
ORDIN nr. 1.571 din 29 decembrie 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
EMITENT:     MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
             Nr. 1.571 din 29 decembrie 2010 
             CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
             Nr. 1.047 din 15 decembrie 2010 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 11 ianuarie 2011 
Data intrarii in vigoare : 11 ianuarie 2011

    Având în vedere:
    -  Referatul  de  aprobare  al  secretarului  general  al  Ministerului  Sănătăţii  nr.  Cs.A.  
13.704/2010 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.G.  
3.718 din 15 decembrie 2010;
    -  titlurile I  şi  VIII  din  Legea nr.  95/2006 privind reforma în domeniul  sănătăţii,  cu 
modificările şi completările ulterioare;
    - art. 5 alin. (1) pct. 6 şi art. 6 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,  
aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  972/2006,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare;
    -  art. 4 alin. (1) pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    în  temeiul  dispoziţiilor  art.  7  alin.  (4)  din  Hotărârea  Guvernului  nr.  144/2010,  cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  al  art.  281  alin.  (2)  din  Legea  nr.  95/2006,  cu 
modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare,

    ministrul  sănătăţii  şi  preşedintele  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  emit 
următorul ordin:

    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. 2
    (1)  Pentru  îndeplinirea  obligaţiei  prevăzute  la  art.  1  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 31 martie 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.
    ART. 5
    Cheltuielile pentru asigurarea infrastructurii  informatice prevăzute la 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. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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