
Ministerul Sănătăţii 
 

 
    ___________ 
@Text actualizat la data de 08.11.2011. Actul include modificările din următoarele acte: 
- Ordinul nr. 436/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 258 din 12/04/2011. 
- Ordinul nr. 1520/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 08/11/2011. 
 
    Nr. 1.571/1.047  
 
    Ministerul Sănătăţii  
    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  
 
    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.  

 Ordin nr. 1571/2010 
 

din 29/12/2010 
Versiune actualizata la data de 08/11/2011 

 
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 
 
Nu mai exista amendamente consemnate până la data de 18/10/2016.  
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce 
au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au 
fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face 
referire în nici un document oficial ele având numai un caracter 
informativ. Indaco Systems nu îşi asumă răspunderea pentru 
consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte. 

Aplicaţia Lege4 a fost actualizată până la data de: 18/10/2016. 
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   Art. 4. - (1) Termenul final până la care se vor putea face raportările în sistem descentralizat este data de 1 iunie 
2011.  
    ___________  
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Ordin nr. 436/2011 începând cu 12.04.2011.  
 
   (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.  
   (3) Termenul de la care se vor face prescrierile în sistem electronic este 1 octombrie 2012.  
    ___________  
    Alineatul (3) a fost introdus prin alineatul din Ordin nr. 1520/2011 începând cu 08.11.2011.  
 
   Art. 5. - Cheltuielile privind 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.  
    

Ministrul sănătăţii,                  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

    Cseke Attila                                       Nicolae-Lucian Duţă 
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