ar trebui schimbat? 

- Model comun de colectare de date în toate clinicile și spitalele de 
Oncologie 
- Interoperabilitate 
- Framework etic, legal și transparent pentru schimbul de date  
- Colaborare a tuturor factorilor interesați. 

Roxana Mărgan, 

cofondator și 

director operațional 

OncoChain
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