Minuta: 17.02.2020
Tema: Proiect de Ordin al ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si al
președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de
contract, metodologia de negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si
derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat
Ca urmare solicitarii ARPIM transmisa electronic si inregistrata la CNAS cu nr MS
423/10.02.2020 de organizare a unei dezbateri publice referitoare la Proiect de Ordin al
ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru
modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatatii si al președintelui Casei Naționale
de Asigurari de Sănătate nr 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de
negociere, incheiere si monitorizare a modului de implementare si derulare a contractelor de
tip cost-volum/cost-volum-rezultat, afisat pe site-ul CNAS in data de 31.01.2020, in data de
17.02.2020 a avut loc la sediul CNAS intalnirea dintre reprezentantii societatii civile si
reprezentantii CNAS si MS.
La aceasta dezbatere au participat, din partea autoritatilor:
-

Oana Mocanu- Director FCCV CNAS
Gabriela Cirstea – consilier juridic, DGJCA CNAS
Doina Mormenschi- Directia politica medicamentului si a dispozitivelor medicale, MS
Andrei Alexandrescu Budeanu- Directia politica medicamentului si a dispozitivelor
medicale, MS

Din partea societatii civile, au participat, 43 de persoane, punctul de vedere al ARPIM fiind
sustinut de dna Ioana Bianchi – Director Relatii Externe. Au mai luat cuvantul, in ordinea
inscrierii pentru participare la dezbaterea publica:
-

Simona Stancu– MSD
Diana Turturica- Amgen
Lucian Bondoc – Bondoc &Asociatii
Daniel Popescu-Eli Lilly

si altii.
Discutiile referitoare la proiectul de act normativ au fost urmatoarele:
Ioana Bianchi: solicitam in primul rand, o clarificare a modificarii art.4 alin (12)
Oana Mocanu: raportat si la prevederile art 24 din Ordinul MS nr 368/2017 referitoare la
procedura de corectie a preturilor care nu se aplica pe perioada de derulare a unui contract
si tinand cont de faptul ca in anul 2019 au fost incheiate 18 noi contracte cost volum si
cost volum rezultat iar medicamentele ce fac obiectul acestora nu au fost incluse inca in
lista aprobata prin HG nr 720/2008 , este necesar fie a defini conceptual, in sensul
Ordinului MS/CNAS nr 735/976/2018, perioada de derulare a unui contract fie a completa
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art 10 din acest ordin referitor la modificarea pretului in contract ca urmare a procedurii de
corectie a preturilor pentru situatiile in care exista incheiate noi contracte cost volum/cost
volum rezultat dar acestea nu au intrat in vigoare si nu se afla in perioada de valabilitate.
Lucian Bondoc: strict juridic, un contract incheiat poate fi considerat un contract in
derulare.
Ioana Bianchi: pentru aceasta clarificare nu putem formula pe moment un punct de vedere
ARPIM. Solicitam organizarea in cursul acestei saptamani a unei intalniri tehnice intre
reprezentantii CNAS si reprezentantii ARPIM
Oana Mocanu: putem organiza aceasta intalnire joi 20.02.2020 ora 15,00 la sediul CNAS
Ioana Bianchi: vom participa la aceasta intalnire si vom prezenta propunerile ARPIM
Ioana Bianchi: Propunem modificarea art 1 lit a) din Ordin, ARPIM considerand ca este
necesara clarificarea definitiei populatiei eligibile si a criteriilor pe baza carora populatia
eligibila este determinata, comisiile de specialitate ale MS avand intelegeri diferite asupra
stabilirii populatiei eligibile.
Oana Mocanu: referitor la propunerea dvs, trebuie sa aveti in vedere faptul ca, negocierea
se deruleaza in baza unei decizii de includere conditionata, decizie care poate fi restrictiva
fata de indicatia din RCP produs. Totodata, este necesar a se avea in vedere faptul ca, art 1
este articol de definitii iar descrierea modalitatii de stabilire a populatiei eligibile pentru
initierea unui proces de negociere este reglementata prin art 6 alin (5) din Ordin. Pe cale
de consecinta, propunerea dvs nu face obiectul art 1 lit a).
Ioana Bianchi: vom reveni cu o propunere ARPIM de completare a art 6 alin (5) din
Ordin.
Ioana Bianchi: propunem modificarea art 4 alin (8) din Ordin, ARPIM considerand ca
DAPP va trebui sa ofere sursele de date si algoritmul de calcul al populatiei eligibile astfel
incat procesul de negociere sa poata fi initiat pentru a asigura accesul pacientilor la
tratament intr-un timp optim si predictibil.
Oana Mocanu: propunerea dvs nu are in vedere atributiile Comisiei de Negociere
prevazute la art 2 alin (8) din Ordin precum si prevederile art 6 din Ordin, astfel incat
propunerea nu se sustine.
Ioana Bianchi: propunem completarea art 5 alin (3) din proiectul de ordin, ARPIM
considerand ca este necesar sa existe si din partea DAPP o exprimare a disponibilitatii
pentru aplicarea procedurii simplificate.
Oana Mocanu: propunerea dvs va fi acceptata, avand in vedere justificarea acesteia
inclusa in materialul transmis.
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Ioana Bianchi: propunem o completare a art 10 alin (2) din Ordin, ARPIM considerand ca
este necesar ca etapele in vederea evaluarii rezultatului medical sa fie clar determinate,
inclusiv din perspectiva calendarului.
Oana Mocanu: propunerea dvs nu face obiectul de reglementare a actului normativ pentru
care se desfasoara dezbaterea publica. Impunerea unei obligatii medicilor curanti care
evalueaza rezultatul medical al pacientilor ce au beneficiat de tratament cu medicamente
ce fac obiectul contractelor cost volum rezultat trebuie sa fie insotita si de o sanctiune in
cazul constatarii nerespectarii acesteia; obligatiile si sanctiunile aplicabile furnizorilor ce
deruleaza relatii contractuale cu o casa de asigurari de sanatate fac obiectul de
reglementare a contractului cadru si normelor metodologice de aplicare a acestuia,
conform prevederilor Legii nr 95/2006 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.
Iana Bianchi: vom reveni cu o propunere ARPIM la contractul cadru si normele
metodologice de aplicare a acestuia.
Ioana Bianchi: Propunem o serie de alternative care ar putea duce la diminuarea riscului
de credit comercial in cazul contractelor cost volum rezultat.
Oana Mocanu: propunerile dvs nu fac obiectul de reglementare a actului normativ pentru
care se desfasoara dezbaterea publica.
Ioana Bianchi: propunem completarea art 10 alin (5) si (5^1) din proiectul de act
normativ, in seunsul ajustarii populatiei eligibile si pentru situatia prevazuta la pct 4.1 de
la alin (4).
Oana Mocanu: vom analiza implicatiile si oportunitatea ajustarii populatiei eligibile si
pentru aceasta situatie, in concordanta cu prevederile art 6 din Ordin si ale Ordinului MS
nr 861/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Avand in vedere faptul ca nu mai sunt alte recomandari referitoare la proiectul de Ordin
supus dezbaterii publice, se declara incheiata dezbatere publica din data de 24.06.2019.
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