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Nr de inregistrare 61 / 26.04.2016

CERERE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC
conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informa țiile de
interes public

Denumirea autorităţii publice Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS)
Sediul/Adresa: Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, București
email: relpubl1@casan.ro
Data 26.04.2016

Stimate domnule Președinte Director General, Radu ȚIBICHI,
Prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public.
1. Care este stadiul de implementare al Proiectului gestionat de CNAS din anul 2011, cu titlul ”Sisteme
Informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de trimitere electronice, conectarea la
DES a furnizorilor de servicii de recuperare şi îngrijiri la domiciliu”, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar?
1a) În ce constau rezultatele proiectului menționat la punctul 1?
1b) De ce acest proiect nu a dus la crearea sistemului informatic de gestionare a concediilor medicale și
biletelor de trimitere electronice nici până la acest moment?
1c) Care este rațiunea lansării unei licitații astfel cum este prevăzut la punctul 2 mai jos?
1d) În ce constau sumele de bani cheltuite pentru proiectul menționat la punctul 1 și pentru ce tip de
cheltuieli a fost utilizat bugetul din proiectul de la punctul 1 din prezenta cerere?
2) Care este rezultatul licitației lansate în luna martie 2015 privind achiziţionarea serviciilor necesare
privind implementarea sistemelor informatice pentru gestionarea concediilor medicale şi a biletelor de
trimitere electronice, conectarea la DES (Dosarul Electronic de Sănătate) a furnizorilor de servicii de
recuperare și îngrijiri la domiciliu?
2a) Vă rugam să ne transmiteți caietul de sarcini al licitației lansate în martie 2015 și menționate la
punctul 2 din prezenta cerere, prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail indicată mai jos.
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3) Care sunt experții cu care ați colaborat astfel încât folosirea Dosarului Electronic de Sănătate să fie
eficientă și fără sincopele deja cunoscute mai ales că se doreste adăugarea seriviciului de raportare a
concediilor medicale și a biletelor de trimitere, conectarea furnizorilor de servicii de recuperare și îngrijiri
la domiciliu?
3a) Au avut loc consultări cu părțile implicate în utilizarea acestui sistem? La ce dată au avut loc aceste
consultări și unde a fost postat anunțul consultărilor?
3b) Există un registru al recomandărilor primite pentru buna funcționare a Sistemului de gestionare a
concediilor medicale și a biletelor de trimitere electronice, conform Legii transparenței decizionale nr.
52/2003, reactualizată?
3c) Vă rugăm să ne transmiteți la adresa de e-mail indicată mai jos aceste recomandări și justificarea
preluării/nepreluării lor.

Dorim ca informaţiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail:
office@snmf.ro

În speranța că informațiile sunt disponibile și nu necesită un răspuns mai mare de 10 zile de la primirea
prezentei cereri,
Vă mulţumim pentru solicitudine,
Președinte SNMF
Dr. Rodica TĂNĂSESCU

Numele şi prenumele petentului: Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF)
Adresă: Str. Ionel Perlea nr. 10, Bucuresti, Cod poștal: 010209
Telefon: 021 315 4656, Mobil: 0723.520.980
Fax: 021 315 4656
E-mail: office@snmf.ro
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