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Observații și propuneri privind Ordin nr. 1571/1047 din 29/12/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România 

şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere 

şi dosarul electronic medical publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 25 din 11/01/2011 

Forma actuala Forma propusa Observatii 

   Art. 1. - Începând cu data publicării 
prezentului ordin, toţi furnizorii de 
servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale aflaţi în relaţii 
contractuale cu casele de asigurări de 
sănătate sau, respectiv, Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate au obligaţia să 
creeze cadrul informatic necesar punerii 
în aplicare a strategiei e-România şi e-
Sănătate şi pentru implementarea 
proiectelor informatice SIUI actualizat 
(on-line), cardul naţional de asigurări 
sociale de sănătate, e-Prescriere şi 
dosarul electronic medical. 

Art. 1. – (1) Începând cu data funcționării 
optime a SIUI actualizat (on-line), cardul 
naţional de asigurări sociale de sănătate, 
e-Prescriere, respectiv  dosarul 
electronic medical, toţi furnizorii de 
servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale aflaţi în relaţii 
contractuale cu casele de asigurări de 
sănătate sau, respectiv, Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate vor utilize SIUI 
actualizat (on-line), cardul naţional de 
asigurări sociale de sănătate, e-
Prescriere, respectiv  dosarul electronic 
medical 
 
Se adauga 
 (2) – Furnizorii care vor utiliza în timp 
real ... vor beneficia de majorarea cu 5% 
a sumelor datorate de CNAS ca urmare a 

Art 1 contravine atât Legii nr. 95/2006, cât şi dispoziţiilor 
legilor interne şi comunitare privitoare la dreptul de 
proprietate privată. Potrivit art. 217 din Legea nr. 
95/2006 „(1) Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii 
de bază în condiţiile prezentei legi. (2) Drepturile 
prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-
cadru multianual (…).”. Contractul-cadru pentru anii 
2011-2012, aprobat prin HG nr. 1389/2010, nu prevede 
nicio normă referitoare la decontarea serviciilor 
privitoare la implementarea programelor informatice 
sau a cardului naţional de asigurări de sănătate. 
Potrivit art. 246 din Legea nr. 95/2006 „(1) Relaţiile 
dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente şi 
dispozitive medicale şi casele de asigurări sunt de natură 
civilă, reprezintă acţiuni multianuale şi se stabilesc şi se 
desfăşoară pe bază de contract. În situaţia în care este 
necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea 
sunt negociate şi stipulate în acte adiţionale.” 
Ordinul atacat contravine în mod evident Legii nr. 



serviciilor furnizate în baza contractului 
de prestări servicii medicale încheiat 
între CNAS și furnizori.  
 
(3) Cadrul informatic necesar punerii în 
aplicare a strategiei e-România şi e-
Sănătate şi pentru implementarea 
proiectelor informatice SIUI actualizat 
(on-line), cardul naţional de asigurări 
sociale de sănătate, e-Prescriere şi 
dosarul electronic medical va fi creat de 
Ministerul Sănătății, CNAS și Serviciul 
Transmisiuni Speciale prin finanțare de 
la Bugetul de stat. 
 

95/2006, atâta timp cât impune obligaţii în sarcina 
furnizorilor de servicii medicale fără a exista un contract 
încheiat în acest sens, între aceştia, Ministerul Sănătăţii 
şi CNAS. 
 
Stimularea financiara a furnizorilor pentru a utiliza 
sistemele electronice este folosita si in alte tari, de 
exemplu in Franta. 
 
Crearea cadrului informatic intra in sarcina institutiilor 
statului, fiind proiecte ale statului. Pentru securitatea 
datelor medicale, consideram necesara implicarea 
Serviciului de Transmisiuni Speciale, retelele de internet 
obisnuite fiind vulnerabile. 

   Art. 2. - (1) Pentru îndeplinirea 
obligaţiei prevăzute la art. 1 (3) se vor 
avea în vedere dimensionarea corectă a 
infrastructurii informatice raportată la 
volumul de date al furnizorilor de servicii 
medicale, medicamente şi materiale 
sanitare şi asigurarea suportului 
informatic necesar în acest sens. 
   (2) Asigurarea infrastructurii 
informatice se referă în principal la 
asigurarea cu tehnică de calcul, soluţii de 
internet de bandă largă şi de back-up 
pentru acestea, infrastructura de 
networking specifică, precum şi alte 
servicii considerate necesare. 
 
 (3) Aplicaţiile informatice referitoare la 
depunerea de documente justificative 
pentru raportarea activităţii, realizate în 

  



vederea decontării, altele decât cele 
oferite în mod gratuit de Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate (CNAS), trebuie 
up-datate prin specificaţiile puse la 
dispoziţie în acest scop pe site-ul CNAS 
pentru lucrul on-line cu SIUI 2 
centralizat. 
 

Art. 3. - Pentru implementarea 
proiectelor prevăzute la art. 1, pentru 
transmitere de date la distanţă prin 
mijloace electronice, pot fi utilizate 
certificatele digitale calificate, potrivit 
Ordinului preşedintelui Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate nr. 974/2010 
privind utilizarea mijloacelor electronice 
de transmitere la distanţă în procesul 
decontării serviciilor prestate de 
furnizorii de servicii medicale, 
medicamente şi dispozitive medicale 
aflaţi în relaţie contractuală cu casele de 
asigurări de sănătate. 
 

  

   Art. 4. - (1) Termenul final până la care 
se vor putea face raportările în sistem 
descentralizat este data de 1 aprilie 
2011. 
   (2) După termenul menţionat la alin. 
(1), toate raportările se vor face numai 
în sistem centralizat, on-line, bazat pe 
autentificare cu certificat digital calificat. 
 

 Termenul de 1 aprilie a fost amanat pana la 1 iunie prin 
decizia CNAS din 05.04.2011  
 
www.castr.ro/Comunicate/2011/05042011.pdf  

   Art. 5. - Cheltuielile privind asigurarea 
infrastructurii informatice prevăzute la 

   Art. 5. - Cheltuielile privind asigurarea 
infrastructurii informatice prevăzute la 

Furnizorii nu pot fi obligati sa asigure din fonduri proprii 
implementarea unor proiecte nationale ale Ministerului 



art. 1 şi 2 se realizează, în condiţiile legii, 
din bugetul de venituri şi cheltuieli 
propriu al furnizorilor de servicii 
medicale, medicamente şi materiale 
sanitare sau, după caz, din veniturile 
proprii ale acestora. 

art. 1 şi 2 se realizează, în condiţiile legii, 
de la Bugetul de stat. de venituri şi 
cheltuieli propriu al furnizorilor de 
servicii medicale, medicamente şi 
materiale sanitare sau, după caz, din 
veniturile proprii ale acestora. 

Santatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate sau ale 
altor institutii ale statului român. Costurile implementarii 
acestor sisteme trebuie suportate de institutiile statului, 
de la Bugetul de stat sau prin finantare europeana. 
 
Punerea în aplicare a art. 5 echivalează cu încălcarea 
dreptului de proprietate privată al furnizorilor din 
domeniul medical. Este vorba de cheltuirea unor sume 
considerabile de bani, inclusiv la nivel rural, unde 
medicina de familie nu funcţionează din lipsă de resurse 
financiare. 
Sintagma folosită de Ministrul Sănătăţii „în condiţiile 
legii”, cu referire la Legea privind reforma în domeniul 
sănătăţii, subliniază exact contrariul sensului urmărit de 
organul emitent, atâta timp cât Legea prevede o cu 
totul altă procedură de gestionare şi decontare a 
fondurilor decât cea instituită prin prezentul ordin. 
Este evident că prin asigurarea implementării sistemelor 
informatice din veniturile şi cheltuielile proprii ale 
furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi 
materiale sanitare, medicul de familie nu-şi mai poate 
exercita profesia în conformitate cu Legea privind 
reforma în domeniul sănătăţii şi va fi nevoit să aplice 
criterii discriminatorii pacienţilor, în vederea economisirii 
şi distribuirii a sumelor (modice) de care dispune. 
Reiese că medicului de familie îi este dat să aleagă între 
implementarea sistemul informatic din bugetul alocat 
pacienţilor, ori din veniturile personale. Or acest lucru, 
contravine atât Legii nr. 95/2006, cât şi Constituţiei 
României cu privire la dreptul de proprietate. 

   

 Se adauga 
Art. 6 – (1) În vederea realizării 
activităţilor şi obiectivelor din Programul 

 



de informatizare a sistemului medical,  
casele de asigurări de sănătate încheie 
contracte distinct, din fonduri ale 
ministerului sanatatii, pentru derularea 
programului cu furnizorii de servicii 
medicale în asistenţa medicală primară  
  (2) Ministerul Sănătăţii achiziţionează  
toata tehnica de calcul, abonamentele 
de internet cu banda larga, cititoare de 
card, inscriptoare de card si orice este 
necesar implementarii Programului.  
  (3) Ministerul Sanatatii va asigura 
cabinetelor de medicină de familie ceea 
ce este necesar implementarii  si 
derularii Programului.      

   

   

   

   

 


