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COMUNICAT 
CNAS accesează fonduri europene pentru implementarea de noi soluții informatice și 

redimensionarea SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) 
În cadrul exercițiului financiar 2014 – 2020 al UE, CNAS va accesa fonduri europene pentru  dezvoltarea a 
trei proiecte de informatizare, pentru care estimează că se va obține aprobarea cererilor de finanțare până la 
finalul acestui an. 

Primul proiect are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management, denumit 
„Sistem integrat de management în sistemul de asigurări sociale de sănătate”. Acest sistem va permite 
elaborarea de rapoarte, analize și studii menite să optimizeze și să consolideze capacitatea decizională a 
CNAS, prin prelucrarea datelor specifice colectate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate 
(PIAS). 

Al doilea proiect este Proiectul „Sisteme informatice pentru conectarea la DES (Dosarul Electronic de 
Sănătate) a furnizorilor de servicii paraclinice, ambulatoriu de specialitate pentru specialitățile 
clinice, de recuperare, îngrijiri la domiciliu, paliative, stomatologice, dispozitive medicale și 
consultații de urgență la domiciliu” are ca obiectiv dezvoltarea și extinderea unor platforme și aplicații 
informatice pentru sănătate (e-sănătate), cu scopul prioritar de a oferi beneficii asiguraților, printr-o mai 
bună informare a medicului curant despre istoricul medical al pacientului, reducerea timpului necesar 
stabilirii diagnosticului și creșterea acurateței acestuia.  

Al treilea este  Proiectul „Sistem Informatic pentru Gestionarea Modernă a Accesului la Servicii 
Medicale Acte, Recomandări și Tehnologii” (SIGMA SMART).  Acest proiect, are ca obiectiv general 
optimizarea fluxurilor de date și monitorizarea electronică a serviciilor medicale decontate din FNUASS. 
Proiectul prevede construcția unui portal în care asigurații și furnizorii de servicii medicale aflați în relație 
contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot efectua programări electronice ale serviciilor medicale 
de care pacienții au nevoie. De asemenea, proiectul prevede emiterea și gestionarea electronică a 
majorității documentelor utilizate în sistemul de sănătate: bilete de trimitere, certificate de concediu 
medical, scrisori medicale, recomandări electronice pentru îngrijiri medicale la domiciliu și îngrijiri 
paliative, pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive. Automatizarea fluxurilor de 
documente va avea ca efect creșterea calității și eficienței serviciilor decontate din FNUASS și reducerea 
birocrației. În prezent prescriere, eliberare și decontare medicamentelor se desfășoară electronic. 

Introducerea acestor instrumente informatice este necesară pentru a simplifica procedurile de 
acordare a unor servicii în sistemul de sănătate, precum eliberarea certificatelor de concediu 
medical. Asigurații nu vor mai fi nevoiți să meargă la casele de asigurări de sănătate cu 
recomandarea de îngrijiri medicale la domiciliu sau cu recomandarea de îngrijiri paliative la 
domiciliu pentru a obține certificarea pe recomandare a numărului de zile de îngrijiri.  
Durata estimată a proiectelor este de 36 de luni. 

De asemenea, CNAS intenționează să acceseze finanțare în cadrul Programului Operațional Sănătate 2021 
– 2027 pentru dezvoltarea și implementarea proiectului „Redimensionare și standardizare sistem informatic 
CNAS”, a cărui fișă de proiect a fost depusă în luna mai 2020.  Durata de implementare a proiectului va fi 
de 3 ani de la semnarea contractului, iar bugetul va fi stabilit  în funcție de specificațiile tehnice și 
funcționale ale acestuia. 
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