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DATE DESPRE COMUNICARE                                                           SAN 1 ALTELE 1 

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 03.05.2022; responsabili 

Margaritis Schinas, vicepreședinte al Comisiei Europene și Stella Kyriakides, responsabil 

pentru sănătate și siguranță alimentară 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și 

Consiliu - Un spațiu european al datelor privind sănătatea: valorificarea puterii datelor 

privind sănătatea în sprijinul cetățenilor, al pacienților și al inovării 

3. Date de identificare: COM(2022)196 final 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiu actual:  

Parlamentul European: comisia sesizată pentru raport este: Comisia pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) (cf.  ordinea de zi a comisiei ENVI, p. 18). 

Consiliul UE: formațiunea responsabilă: ocuparea forței de muncă, politică socială, 

sănătate și consumatori (EPSCO); următoarele reuniuni: 14 iunie 2022 și 16 iunie 2022.  

6. Alte informații: Comunicarea este însoțită de propunerea de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului privind spațiul european al datelor privind 

sănătatea [COM(2022)197]. 

 

Rezumat 

Comunicarea prezintă unul dintre elementele constitutive ale uniunii europene a sănătății - 

spațiul european al datelor privind sănătatea. Măsurile propuse promovează o piață unică 

pentru serviciile și produsele digitale de sănătate și oferă un cadru pentru utilizarea datelor 

privind sănătatea pentru activități de cercetare, inovare, elaborarea politicilor, asigurând 

respectarea deplină a standardelor UE de protecție a datelor. 

 

Cuvinte-cheie: inovație, cooperarea transfrontalieră, protejarea vieții private, fluxul de date 

transfrontalier, protecția datelor, date cu caracter personal, organizarea asistenței medicale, 

sistemul de sănătate, schimbul de informații, e-sănătate. 

  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_196_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/248911/envi-work-in-progress-23.05.2022.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/configurations/epsco/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/epsco/2022/06/16/
https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_197_EN_ACT_part1_v8.pdf
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1. CONTEXT 

 

Crearea unui spațiu european de date în sectorul sănătății este una dintre prioritățile 

Comisiei Europene pentru perioada 2019-2025. 

Spațiul european al datelor privind sănătatea (EHDS) se bazează pe Regulamentul 

(2016/679) privind protecția datelor (RGPD) și pe Directiva (2016/1148) privind măsuri pentru 

un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (NIS)1. În 

sfera Directivei NIS 22 intră, în sens mai larg, sectorul asistenței medicale, prin includerea 

producătorilor de dispozitive medicale, având în vedere amenințările tot mai mari la adresa 

securității care au apărut în cursul pandemiei de COVID-19.  

În 2020, a fost prezentată Strategia europeană privind datele, care, printre altele, arată 

că este necesară dezvoltarea unor spații sectoriale ale datelor în domenii strategice precum 

                                                           
1 Directiva NIS a contribuit la atingerea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor 

informatice în întreaga UE. 
2 La 13 mai 2022, Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord politic referitor la Directiva 

privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune (Directiva NIS 2). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_ro#documents
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32016L1148
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_66_RO_ACTE_f.pdf
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industria prelucrătoare, agricultura, sănătatea și mobilitatea. Un spațiu european comun al 

datelor medicale este considerat esențial pentru înregistrarea progreselor în prevenirea, 

depistarea și vindecarea bolilor, precum și pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză și 

bazate pe dovezi, cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea, eficacitatea și durabilitatea 

sistemelor de sănătate. Strategia a anunțat că, în completarea cadrului orizontal al spațiului 

comun al datelor, vor fi propuse măsuri sectoriale pentru spațiul european al datelor medicale, 

inclusiv pentru consolidarea accesului cetățenilor la datele medicale și la portabilitatea lor 

pentru a elimina barierele din calea furnizării transfrontaliere de servicii și produse de sănătate 

digitale. 

La 25 noiembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat propunerea de regulament 

privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor), care și-a 

propus să asigure accesul la mai multe date pentru economia și societatea Uniunii Europene și 

să le ofere cetățenilor și întreprinderilor mai mult control asupra datelor pe care le generează. 

Pentru a explora condițiile-cadru pentru crearea unor spații europene comune ale datelor în 

sectoarele identificate, în 2019 au avut loc 10 ateliere, iar în mai 2020 a fost organizat un atelier 

privind spațiile europene comune ale datelor; atelierele au acoperit sectoare diferite din 

agricultură, sănătate, finanțe, bănci, energie, transporturi, durabilitate/mediu, servicii publice, 

producție inteligentă, inclusiv o serie de aspecte transversale legate de etica datelor sau a 

piețelor de date. 

Între 3 mai 2021 și 26 iulie 2021, Comisia Europeană a realizat o consultare publică 

pentru a colecta opiniile publicului cu privire la o inițiativă UE pentru un spațiu european al 

datelor privind sănătatea. În 2021, Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor 

sociale a anunțat constituirea unui astfel de spațiu, menit să promoveze accesul la date care să 

permită îmbunătățirea asistenței medicale, a cercetării, a procesului de elaborare a politicilor și 

să încurajeze dezvoltarea, implementarea și aplicarea de servicii digitale pentru furnizarea 

asistenței medicale. Totodată, în 2021 a fost organizat Summitul digital privind sănătatea în 

urma căruia s-a adoptat un raport care promovează, printre altele, necesitatea unor date mai 

bune pentru a promova cercetarea, prevenirea bolilor, îngrijirea personalizată și sănătatea. 

În 2022, Comisia Europeană a propus o lege europeană privind datele, care a abordat 

rolul eventual pe care îl pot avea datele partajate în domenii precum mediul, agricultura, energia, 

în a aduce beneficii societății, elaborarea unor politici mai bune, îmbunătățirea serviciilor publice 

ș.a.  În același an, au fost adoptate, sub auspiciile președinției franceze a Consiliului UE, și 

principiile etice europene pentru sănătatea digitală. Nu în ultimul rând, prin intermediul 

Conferinței privind viitorul Europei, cetățenii au solicitat explicit crearea unui spațiu european 

al datelor privind sănătatea3. 

 

2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

2.1. Obiectivul general 

Comunicarea urmărește promovarea unei piețe unice pentru serviciile și produsele digitale în 

domeniul sănătății, oferă un cadru pentru utilizarea datelor pentru activități de cercetare, 

inovare, elaborare a politicilor și de reglementare și asigură respectarea deplină a standardelor 

UE de protecție a datelor. 

2.2. Obiectivul secundar 

Comunicarea are în vedere promovarea fluxurilor transfrontaliere libere de date cu caracter 

personal privind sănătatea și asigurarea unei piețe interne a datelor cu caracter personal privind 

sănătatea și a produselor și serviciilor de sănătate digitală.  

                                                           
3 A se vedea Raportul privind rezultatele finale ale Conferinței privind viitorul Europei p. 49-51. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_767_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_767_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space/public-consultation_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
https://digitalhealtheurope.eu/dhe-summit/
https://digitalhealtheurope.eu/wp-content/uploads/DHE_Summit_Report_Final.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_68_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/zp2jt3up/european-ethical-principles-for-digital-health_fr_eng.pdf
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8pl7jfzc6ae3jy2doji28fni27a3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220524%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220524T102519Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5a55f00eaa6018edd6d908a52a2f00ceb76efb49ff6f3fb342707fb824f84d47
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/8pl7jfzc6ae3jy2doji28fni27a3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27CoFE_Report_with_annexes_EN.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220524%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220524T102519Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=5a55f00eaa6018edd6d908a52a2f00ceb76efb49ff6f3fb342707fb824f84d47
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2.3. Prezentarea propriu-zisă 

Comunicarea privind spațiul european al datelor privind sănătatea se bazează pe RGPD, pe 

propunerea de lege privind guvernanța datelor, pe propunerea de lege privind datele și pe 

Directiva NIS. 

O consultare publică deschisă privind EHDS s-a desfășurat între 3 mai și 26 iulie 2021 și a 

colectat o serie de opinii care au contribuit la conceperea acestui cadru juridic. Astfel, 88% 

dintre respondenți au considerat că spațiul european al datelor privind sănătatea ar trebui să 

promoveze controlul cetățenilor asupra propriilor date privind sănătatea, inclusiv accesul la 

aceste date și transmiterea lor în format electronic. Un procent de 84% dintre respondenți au 

afirmat că cetățenii ar trebui să aibă dreptul de a-și transmite datele privind sănătatea în format 

electronic către un alt profesionist sau o altă entitate aleasă de ei, iar 82% au considerat că ar 

trebui să aibă dreptul de a solicita furnizorilor publici de îngrijiri de sănătate să partajeze 

electronic datele lor privind sănătatea cu alți furnizori/entități de îngrijiri de sănătate la alegerea 

lor. Un procent de 83% dintre respondenți au afirmat că spațiul european al datelor privind 

sănătatea ar trebui să faciliteze furnizarea de îngrijiri de sănătate pentru cetățeni la nivel 

transfrontalier. 

Spațiul european al datelor privind sănătatea va integra trei piețe principale de produse pentru 

utilizarea primară a datelor privind sănătatea:  

1) dosarele electronice de sănătate;  

2) alte produse software pentru sănătate și medicină (de exemplu, software de imagistică 

medicală, software de prescripții electronice, software de diagnosticare medicală și 

telemedicină); 

 3) aplicațiile de bunăstare (cu un sistem voluntar de etichetare care informează consumatorii 

cu privire la interoperabilitatea cu dosarele electronice de sănătate). 

Principalele aspecte ale utilizării primare a datelor privind sănătatea:  

 

 Pacienții: 

-  vor dispune de datele lor electronice privind sănătatea prin intermediul punctelor de 

acces stabilite de statele membre; o infrastructură digitală transfrontalieră pentru utilizarea 

primară va conecta statele membre și va permite pacienților să își partajeze datele privind 

sănătatea; 

- vor fi în măsură să își controleze și să își partajeze datele electronice privind sănătatea 

cu un furnizor de îngrijiri de sănătate la alegerea lor.  

 

 Statele membre: 

-  vor trebui să pună la dispoziție categorii prioritare 

de date într-un format european comun pentru partajarea 

dosarelor electronice de sănătate, cum ar fi dosarele 

electronice de sănătate ale pacienților, prescripțiile 

electronice, eliberările electronice de medicamente, 

imaginile medicale și rapoartele de imagistică, rezultatele 

de laborator și rapoartele de externare; 

- vor introduce cerințe obligatorii privind 

interoperabilitatea, securitatea, siguranța și 

confidențialitatea, precum și obligația de autocertificare a dosarelor electronice de sănătate; 

În cazul în care datele cu 
caracter personal privind 
sănătatea nu au fost 
colectate electronic înainte 
de aplicarea regulamentului, 
statele membre pot decide 
să nu le transforme în 
format electronic.  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A68%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016L1148
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-A-European-Health-Data-Space/public-consultation_en
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- vor participa la infrastructura digitală transfrontalieră pentru partajarea de date privind 

sănătatea pentru furnizarea de îngrijiri medicale (MyHealth@EU); 

- vor înființa o autoritate în domeniul sănătății digitale pentru a se asigura că drepturile 

suplimentare ale persoanelor sunt puse în aplicare în mod corespunzător. 

Principalele aspecte ale utilizării secundare a datelor privind sănătatea:  

 Statele membre:  

- trebuie să înființeze organisme de acces la datele privind sănătatea care să fie conectate 

pentru a crea  o nouă infrastructură descentralizate a UE pentru utilizarea secundară a datelor 

privind sănătatea (HealthData@EU); organismele de acces vor elibera o autorizație de acces la 

datele privind sănătatea; autorizația va stabili modul în care pot fi utilizate datele și scopul 

utilizării lor; 

- vor trebui să participe la infrastructura UE pentru utilizarea secundară 

(HealthData@EU) cu scopul de a facilita studiile transfrontaliere; această infrastructură va fi 

testată în cadrul unui proiect EU4Health, care va începe în 2022 . 

Mecanismul de guvernanță al UE:  

- va fi creat un nou comitet pentru spațiul european al datelor privind sănătatea, prezidat 

de Comisie și alcătuit din reprezentanți ai autorităților din domeniul sănătății digitale și ai 

organismelor de acces la datele privind sănătatea din toate statele membre, precum și din 

observatori, în funcție de domeniul de activitate; 

 va contribui la aplicarea coerentă a regulamentului în întreaga UE și la coordonarea și 

partajarea de bune practici și va coopera cu alte organisme de la nivelul UE. 

 statele membre vor coopera la nivelul UE pentru a asigura funcționarea fără probleme 

a celor două infrastructuri digitale transfrontaliere (primară și secundară). 

Beneficiile unui spațiu european al datelor privind sănătatea pentru pacienți: 

- își vor putea accesa datele privind sănătatea în format electronic, gratuit, accesibil și utilizabil 

în mod curent; 

- își vor putea partaja datele în format electronic cu alți profesioniști din domeniul sănătății, 

atunci când pleacă la un alt spital, fără impedimente din partea furnizorilor de îngrijiri de 

sănătate sau a producătorilor anteriori;  

- vor putea adăuga date în dosarul lor electronic de sănătate pentru ei înșiși sau pentru 

persoanele care au încredere în aceștia, cum ar fi copiii lor;  

- vor putea solicita modificări ale datelor eronate online;  

- vor putea restricționa accesul la datele lor electronice privind sănătatea sau la o parte a datelor.  

Comisia intenționează să adopte în 2022 o propunere de act legislativ privind reziliența 

cibernetică. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR, ORGANISMELOR ȘI 

AGENȚIILOR UE 

3.1. Poziții ale instituțiilor, organismelor, agențiilor UE 

3.1.1. Consiliul European  

 2 octombrie 2020 - Concluziile referitoare la crearea unor spații europene comune ale 

datelor privind sănătatea invită Comisia să ia măsuri care să consolideze controlul cetățenilor 

asupra propriilor date medicale cu caracter personal, să sprijine portabilitatea, securitatea 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eu4h-2021-pj-06
https://www.consilium.europa.eu/media/45929/021020-euco-final-conclusions-ro.pdf
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cibernetică și interoperabilitatea datelor medicale și să contribuie la utilizarea și reutilizarea 

transfrontalieră a datelor medicale pentru îmbunătățirea asistenței medicale, a cercetării, 

precum și a procesului de elaborare a politicilor și a activităților de reglementare. 

3.1.2.  Consiliul Uniunii Europene 

 7-8 decembrie 2017 – Concluziile privind „Sănătatea în societatea digitală - realizarea 

de progrese în ceea ce privește inovarea bazată pe date în domeniul sănătății” subliniază 

necesitatea unor sisteme și instrumente flexibile și sigure care să ofere cetățenilor acces la 

propriile date și un mai bun control asupra utilizării datelor lor referitoare la sănătate. Totodată 

a fost reiterată importanța unei piețe unice digitale pentru tehnologiile informației utilizate în 

domeniul sănătății și libera circulație a datelor care să ofere o mai bună calitate a vieții 

pacienților, prin servicii și produse ușor de utilizat, interoperabile și sigure. 

 18 decembrie 2020 - Concluziile privind învățămintele desprinse în domeniul sănătății 

în contextul COVID-19 a evidențiat importanța accesului la date medicale și la partajarea 

acestora și a invitat Comisia Europeană, statele membre și toate părțile interesate relevante să 

colaboreze pentru a crea un spațiu european al datelor medicale (EHDS) funcțional.  

 15 iunie 2021 - Concluziile privind „accesul la medicamente și dispozitive medicale 

pentru o UE mai puternică și mai reziliente” subliniază importanța accesului la medicamente 

și dispozitive medicale, disponibilitatea și accesibilitatea financiară a acestora, care reprezintă 

provocări esențiale pentru sistemele de sănătate din Uniunea Europeană și solicită Comisiei 

Europene, printre altele, să elaboreze un inventar complet al potențialului Europei și al 

capacităților de producție existente la nivel mondial în materie de medicamente, dispozitive 

medicale și alte produse medicale esențiale. 

 7 decembrie 2021 - Concluziile privind „consolidarea uniunii europene a sănătății, în 

contextul pandemiei de COVID-19” evidențiază importanța unor acțiuni comune la nivel UE 

ca răspuns la nevoile de sănătate publică prin soluții inovatoare pentru sisteme de sănătate 

reziliente prin îmbunătățirea accesibilității și a disponibilității medicamentelor și dispozitivelor 

medicale și prin punerea în aplicare a planului european de luptă împotriva cancerului. 

 16 mai 2022 - Concluziile privind guvernanța datelor la nivel european și de modificare 

a Regulamentului (UE) 2018/1724 (Regulamentul privind guvernanța datelor) subliniază că 

este necesar să se îmbunătățească condițiile privind partajarea de date în UE, prin crearea unui 

cadru armonizat pentru schimburile de date și prin stabilirea anumitor cerințe de bază pentru 

guvernanța datelor, acordând o atenție deosebită facilitării cooperării dintre statele membre. În 

domeniul sănătății, anumite seturi de date deținute de actori din sistemul public de sănătate, 

cum ar fi spitalele publice, ar putea fi identificate ca fiind date foarte sensibile, astfel de tipuri 

de date publice ar trebui definite de dreptul Uniunii, de exemplu în contextul spațiului european 

al datelor medicale sau al altor acte de drept sectorial. Condițiile aferente transferului acestor 

date către țări terțe ar trebui stabilite prin acte delegate și ar trebui să fie proporționale, 

nediscriminatorii și necesare pentru a proteja obiectivele legitime de politică publică 

identificate ale Uniunii, cum ar fi protecția sănătății publice, siguranța, mediul, moralitatea 

publică, protecția consumatorilor, viața privată și protecția datelor cu caracter personal. 

Totodată, condițiile ar trebui să corespundă riscurilor identificate în ceea ce privește 

sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea ce privește riscul de reidentificare a persoanelor. 

Astfel de condiții ar putea include clauze aplicabile transferului sau acorduri tehnice, cum ar fi 

cerința de a utiliza un mediu de prelucrare securizat, limitări în ceea ce privește reutilizarea 

datelor în țări terțe sau categorii de persoane care au dreptul să transfere astfel de date către țări 

terțe sau care pot avea acces la datele din țara terță respectivă. În cazuri excepționale, astfel de 

condiții ar putea include, de asemenea, restricții privind transferul de date către țări terțe pentru 

a proteja interesul public. 

 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14078-2017-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14196-2020-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9750-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14029-2021-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-85-2021-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=RO
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3.1.3. Parlamentul European 

 18 decembrie 2019 - Rezoluția referitoare la „Modalitățile de a face posibilă 

transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, la 

autonomizarea cetățenilor și la construirea unei societăți mai sănătoase” subliniază necesitatea 

de a îmbunătăți sustenabilitatea sistemelor de sănătate și de a facilita accesul egal și necostisitor 

al cetățenilor la asistență medicală de înaltă calitate, prin utilizarea inovațiilor digitale. Se 

subliniază că cetățenii ar trebui să aibă acces sigur la un registru electronic global al datelor lor 

medicale și că aceștia ar trebui să-și mențină controlul asupra lor și să le poată comunica în 

siguranță părților autorizate, interzicându-se, în același timp, accesul neautorizat, în 

conformitate cu legislația privind protecția datelor. 

 25 martie 2021 - Rezoluția referitoare la „Strategia europeană privind datele” 

subliniază nevoia de a dezvolta de urgență nouă spații europene comune de date pentru 

industrie, Pactul ecologic european, mobilitate, sănătate, finanțe, energie, agricultură, 

administrație publică și competențe. Trebuie acordată o atenție deosebită în domeniul sănătății, 

deoarece cetățenii trebuie să păstreze controlul asupra datelor lor medicale cu caracter personal, 

nefiind permisă utilizarea datelor obținute din aplicații de e-sănătate de către societățile de 

asigurări sau alți furnizori de servicii care au drept de acces la acestea, în scopul discriminării, 

inclusiv în stabilirea prețurilor, deoarece acest lucru ar fi contrar dreptului fundamental de 

acces la sănătate. 

3.1.4.  Comitetul Economic și Social European 

 19 septembrie 2019 – Avizul referitor la „Modalitățile de a face posibilă transformarea 

digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, autonomizarea 

cetățenilor și construirea unei societăți mai sănătoase” susține instituirea unei rețele online de 

asistență medicală (rețeaua e-sănătate), pentru a promova interoperabilitatea soluțiilor de e-

sănătate. Pledează pentru alfabetizarea în materie de sănătate și solicită ca măsurile luate în 

domeniul e-sănătății să garanteze o acoperire teritorială egală, care să țină cont de zonele slab 

deservite de către operatorii din domeniul digital și care să permită accesarea, de către cetățeni, 

a propriilor date referitoare la sănătate, asupra cărora să ia decizia dacă și când doresc să le 

difuzeze.  

 18 septembrie 2020 – Avizul  referitor la „Strategia privind datele” salută inițiativa 

Comisiei de a crea un spațiu comun al datelor, însă recomandă o strategie mai clar formulată 

și bazată pe o mai bună protecție a datelor, care să ia în considerare și transmiterea 

transfrontalieră și responsabilă a datelor. Solicită clarificări în ceea ce privește finanțarea 

Strategiei europene privind datele și sugerează schimbarea abordării de la una centrată pe 

consumator la o abordare centrată pe factorul uman, care să integreze dimensiunea etică a 

managementului datelor. Luând în considerare adoptarea, în 2016, a Regulamentului general 

privind protecția datelor, regretă lipsa implementării uniforme a Regulamentului și recomandă 

Comisiei un sistem de stimulare a statelor membre.  

 27 aprilie 2021 – Avizul  privind „guvernanța datelor la nivel european (Legea privind 

guvernanța datelor)” consideră protecția datelor cu caracter personal, protecția identității 

digitale și a vieții private drept aspecte fundamentale ale ,,guvernanței datelor”, aflându-se într-

o directă conexiune cu respectarea demnității umane și a drepturilor fundamentale. Susține că, 

în ceea ce privește guvernanța datelor și instrumentele de inteligență artificială, este necesară 

crearea și implementarea unui cadru de reglementare european pentru a asigura transparența, 

trasabilitatea algoritmilor, controlul uman asupra elementelor de inteligență artificială și 

respectarea drepturilor fundamentale.  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0105_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0098_RO.html#def_1_12
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2018-02328-00-00-ac-tra-ro.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2020-01042-00-01-ac-tra-ro.docx/content
https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2020-05545-00-00-ac-tra-ro.docx/content
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3.1.5. Comitetul European al Regiunilor 

 2019 - Avizul privind „Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a 

serviciilor de sănătate și de asistență în cadrul pieței unice digitale, automatizarea cetățenilor și 

construirea unei societăți mai sănătoase” solicită Comisiei Europene să promoveze alinierea 

planurilor și strategiilor digitale europene, atât la nivel național, cât și la nivel regional. 

Îndeamnă colegiuitorii Uniunii Europene să majoreze bugetul propus pentru măsurile de 

digitalizare pentru perioada 2021-2027. Propune elaborarea unui dosar medical electronic 

european. 

 2020 - Avizul privind „Strategia pentru viitorul digital al Europei și o strategie privind 

datele” subliniază importanța oportunităților create prin procesul de digitalizare, în special în 

vederea gestionării provocărilor sociale, politice, climatice și a situațiilor de criză. Evidențiază 

necesitatea unei contribuții majore a autorităților locale și regionale privind garantarea 

accesului la date și disponibilizarea acestora și atrage atenția, în mod particular, asupra nevoii 

de asistență pentru dezvoltarea competențelor necesare în rândul cetățenilor și al 

întreprinderilor.  

 2020 - Avizul privind „Mecanismul european pentru situațiile de urgență din domeniul 

sănătății” atrage atenția asupra necesității dezvoltării soluțiilor digitale existente și a 

instrumentelor digitale care să permită schimbul de date ale pacienților la nivel transfrontalier, 

în cazurile în care cetățenii europeni solicită asistență medicală într-un alt stat membru al UE. 

 2021 - Avizul privind „Amenințările transfrontaliere la adresa sănătății și mandatul 

Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor” evidențiază nevoia elaborării unor 

soluții juridice adecvate pentru pregătire și coordonarea eforturilor la nivel european în cazul 

apariției unor situații de criză în domeniul sănătății. Reiterează importanța majoră a utilizării 

instrumentelor digitale de către autoritățile locale și regionale cu competențe în domeniul 

asistenței medicale pentru a ajuta la consolidarea capacităților de răspuns la nivel subnațional. 

Insistă asupra prioritizării conectivității și a formării digitale în unitățile sanitare. Susține 

promovarea telemedicinei și a utilizării centrelor de îngrijire inteligente.  

3.1.6. Curtea de Conturi Europeană 

 2019 - Raportul special (nr. 7/2019) privind „Acțiunile UE în domeniul asistenței 

medicale transfrontaliere: ambiții importante, dar este nevoie de o ameliorare a gestionării” 

recomandă Comisiei Europene să  (a) să evalueze rezultatele obținute pentru schimburile 

transfrontaliere de date medicale prin intermediul infrastructurii de e-sănătate la nivelul UE 

(pentru prescripțiile electronice și pentru dosarele medicale electronice ale pacienților); (b) să 

evalueze, ținând seama de acest aspect, Planul de acțiune din 2012 privind e-sănătatea și 

punerea în aplicare a Strategiei din 2018 în domeniul e-sănătății, inclusiv gradul în care aceste 

acțiuni au oferit, în timp util, soluții cu un raport optim costuri-eficacitate și gradul în care au 

adus o contribuție semnificativă la sistemele de sănătate naționale. 

3.2. Lucrări ale instituțiilor europene 

 Study on cross-border health services: enhancing information provision to patients 

(Studiu privind serviciile de asistență medicală transfrontalieră: îmbunătățirea informării 

pacienților), 2018 (EN). 

 Studiu „Politicile UE în domeniul sănătății publice. Situația actuală, provocările actuale 

și viitoare”, 2019 (EN). 

 Studiu „Centrul de date al UE privind sănătatea și o strategie comună în materie de date 

pentru sănătatea publică”, 2021 (EN). 

 Studiu „Deceniul digital și autonomia Europei”, 2021 (EN). 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2018-02838-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-02354-00-01-AC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-02142-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-05624-00-00-AC-TRA-RO.docx/content
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_07/SR_HEALTH_CARE_ro.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/2018_crossborder_exe_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c9296062-e3f7-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690009/EPRS_STU(2021)690009_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695465/IPOL_STU(2021)695465_EN.pdf
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 Studiu „Drepturile de proprietate intelectuală și utilizarea inițiativelor privind schimbul 

de date deschise și de date de către actorii publici și privați”, 2022 (EN). 

3.3. Documente de poziție din asociații sau federații profesionale din UE (selecție) 

 2020 - Document de poziție al Federației europene a industriilor și a asociațiilor 

farmaceutice (EFPIA) privind crearea unui spațiu european al datelor medicale susține, printre 

altele, că noile inițiative legislative sau instrumente legislative fără caracter 

obligatoriu/instrumente ,,soft law” ar trebui dezvoltate pentru guvernarea și facilitarea unui 

management al datelor descentralizat; pledează pentru crearea, la nivelul UE și la nivel 

național, a unor programe menite să faciliteze exercitarea drepturilor de portabilitate a datelor, 

programe educaționale de alfabetizare digitală, precum și programe care să contribuie la o 

înțelegere generală și o încredere sporită în modul în care datele medicale sunt utilizate în 

scopul cercetării; recomandă o definire mai clară a prelucrării datelor secundare în raport cu 

colectarea datelor primare și încurajează Comisia Europeană și statele membre să susțină 

inițiative publice sau private menite să clarifice și să armonizeze cadrul legislativ în vigoare; 

solicită Comisiei elaborarea unei politici bazate pe evaluarea riscurilor, a cărei aplicare să se 

afle sub o atentă monitorizare.  

 2020 - Document de poziție al Asociației comerciale ,,DIGITAL EUROPE” privind 

crearea unui Spațiu european al datelor medicale susține crearea unui cod de conduită la nivelul 

Uniunii Europene pentru procesarea datelor genetice, biometrice și medicale, care să accelereze 

accesul și procesarea datelor în cadrul și între toate statele membre, cu participarea tuturor 

părților interesate, fie că acestea sunt publice sau private. Codul de conduită ar trebui să ofere 

o clarificare a noțiunii de ,,interes public”, prevăzut la art. 9 din Regulamentul general privind 

protecția datelor, precum și o interpretare uniformă în toate statele membre a noțiunii de ,,date 

personale”; recomandă stabilirea unui model consistent de anonimizare a datelor și crearea 

unor ghiduri practice pentru persoanele interesate din domeniul sănătății, cercetării, industriei 

etc.;  recomandă stabilirea unor principii etice care să ghideze procesele de generare, utilizare, 

reutilizare și administrare a datelor și utilizarea fondurilor oferite de instrumentul  

NextGenerationEU pentru modernizarea echipamentelor medicale, sistemelor IT și software-

urilor din spitale.  

 2022 - Poziția Confederației Europene a Antreprenorilor Farmaceutici (EUCOPE) a 

subliniat că este necesar ca Spațiul european al datelor medicale să reprezinte un cadru de 

reglementare adecvat, recomandă luarea în considerare a interpretărilor diverse ale 

Regulamentului general privind protecția datelor la nivelul statelor membre,  promovarea 

interoperabilității datelor și crearea unor standarde europene privind colectarea datelor, 

garantarea utilizării datelor secundare în scopul cercetării; pledează pentru atribuirea resurselor 

și infrastructurii adecvate la nivelul fiecărui stat membru pentru a transforma în realitate Spațiul 

European al datelor medicale, precum și pentru menținerea unui canal de comunicare 

permanent între autorități și părțile interesate, prin abordarea guvernanței pe mai multe niveluri. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

4.1. Legislație 

 Planul Național de Redresare și Reziliență al României are ca obiectiv digitalizarea 

sistemului medical prin realizarea sistemului de eHealth și telemedicină (Componenta C7- 

Transformarea digitală). Instituția publică responsabilă pentru implementarea acestei reforme 

este Autoritatea pentru Digitalizarea României. 

 Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/732266/IPOL_STU(2022)732266_EN.pdf
https://www.efpia.eu/media/554841/efpia-ehds-position_final.pdf
https://www.digitaleurope.org/wp/wp-content/uploads/2020/10/DIGITALEUROPE_Improving-lives-and-managing-diseases-through-a-data-driven-EU-healthcare-system-1.pdf
https://www.eucope.org/eucopes-reaction-to-the-regulation-for-a-european-health-data-space-ehds/
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/223023091a5cba16ff828cab73881ace.rar
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circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE [cunoscut ca „Regulamentul 

general privind protecția datelor”] (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 651 din 26 

iulie 2018) prevede că prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea 

este permisă cu consimțământul explicit al persoanei vizate sau în temeiul unor dispoziţii legale 

exprese, cu instituirea unor măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi 

intereselor legitime ale persoanei vizate; de asemenea, prelucrarea datelor privind sănătatea 

realizată în scopul asigurării sănătăţii publice nu se poate efectua ulterior, în alte scopuri, de 

către terţe entităţi. 

 Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (republicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 947 din 09 noiembrie 2018, cu completările și modificările ulterioare) stabilește 

obiectivul Autorității, respectiv acela de a apăra drepturile și libertățile fundamentale ale 

persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera circulaţie a acestor date. 

 Ordonanţa de Urgenţă nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

1108 din 19 noiembrie 2020) prevede acordarea asistenței medicale prin sistemul de 

telemedicină de către toate unităţile sanitare publice şi private prin intermediul tehnologiei 

informaţiei şi mijloacelor electronice de comunicare. 

4.2. Controlul parlamentar asupra Guvernului 

 15 iunie 2021 – Interpelarea nr. 1830A referitoare la digitalizarea sistemului de 

sănătate:  „ (...) care sunt măsurile adoptate cu privire la îmbunătățirea utilizării soluțiilor 

tehnologiei informațiilor și comunicațiilor în serviciile de urgență? (...)”; la 8 septembrie 

2021, Ministerul Sănătății a răspuns că, prin adoptarea OUG nr 196/2020, „a fost instituit 

cadrul general care să permită tuturor unităților sanitare publice și private prevăzute la art. 30 

alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (indiferent dacă acestea 

se află sau nu se află în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate) acordarea asistenței 

medicale prin telemedicină, se stabilește un complex de măsuri alternative de protecție a 

pacientului și sunt lărgite posibilitățile de asigurare a serviciilor medicale prin acordarea de 

servicii medicale la distanță, realizate prin utilizarea tehnologiei informaționale și a mijloacelor 

de comunicare electronică, la distanță, în scopul prevenirii îmbolnăvirii populației, 

îmbunătățirii sau menținerii stării de sănătate a pacienților”. 

4.3. Controlul parlamentar în afaceri europene la Camera Deputaților 

 Hotărârea nr. 40/2018 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 

22 iunie 2018)4 subliniază riscul ridicat de transformarea digitală în ceea ce privește 

disponibilitatea datelor medicale, având în vedere faptul că resursa umană implicată nu are 

obișnuința confruntării cu noile provocări, cum ar fi șantajul digital; își exprimă îngrijorarea 

cu privire la decalajul digital existent între cetățeni, fapt ce ar putea genera un acces inegal la 

servicii de asistență medicală de calitate și cu privire la implicațiile revoluției digitale din 

domeniul asistenței medicale asupra sistemelor de sănătate, acestea din urmă trebuind să fie 

nediscriminatorii și favorabile tuturor; 

 Hotărârea nr. 27/20205 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 

din 09 septembrie 2020) susține că decizia referitoare la medicina personalizată pe bază de 

date, ce ar permite definirea unei strategii terapeutice adaptate nevoilor persoanei în cauză, este 

dependentă de validarea deciziilor medicale de către medici și consideră că ar fi indicat să se 

                                                           
4 A se vedea răspunsul Comisiei Europene şi fişa de informare DUE. 
5 A se vedea răspunsul Comisiei Europene şi fişa de informare DUE. 

http://cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=63449&idl=1
http://cdep.ro/interpel/2021/r1830A.pdf
http://cdep.ro/eu/docs/F-320462683/HCD_COM(2018)_233.PDF
http://cdep.ro/eu/docs/F1196841882/HCD%20COM(2020)_66_Redacted.pdf
http://cdep.ro/eu/docs/F691127271/Raspuns_CE_COM(2018)_233.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/fi_2484.pdf
http://cdep.ro/eu/docs/F1029810913/Raspuns_CE_COM(2020)_66.pdf
http://cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2020/fi_3098.pdf
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elaboreze un cadru normativ care să reflecte nevoia de precauție în adoptarea și utilizarea 

acestui tip de medicină. 

4.4. Alte informații relevante 

 2021 - Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) a 

lansat Pactul Inovației în Sănătate, un document de colaborare cu Comisia pentru sănătate și 

familie din Camera Deputaților și Comisia pentru sănătate din Senatul României; documentul 

este structurat pe 4 axe, respectiv (1) acces rapid și echitabil la medicamente inovatoare în 

beneficiul pacienților români și al sistemului de sănătate din România; (2) stimularea cercetării-

dezvoltării și inovației farmaceutice; (3) un sistem de sănătate rezilient și bazat pe dovezi; (4) 

finanțarea adecvată și predictibilă a medicamentelor inovatoare și a vaccinurilor. 

 

5. Linkuri relevante 

 Study on an infrastructure and data ecosystem supporting the impact assessment of the 

European Health Data Space, 2022. 

 European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, Study 

supporting the impact assessment of policy options for an EU initiative on a European health 

data space: final report, 2022. 

 European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, State of health 

in the EU: companion report 2021, 2022. 

 Informare: HERA work plan 2022: Foresight and capabilities of the European Health 

Union, 2022. 

 White Paper on boosting active cooperation between patients and healthcare 

professionals. 

 Digital Health Europe recommendations on the European Health Data Space, 2021. 

 Better citizens’ access to & sharing of health data White Paper, 2021. 

 Report: Cloud Technology in Health Data Use –Insights from Horizon 2020 Projects. 

 European Health Data Space Industry Report. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arpim.ro/wp-content/uploads/2021/11/PACT_4-DOMENII-DE-COLABORARE_Lung.pdf
https://ec.europa.eu/health/publications/study-infrastructure-and-data-ecosystem-supporting-impact-assessment-european-health-data-space_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb9c0bdd-ca8d-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1da50a71-8f9f-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/729406/EPRS_ATA(2022)729406_EN.pdf
https://digitalhealtheurope.eu/wp-content/uploads/DHE_Booklet_ActiveCooperationPatientsHCP.pdf
https://digitalhealtheurope.eu/wp-content/uploads/DHE_recommendations_on_EHDS_July_2021.pdf
https://digitalhealtheurope.eu/wp-content/uploads/White-Paper-Better-Citizens-Access-to-and-Sharing-of-Health-Data.pdf
https://digitalhealtheurope.eu/wp-content/uploads/DHE_Cloud_Technology_Projects_Report-FINAL.pdf
https://digitalhealtheurope.eu/wp-content/uploads/2020/10/EHDS-Industry-Report.pdf

