
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
 
 

ORDIN  

privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru 
aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a 

documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate 
în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau 

excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale 
corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 
personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se 

acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. _____din _______ 2015 al Direcţiei Politica 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresa 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale nr.            din           , 

înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr.                       din                    , 

     având în vedere prevederile art. 2321 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

     ţinând cont de prevederile art. 2 alin. (3) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 

734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

ministrul Sănătăţii emite următorul ordin: 

     

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi 
metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă 
de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind 
includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din 
Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de 
care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie 
medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune 
internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor 
naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 557 din 28 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 
 



1. În anexa nr. 1 la ordin, Tabelul nr. 3 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor 
compensate din Listă, se modifică şi va avea următorul cuprins:  

 
“Tabel nr. 3. CRITERIILE DE EVALUARE A DCI-URILOR COMPENSATE DIN LISTĂ 

     

 
Criterii de evaluare Punctaj 

Se alege 
doar un 
punctaj. 

Se pot 
aduna 

punctele. 

 
1. ETM bazată pe estimarea beneficiului terapeutic (SMR) 

 

1.1. DCI evaluată de HAS cu SMR 
nivel major/important (BT 1) 

0  
 

Se pot 
obţine 

maximum 
25 de 

puncte. 

 

 
1.2. DCI care nu a fost evaluată de 
HAS 

10  

 

1.3. DCI evaluată de HAS cu SMR 
nivel moderat/scăzut (BT 2) 

15  

 

1.4. DCI evaluată de HAS cu SMR 
nivel insuficient (BT 3) sau este 
cuprins in lista negative a HAS 

25  

 
2. ETM bazată pe cost-eficacitate - Marea Britanie (NICE/SMC) 

 

2.1. DCI a primit avizul pozitiv, fără 
restricţii, din partea autorităţii de 
evaluare a tehnologiilor medicale din 
Marea Britanie. 

0  
 
 
 
 
 
 

Se pot 
obţine 

maximum 
25 

puncte. 

 

 

2.2. DCI nu a fost evaluat de autorităţi 
de evaluare a tehnologiilor medicale 
din Marea Britanie (NICE/SMC). 

10  

 

2.3. DCI a primit la revizuire avizul 
pozitiv, cu restricţii comparativ cu 
RCP, din partea autorităţii de evaluare 
a tehnologiilor medicale din Marea 
Britanie (NICE/SMC). 

15  

 

2.4. DCI nu a primit avizul de 
includere în sistemul de rambursare 
din partea autorităţii de evaluare a 
tehnologiilor medicale din Marea 
Britanie (NICE/SMC)/Avizul de 
includere în sistem a fost retras. sau 
este cuprins in lista negative a 
NICE/SMC 

25  

    
 “ 
 

2. În anexa nr. 1 la ordin, după Tabelul nr. 4 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor 
noi se introduce un nou  tabel, “Tabelul nr. 5 - Criteriile de evaluare a DCI-



urilor noi aprobate de către Agenția Europeană a Medicamentului cu statut 
de medicament orfan”  cu următorul cuprins: 

 
“Tabelul nr. 5. - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi aprobate de către Agenția 

Europeană a Medicamentului cu statut de medicament orfan 
 

Criteriu Nr puncte 

Tratamentul, prevenirea sau diagnosticarea unor 
afecțiuni care nu afectează mai mult de 5 din 10.000 
de persoane sau care pun în pericol viața, sunt 
cronic debilitante sau repezintă afecțiuni grave și 
cronice ale organismului.  
În plus, pentru aceste boli nu există nicio metodă 
satisfăcătoare de diagnosticare, prevenire sau 
tratament autorizată în UE sau dacă această metodă 
există, medicamentul aduce un beneficiu 
semnificativ celor care suferă de această acțiune 

55 

 
Numarul de state membre ale Uniunii Europene în care 

produsul este compensat 
  

0 – 2 state 0 

3 - 7 state 10 

8 - 13 state 20 

14 – 28 state 25 

 “ 
 

3. În anexa nr. 2, la punctul I litera B, numărul curent 5 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

"5. Criterii pentru emiterea deciziei de menţinere în Listă: 

a) obţinerea unui punctaj mai mic  de 25 de puncte în urma procesului de evaluare 
a tehnologiilor medicale efectuat în condiţiile prezentei metodologii conduce la 
menţinerea DCI la acelaşi nivel de compensare; 

b) obţinerea unui punctaj între 25 şi 49 de puncte în urma procesului de evaluare a 
tehnologiilor medicale efectuat în condiţiile prezentei metodologi conduce la 
mutarea DCI pe sublista cu nivel de compensare stabilit prin hotărâre a 
Guvernului." 

   

4. În anexa nr. 2 la ordin, la punctul II, numărul  curent 4  se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
"4. Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii 
şi este constituită din: un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, doi reprezentanţi ai 



Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale și doi reprezentanți al 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din care unul va fi președinte al comisiei. 
La şedinţele comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot participa reprezentanţi ai 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă care au formulat contestaţie, ai asociaţiilor 
producătorilor de medicamente şi ai asociaţiilor de pacienţi, care au statut de 
observator, fără drept de vot.” 
     
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale 
Preşedinte - Marius Savu 
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Agenţia Naţională de Programe de Sănătate 
 
Director Mihaela Bardoş 
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