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Referitor la  Proiectul Contractului - Cadru privind condiţiile acordării 
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate 

pentru anii 2013 – 2014 - forma refacuta a proiectului publicat in octombrie 
2012 

 
 
 
     CATRE,  
  SINDICATUL “ SOLIDARITATEA SANITARA” SJUPN 

 
 
 Subsemnata ILIESCU PAULA, medic primar psihiatria copilului si adolescentului, cu 
loc de munca la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, membra a  sindicatului 
Solidaritatea Sanitara, va supun atentiei urmatoarele  propuneri de modificare ale 
proiectului Co-Ca pentru anul 2013-2014, cu rugamintea de a le inainta doamnei 
Valentina Diaconu,  la adresa de e-mail contract.metod@casan.ro , pana cel tarziu 7 februarie 2013,  
si de a le prezenta la orice alte consultari sau negocieri ulterioare ale normelor de 
aplicare ale contractului cadru mai sus mentionat ,dupa cum urmeaza: 
 

 Solicit modificarea prevederilor proiectului contractului cadru privind 
condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2013 – 2014 dupa cum urmeaza:  

 
1. la litera l) a articolului 15, Sectiunea a 3-a, Capitolul II sa fie inlaturata 

prevederea: "să asigure utilizarea formularului de prescripţie medicală 

electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală din sistemul 

asigurărilor sociale de sănătate"; 

2. eliminarea prevederilor literelor t) si u) ale articolului 15; 

3. la litera x) a articolului 15 sa fie inlaturata prevederea " şi prescripţia 

medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în 

tratamentul ambulatoriu"; 

4. eliminarea articolului 140; 

pentru urmatoarele motive: 

  Apreciez ca PIAS (Platforma Informatica de Asigurari de Sanatate), SIUI 
(Sistemul Informatic Unic Integrat) si SIPE sunt sisteme informatice care 
gestioneaza date cu caracter personal, administrative si medicale, ale 
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asiguratilor, sisteme care au devenit functionale fara o baza legala suficient 
caracterizata, respectiv prin acte normative de putere juridica inferioara care 
nu reglementeaza principiile de functionare si care sunt in contradictie cu legi 
organice cu putere normativa superioara – Legea nr. 677/2001 privind protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 
acestor date, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si 
protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice  

Actele normative care reglementeaza aceste sisteme informatice sunt; 

- Ordinul comun al Ministrului sanatatii si Presedintelui Casei nationale de 
Asigurari pentru aprobarea masurilor de punere in aplicare a strategiei e-
Romania si e-Sanatate si implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat 
(on-line), cardul national de asigurari sociale de sanatate, e-Prescriere si dosarul 
electronic medical 

- Ordinul comun al Ministrului sanatatii si Presedintelui Casei nationale de 
Asigurari nr. 674/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala 
electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul 
ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de 
completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru 
medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu 

Aceste sisteme informatice functioneaza nelegal intrucat opereaza in fapt ca 
un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului in intelesul Legii nr. 
506/2004, fiind conceput ca atare de producatorii de aplicatii software angajati 
de casa nationala de asigurari de sanatate.  

  Modalitatea concreta in care aceste servicii de comunicatii electronice 

opereaza, nu este descrisa si reglementata prin ordinele susmentionate, si a fost 

lasata in intregime la latitudinea producatorilor de software. Furnizorilor de aplicatii 

software li s-a facilitat accesul la toate informaţiile necesare personalizarii, actualizării 

aplicaţiilor existente sau dezvoltării de aplicaţii noi în vederea raportării electronice 

către SIUI+PE(SIUI si prescriptia electronica).  

   Nu se  precizează modul în care se face stocarea şi conservarea acestor date, 

producatorii de aplicatii informatice in domeniul medical si al asigurarilor de 

sanatate concepand modalitatea de gestionare, ceea ce creează o stare de 

pericol pentru respectarea dreptului la confidentialitate a pacientului, precum 

si a dreptului la viata intima si privata. 
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  Pacientii nu pot cunoaste daca datele care privesc starea lor de sanatate vor fi 

gestionate exclusiv de medicul curant sau de alte cadre medicale sau de orice 

persoana fizica si juridica care desfasoara activitati de comert  cu dispozitive 

medicale. Furnizorii de medicamente, dispozitive medicale si servicii medicale in 

mod necesar vor vizualiza date medicale in procesul de utilizare a aplicatiilor de 

raportare ale sistemului informatic unic integrat atunci cand  elibereaza prescriptia 

medicala si dispozitivele medicale. 

   Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 506/2004, prezentarea pacientului in 

cabinetul meu pentru consultatie gereneaza in varianta on-line in timp real  ( 

Capitolul II, Sectiunea a 3-a, Art. 15, litera t) asa numitele „date de localizare” 

definite de lege ca orice date prelucrate într-o reţea de comunicaţii electronice, 

care indică poziţia geografică a utilizatorului unui serviciu de comunicaţii 

electronice destinat publicului. 

  Legile susmentionate ( Legea nr. 677/2001, legea nr. 506/2004) respecta caracterul 

de exceptie al ingerintelor reclamate, prelucrarea datelor cu caracter medical fiind in 

principiu interzisa altor persoane decat medicului curant. 

  Obligatia legala care impune inregistrarea de catre furnizorii de servicii 

medicale in mod continuu a datelor privind starea de sanatate transforma 

exceptia de la principiul protejatii efective a dreptului la viata intima in regula 

absoluta.  

  Asadar, reglementarea unei obligatii pozitive care priveste limitarea in mod 

necontenit a exercitiului dreptului la viata intima si confidentialitatea datelor medicale  

face sa dispara insasi esenta dreptului prin indepartarea garantiilor privind exercitarea 

acestuia.  

  Articolele a caror modificare am solicitat-o, prezinta deficiente de natura sa 

aduca atingere dreptului la viata intima si privata sub aspectul 

confidentialitatii privind starea de sanatate a asiguratului. Dreptul la viata 

intima, familiala si privata  reglementat de art.26 din Constituţie include în 

sfera sa şi protecţia asupra datelor privind starea de sanatate a persoanelor care 

au calitatea de asigurati si se afla sau s-au aflat in tratament. 

  Obligatia furnizorilor de servicii de a “ respecta confidenţialitatea tuturor 
datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi 
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demnitatea acestora;” prevazuta la Capitolul II, Sectiunea a 3-a, Art. 15, litera 
c), este imposibil de respectat in conditiile in care se prevede obligativitatea de 
a folosi Platforma Informatica  de Asigurari de Sanatate (SIUI,  prescriptia 
electronica si , ulterior  card de sanatate, dosarul electronic) fapt prevazut la 
litera u), ART. 15, Sectiunea a 3-a, Cap. II, cu atat mai mult, cu cat se solicita 
si raportarea in timp real(litera t , Art. 15, Sectiunea a 3-a, Cap. II).  
  Regula de functionare a unor sisteme informatice de tip SIUI si 
SIPE(sistemul informatic de prescriere electronica)  ar trebui sa fie obtinerea 
consimtamantului expres si neechivoc al pacientului/asiguratului dupa o 
informare prealabila a acestuia cu privire la toate consecintele pe care 
utilizarea acestor servicii de comunicatie electronice le poate avea asupra vietii 
sale intime si private si ar trebui sa respecte dreptul individului la alternativa. 
 
  Relatia dintre pacient si medic este bazata pe Codul Deontologic al Medicilor, 
completat de legea drepturilor pacientului 46/ 2003 si legea sanatatii 95/2006 , ce 
includ obligatia de a da ingrijire bolnavului, de a pastra secretul si de a nu dezvalui 
niciodata lucrurile care sunt aduse la cunostinta doctorului. 
  Ingrijorarea mea si a colegilor cu care m-am consultat este legata de faptul ca 
incalcarea confidentialitatii va determina pacientii sa nu mai dezvaluie anumite 
informatii si mai mult, sa renunte la serviciile medicale la care au dreptul, conform 
legii. In plus, furnizorii de servicii(printre care ne numaram si noi, medicii,) se pare ca 
vor fi obligati sa-si asume actiuni (raportare in SIUI, in timp real, folosind prescriptia 
electronica si ulterior cardul electronic si dosarul electronic) care presupun incalcarea 
confidentialitatii, a dreptului la viata intima si privata  si vor aduce atingeri demnitatii 
pacientilor, precum si a altor drepturi cetatenesti, responsabilitatea juridica si morala 
revenindu-ne noua, furnizorilor de servicii, in conditiile in care Contractul Cadru va 
ramina in forma actuala. 
 
06.02.2013 Medic Primar 

 Psihiatria Copilului si Adolescentului 

 Dr. Iliescu Margareta - Paula 


