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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

The ANBRaRo Strategic plan 2014- 2018 consists of 6 sections 

 

Section 1: Introduction: provides a description of ANBRaRo and its raison d’être, the 

prevailing health-care environment, the purpose of a five year strategic plan, and the 

process through which this plan was developed and will evolve during the coming 5 years 

 

Section 2: Vision and mission: outlines ANBRaRo’s vision for the future and its mission 

 

Section 3: Core values and principles: describes ANBRaRo’s core values and guiding 

principles 

 

Section 4: Strategic Goals: describes ANBRaRo’s key goals for the coming five years 

 

Section 5: Objectives and Strategies: support these goals with specific objectives and 

strategies 

 

Section 6: Review and Realignment: outlines the strategies in place for process and 

outcome evaluation and how the strategic plan will be refined and reshaped in accordance 

with on-going achievements and challenges, and the external environment. 
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SECTION 1- INTRODUCTION 

1.1 DEFINING NATIONAL ALLIANCE FOR RARE DISEASES ROMANIA 

ANBRaRo este cel mai important partener de dialog din partea sectorului ONG pentru 

Ministerul Santatii privind problematica bolilor rare. ANBRaRo - Alianta Nationala 

pentru Boli Rare din Romania a fost infiintata la initiativa Asociatiei Prader Willi din 

Romania in august  2007, printr-un proiect finantat de catre CEE Trust. Membrii 

organizatiei sunt 32 de asociatii care lucreaza cu/pentru boli rare. Consiliul director 

este format din 7 membri, dintre care (conform statutului) minim 4 vor fi pacienti cu 

boli rare. Alianta ofera membrilor sai servicii de informare, consiliere, reprezentare si 

alte servicii sociale prin intermediul organizatiilor membre. 

Scurt istoric al pașilor parcurși de sectorul neguvernamental din Romania în domeniul 

bolilor rare: 

2003, înființarea Asociației Prader Willi din Romania 

2005, deschiderea oficială a Centrului de consiliere și informare pentru boli rare 

2007, a VI-a Conferință Internațională privind Sindromul Prader Willi și Bolile Rare, 

Cluj-Napoca 

2007, înființarea ANBRaRo 

2007, prima conferință națională privind bolile rare “De la evaluarea nevoilor la stabilirea 

priorităților” 

2008, prima zi europeană a bolilor rare, campaniile dedicate Zilei Bolilor Rare  

2009, Campanie privind Ziua Internationala a Bolilor Rare 

2009, Congresul Balcanic de Boli Rare 

2009, Lansarea revistei Oameni rari si bolile rare – revista adresata pacientilor cu boli rare 

si organizatiilor acestora; 

2009, Lansarea revistei pentru specialisti: Romanian Journal for Rare Diseases   

2010, Intalniri trimestriale ale Comitetului National de Boli Rare in Cadrul Proiectului 

„Parteneriat Norvegiano-Roman pentru progres in bolile rare”,  

2010, Conferinta Europlan – Palatul Parlamentului Bucuresti 

2010, Conferinta Est Europeana Prader Willi 

2011, Campanie privind Ziua Internationala a Bolilor Rare 
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2011, Intalniri trimestriale ale Comitetului National de Boli Rare in Cadrul Proiectului 

„Parteneriat Norvegiano- Roman pentru progres in bolile rare”; 

2011, Lansarea Platformei virtuale de boli rare: www.edubolirare.ro 

2011, Deschiderea oficiala a Centrului Pilot de Referinta pentru Boli Rare la Zalau 

2012, Campanie privind Ziua Internationala a Bolilor Rare 

2012, Intalniri trimestriale ale Comitetului National de Boli Rare la Ministerul 

Sanatatii 

 

1.2 HEALTHCARE ENVIRONMENT 

Până în acest moment au fost repertorizate şi încadrate ca boli rare peste 6000 de 

afecţiuni (6000-8000). Daca se consideră pentru fiecare o frecvenţă medie de 1 la 10 

000 de locuitori, Romania are din fiecare categorie cel putin 2000 de bolnavi. Bolile 

rare sunt prezente la 6 – 8 % din populatie. In Romania sunt aproximativ 1,3 milioane 

de persoane afectate1. 80% din aceste boli au cauze genetice, sunt grave si 

invalidante2. O boală rară este considerată orice afecţiune prezentă la mai puţin de 1 

din 2000 de persoane. Pentru aceste persoane sunt necesare servicii de informare, 

diagnostic si tratamente specializate. Statisticile arata ca 75% dintre pacientii cu boli 

rare sunt copii - majoritatea acestor boli au cauza genetica si se manifesta timpuriu. 

Bolile rare apar la 3-4% dintre nasteri, potrivit statisticilor Comisiei Europene3. 

Diagnosticul si tratamentul bolilor rare in Romania sunt cuprinse in programul 

national de sanatate aprobat prin HG 1388/2010 cu modificarile si completarile 

ulterioare. Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare PNBR 

demarat de Ministerul Sanatatii in anul 2008 este coordonat de Comisia de genetica 

medicala a Ministerului Sanatatii, asigurand tratamentul medicamentos al bolnavilor 

cu boli rare, precum si realizarea, implementarea si managementul Registrului national 

de boli rare.  

In luna aprilie 2012, Ministerul Sanatatii si ANBRaRo transmit Parlamentului 

infiintarea Comitetului National de Boli Rare, care va sprijini Ministerul Sanatatii in 

pregatirea si implementarea Planului National de Boli Rare. Fondurile alocate acestui 

program au crescut de la 10 mil. Euro in anul 2008 la 45 de mil. Euro in anul 2011, la 

fel si numarul beneficiarilor de la 3165 in 2007 la 4912 in 20114. 

Principalele provocări şi probleme în domeniul bolilor rare, abordate în cadrul PNBR 

(document elaborat cu implicarea activă a membrilor ANBRaRo) vizează:  

                                                             

1
 Planul National de Boli Rare, 2010, http://www.edubolirare.ro/sites/default/files/reviste/plannational/plan_nat_br.pdf  

2
 http://anbraro.wordpress.com/about/   

3
 http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm  

4
 http://doctorionline.ro/s-a-suplimentat-bugetul-pentru-programul-de-boli-rare/  

http://www.edubolirare.ro/
http://www.edubolirare.ro/sites/default/files/reviste/plannational/plan_nat_br.pdf
http://anbraro.wordpress.com/about/
http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm
http://doctorionline.ro/s-a-suplimentat-bugetul-pentru-programul-de-boli-rare/
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– Multe dintre bolile rare sunt nediagnosticate/sunt diagnosticate târziu datorită 

faptului că nu sunt cunoscute de medicii din teritoriu, datorită numărului mic 

de specialişti de genetică medicală şi a absenţei centrelor specializate de 

diagnostic; 

– Nici specialiştii, nici pacienţii nu au informaţiile necesare legate de bolile rare 

pentru a facilita diagnosticarea corectă şi aplicarea modalităţilor existente de 

tratament, reabilitare şi integrare; 

– Nu există o reţea naţională de centre medicale specializate în care să se facă 

depistarea, diagnosticarea şi urmărirea pacienţilor cu boli rare; 

– Testele de laborator pentru confirmarea diagnosticului genetic sunt efectuate 

frecvent în străinătate iar costurile pe care le implică sunt foarte mari; 

– Mulţi dintre pacienţii identificaţi nu sunt bine monitorizaţi datorită lipsei 

protocoalelor şi a ghidurilor de bună practică; 

– Serviciile preventive care ar presupune depistarea şi consilierea genetică a 

pacienţilor şi rudelor acestora sunt servicii care lipsesc în mare parte; 

– În cazul bolilor pentru care există medicamente orfane, ele nu sunt disponibile 

pentru pacienţii români sau sunt disponibile, dar se administrează cu 

intermitenţă; 

– Serviciile sociale care pot îmbunătăţi viaţa pacienţilor cu boli rare sunt puţine 

şi nu există încă servicii specializate pe boli rare; 

– Nu există studii statistice privind frecvenţa acestor boli în România; 

– Colaborarea cu reţeaua Europeană de centre specializate în boli rare este 

sporadică şi nesistematizată. 

 

1.3 CRITICAL ISSUES 

1. Întârzierile continue în elaborarea şi aprobarea Planului Naţional de Boli Rare 

(PNBR), document crucial de politică publică ce stabileşte obiectivele şi 

priorităţile investiţionale ale Guvernului în adresarea bolilor rare.  In prezent nu 

exista cadru legislativ pentru organizarea si functionarea centrelor de expertiza 

pentru boli rare. Există un singur centru pilot specializat în intervenţie 

personalizată pentru pacienţii afectaţi de boli rare, finanţat din fonduri externe şi 

care exemplifică tipul de investiţie prioritară c ear putea fi susţinută prin 

promovarea PNBR. Mai mult, aproape 80% dintre bolile rare nu au un tratament 

medicamentos specific. Majoritatea depind de tratamente de recuperare, de diverse 

terapii, de servicii de suport şi de integrare în comunitate, care nu sunt incluse în 

programe naţionale de sănătate şi astfel limitează accesul gratuit la astfel de 

servicii pentru pacienţi. În 2012, doar 12 boli rare erau incluse in PNBR. În acest 

context, aprobarea şi includerea PNBR în Strategia Naţională pentru Sănătatea 
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Publică este crucială. Presupune eforturi consolidate pentru determinarea 

fundamentelor economice şi medicale şi facilitarea acţiunilor în beneficiul 

pacienţilor cu boli rare.    

2. Slaba implicare a organizaţiilor membre în realizarea obiectivelor comune ale 

alianţei, în determinarea unei abordări comune în faţa autorităţilor; organizaţiile 

membre nu au resurse care să le permit implicarea activă; Alianţa are nevoie să îşi 

definească mai bine propria identitate, să-si dezvolte capacitatea organizational 

(atragerea de resurse financiare, dezvoltarea activitatilor de voluntariat, creşterea 

vizibilităţii la nivel national)  

3. Lipsa de proceduri şi informaţii la nivelul specialiştilor pentru diagnosticarea 

bolilor rare determină întarzieri în tratament, determinate de diagnosticarea 

întârziată 

 

1.4 PURPOSE OF THE STRATEGIC PLAN 

Describe in what context this plan was developed; the purpose and the process. 

Planificarea strategica vine in intampinarea nevoii organizatiei de a stabili unde doresc 

sa ajunga si cum sa ajunga acolo, sa decida de ce capacităţi are nevoie organizaţia 

pentru a-şi atinge scopurile pe termen lung, sa stabileasca suma de bani necesară şi 

cum se va colecta aceasta, sa dobândeasca încrederea factorilor de interes în puterea şi 

nevoia de a creşte a organizaţiei.  

Planul strategic a fost elaborat ca răspuns la nevoile de dezvoltare ale ANBRaRo şi a  

propunerilor de la întâlnirea de planificare strategică. Planul Strategic a fost elaborat în 

conformitate cu documentele de evaluare completate de reprezentanţii numiţi ai 

organizaţiei. 
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SECTION 2- VISION & MISSION 

VISION 

O societate in care persoanele afectate de boli rare sunt diagnosticate la timp, au acces 

egal la tratament si servicii specifice, sunt integrate si acceptate in comunitate.  

 

MISSION 

 

Misiunea ANBRaRo este determinarea institutiilor abilitate si a publicului larg in luarea 

unor decizii responsabile pentru imbunatatirea calitatii vietii persoanelor afectate de boli 

rare din Romania. 
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SECTION 3- CORE VALUES & PRINCIPLES 

 

 

Drepturi egale pentru pacienti prin: 

- Responsabilitate si profesionalism 

- Implicare si perseverenta 

- Actiune si voluntariat 

- Transparenta 

- Intelegere si parteneriat 
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SECTION 4- STRATEGIC GOALS 

Strategic goals are derived from the vision and contribute to achieving the mission. As 

such  

 

Obiectiv strategic 1: Promovarea, monitorizarea şi apararea drepturilor persoanelor cu boli 

rare in faţa specialiştilor şi instituţiilor responsabile   

 

Obiectiv strategic 2: Asigurarea recunoaşterii efective a tuturor bolilor rare din România şi 

a accesului la tratament echitabil în cadrul politicilor naţionale din 

domeniul sănătăţii   

 

Obiectiv strategic 3: Consolidarea recunoaşterii şi întelegerii privind bolile rare în rândul 

autorităţilor publice, instituţiilor şi societăţii pentru încurajarea 

responsabilizării şi susţinerii financiare a activităţilor în domeniu 

 

Obiectiv strategic 4: Consolidarea ANBRaRo ca şi platformă eficientă şi reprezentativă a 

pacienţilor şi a organizaţiilor de pacienţi cu boli rare  
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SECTION 5- OBJECTIVES & STRATEGIES 

 

Obiectiv strategic 1: Promovarea, monitorizarea şi apararea drepturilor persoanelor cu 

boli rare in faţa specialiştilor şi instituţiilor responsabile   

- Monitorizarea permanenta a respectarii reglementarilor in vigoare si sesizarea 

factorilor decizionali specifici  

- Identificarea şi monitorizarea nevoilor persoanelor cu boli rare de la organizatiile 

membre 

- Implicarea activa in formularea policiticilor publice sociale si de sanatate   

- Sensibilizarea opiniei publice şi implicarea activa a mass media (campanii de 

informare/sensibilizare, organizarea anuala a unei scoli pentru jurnalisti) 

- Promovarea la nivel european a PNBR 

 

Obiectiv strategic 2: Asigurarea recunoaşterii efective a tuturor bolilor rare din România 

şi a accesului la tratament echitabil în cadrul politicilor naţionale din domeniul sănătăţii   

- consolidarea parteneriatului cu Ministerul Sanatatii pentru actualizarea PNBR şi 

elaborarea documentului oficial de implementare 

- implicarea activă în elaborarea criteriilor de acreditare, respectiv în evaluarea si 

acreditarea centrelor de expertiza 

- monitorizarea si actualizarea permanenta a PNBR 

 

Obiectiv strategic 3: Consolidarea recunoaşterii şi întelegerii privind bolile rare în 

rândul autorităţilor publice, instituţiilor şi societăţii pentru încurajarea responsabilizării 

şi susţinerii financiare a activităţilor în domeniu 

- Informarea permanenta a autorităţilor locale si institutiilor publice despre 

activitatile organizate de ANBRaRo  

- Implicarea autorităţilor locale in organizarea de evenimente si derularea de 

proiecte in parteneriat  

- Responsabilizarea autorităţilor locale si a institutiilor prin sustinerea financiara a 

activitatilor  

- Facilitarea accesului la informaţii relevante privind bolile rare şi politicile publice 

în domeniu (i.e. Derularea unei campanii de informare cu privire la PNBR, 

Crearea unui ghid de orientare a persoanelor afectate de boli rare ”De la 

diagnosticare la integrare”,etc) 

 

Obiectiv strategic 4: Consolidarea ANBRaRo ca şi platformă eficientă şi reprezentativă a 

pacienţilor şi a organizaţiilor de pacienţi cu boli rare  

- Creşterea capacităţii de atragere şi diversificare a surselor de finanţare (i.e. 

campanii şi evenimente caritabile anuale de strangere de fonduri) 

- Crearea si implementarea unor mecanisme de comunicare colaborare eficienta 

intre membrii ANBRaRo 

- Consolidarea echipei prin atragerea de resurse umane, voluntari şi angajati   
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SECTION 6- REVIEW & REALIGNEMENT 

This section shall address: 

 Minimal Performance indicators set for the strategic goals 

Obiectiv strategic 1: Promovarea, monitorizarea şi apararea drepturilor persoanelor cu 

boli rare in faţa specialiştilor şi instituţiilor responsabile   

Indicator de performanta: publicarea unui raport trimestrial cu nevoilor persoanelor cu 

boli rare 

Indicator de performanta 1: elaborarea de documente de pozitie privitoare la 

orice schimbare in politicile publice care afecteaza persoanele cu boli rare 

Indicator de performanta 2: cel putin 2 campanii de informare si sensibilizare la 

nivel national cu privire la situatia persoanelor cu boli rare si PNBR 

Indicator de performanta 3: 1 scoala de jurnalisti anuala cu un numar minim de 

X jurnalisti care sa redea in articole situatia persoanelor afectet de boli rare 

Indicator de performanta 4: minim 30 de articole anuale in mass media care 

reflecta situatia persoanelor afectate de boli rare  

 

Obiectiv strategic 2: Asigurarea recunoaşterii efective a tuturor bolilor rare din România 

şi a accesului la tratament echitabil în cadrul politicilor naţionale din domeniul sănătăţii   

Indicator de performanta 1: elaborarea de documente stategice care sa fie incluse 

in ordinal de ministru privitoare la implementarea PNBR 

Indicator de performanta 2: Elaborarea criteriilor de acreditare a centrelor de 

expertiza aprobate de MS 

Indicator de performanta 3: Strategie pentru servicii sociale specifice 

persoanelor afectate de boli rare din Romania elaborata in parteneriat cu Ministerul 

Muncii 

Indicator de performanta 4: Cel putin 1 campanie de informare la nivel national 

cu privire la PNBR (conferinta EUROPLAN, spot video, materiale informative 

etc) 

 

Obiectiv strategic 3: Consolidarea recunoaşterii şi întelegerii privind bolile rare în rândul 

autorităţilor publice, instituţiilor şi societăţii pentru încurajarea responsabilizării şi 

susţinerii financiare a activităţilor în domeniu 
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Indicator de performanta 1: Informarea trimestriala a APL si institutiilor publice 

despre activitatile organizate de ANBRaRo 

Indicator de performanta 2: Cel putin un proiect anual implementat in parteneriat 

cu APL 

Indicator de performanta 3: Toti pacientii cu boli rare vor avea acces la 

informatii de specialitate cu privire la bolile rare 

 

Obiectiv strategic 4: Consolidarea ANBRaRo ca şi platformă eficientă şi reprezentativă a 

pacienţilor şi a organizaţiilor de pacienţi cu boli rare  

Indicator de performanta 1: Cel putin 2 intalniri anuale cu membrii ANBRaRo 

Indicator de performanta 2: Derularea a cel putin 2 campanii de strangere de 

fonduri pentru sustienerea activitatilor 

Indicator de performanta 3: 40% din veniturile organizatiei vor fi din surse 

nonfarma 

Indicator de performanta 4: Cresterea numarului de voluntari implicate in 

activitatile organizatiei 

Indicator de performanta 5: Cel putin 1 angajat fulltime pentru implemnatrea si 

coordonarea activitatilor 

 The mechanism for monitoring and evaluation of the strategic plan. 

 Planul strategic va fi aprobat de catre adunarea generala 

 Consiliul director se va intalni periodic pentru a monitoriza gradul de atingere a 

indicatorilor de performanta 

 Operationalizarea anuala de catre echipa executiva a planului strategic 

 Ajustarea anuala a planului strategic in raport cu schimbarile politice, economice 

si sociale 

 Desemnarea unei personae din consiliul director cu rol de monitorizare a planului 

strategic 

 Monitorizarea bianuala a planului strategic de catre echipa de planificare 

strategica interna 

 

 


