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EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICAT ăÎN:ăMONITORULăOFICIAL  NR. 65 din 26 ianuarie 2015 
 
    În temeiul art. 108 dină Constituţiaă României,ă republicat ,ă şiă ală art. 29 alin. (3) din 
Legeaănr.ă95/2006ăprivindăreformaăînădomeniulăs n t ţii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare, 
 
    GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăhot râre. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Seă aprob ă Normeleă metodologiceă privindă modalitateaă deă utilizareă şiă completareă aă
dosaruluiă electronică deă s n tateă ală pacientuluiă prev zuteă înă anexa care face parte 
integrant ădinăprezenta hot râre. 
 
                  PRIM-MINISTRU 
               VICTOR-VIOREL PONTA 
 
                       Contrasemneaz : 
                       Ministrulăs n t ţii, 
                       NicolaeăB nicioiu 
 
                       p. Ministrul pentru 
                       societateaăinformaţional , 
                       Bebe-ViorelăIonic , 
                       secretar de stat 
 
                       Ministrul transporturilor, 
                       Ioan Rus 
 
                       Ministrulăap r riiănaţionale, 
                       MirceaăDuşa 
 
                       DirectorulăServiciuluiădeăProtecţieăşiăPaz , 
                       Lucian-SilvanăPahonţu 
 
                       p. Directorul Serviciului de 
                       InformaţiiăExterne, 
                       general Silviu Predoiu 
 
                       Directorul Serviciului de 
                       TelecomunicaţiiăSpeciale, 
                       MarcelăOpriş 
 
                       DirectorulăServiciuluiăRomânădeăInformaţii, 
                       George Cristian Maior 
 
                       PreşedinteleăCaseiăNaţionale 
                       deăAsigur riădeăS n tate, 
                       Vasile Ciurchea 
 
                       Ministrul afacerilor externe, 
                       Bogdan Lucian Aurescu 
 
    Bucureşti,ă21ăianuarieă2015. 



    Nr. 34. 
 
    ANEXA 1 
 
                       NORME METODOLOGICE 
privindă modalitateaă deă utilizareă şiă completareă aă dosaruluiă electronică deă s n tateă ală
pacientului 
 
    ART. 1 
    (1)ăDosarulăelectronicădeăs n tate,ădenumită înăcontinuareăDES,ăesteăoăcomponent ăaă
sistemuluiă informaţională sanitară şiă reprezint ă înregistr riăelectroniceă consolidateă laănivelă
naţional,ăcuprinzândădateăşiăinformaţiiămedicaleărelevanteăpentruămediciăşiăpacienţi. 
    (2)ă Dosarulă electronică deă s n tateă conţineă dateă şiă informaţiiă clinice,ă biologice,ă
diagnosticeă şiă terapeutice,ă personalizate,ă acumulateă peă totă parcursulă vieţiiă pacienţilor,ă
aceştiaăfiindăşiăproprietariiădeădreptăaleăacestorăinformaţii/date. 
    ART. 2 
    Utilizareaădosaruluiăelectronicădeăs n tateăareădreptăscopăprincipalăcreştereaăcalit ţiiăşiă
eficienţeiăactuluiămedicalăprinăaccesulălaădateăşiăinformaţiiămedicaleărelevante,ăfurnizareaă
deădateăşiă informaţiiăstatisticeănecesareăpoliticilorădeăs n tate,ăprecumăşiă transformareaă
pacientului într-unăfactorăactivăalăprotej riiăşiăpromov riiăproprieiăs n t ţiăprinăimplicareaă
acestuiaăînăcompletareaăinformaţiilorăprivindăantecedenteleăpersonale,ăstilădeăviaţ ăşiăprină
consultarea direct ăaădatelorămedicaleăpropriiădinădosarulăs uădeăs n tate. 
    ART. 3 
    (1)ă Sistemulă DESă esteă parteă integrant ă aă platformeiă informaticeă dină asigur rileă deă
s n tate,ăcareăseăutilizeaz ăînămodăobligatoriuălaănivelulăfurnizorilorădeăserviciiămedicale, 
autorizaţiă înă conformitateă cuă prevederileă legale,ă prină mediciiă careă îşiă desf şoar ă
activitatea într-oăform ălegal ălaăaceştiăfurnizori,ăpentruătoateăserviciileămedicaleăacordateă
pacienţilorăaferenteăîntregiiăactivit ţiămedicale. 
    (2) Prin furnizori de serviciiă medicaleă seă înţelegeă persoaneleă fiziceă sauă juridiceă
autorizateă deă Ministerulă S n t ţiiă pentruă aă furnizaă serviciiă medicale,ă medicamenteă şiă
dispozitive medicale, în conformitate cu prevederile legale. 
    ART. 4 
    (1) Sistemul DES poate face obiectulă unoră acorduriă internaţionaleă înă bazaă libereiă
circulaţiiă aăpersoanelorăpeă teritoriulăunuiă statămembruăalăUniuniiăEuropene,ăalăunuiă stată
aparţinândă Spaţiuluiă Economică Europeană sauă ală Confederaţieiă Elveţieneă şiă aă asistenţeiă
medicale transfrontaliere, cu respectareaăprincipiuluiălibereiăcirculaţiiăaădatelorăcuăcaracteră
personalăînăspaţiulăUniuniiăEuropene. 
    (2)ă Sistemulă DESă poateă faceă obiectulă interoperabilit ţiiă cuă registreleă naţionaleă deă
s n tate. 
    ART. 5 
    Sistemul DES este un serviciu public furnizată deă Casaă Naţional ă deă Asigur riă deă
S n tate,ădenumit ă înăcontinuareăCNAS,ăpentruă toţiă pacienţiiă careăauăobligaţia,ă potrivită
prevederilor Legii nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ţii,ă cuămodific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă s ă seă asigure înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă şiă
pentruă toţiă furnizoriiă deă serviciiămedicaleă - pentruă toateă tipurileă deă asistenţ ămedical ,ă
aflaţiăsauănuăîntr-oărelaţieăcontractual ăcuăoăcas ădeăasigur riădeăs n tate. 
    ART. 6 
    (1)ăDateleăşiăinformaţiile din DES sunt structurate în: 
    a)ămodululăSumarădeăurgenţ ă- accesibilătuturorămedicilorănumaiăînăvedereaărealiz riiă
actuluiămedical,ăf r ăaăfiănecesarăacordulăpacientului; 
    b) modulul Istoric medical, modulul Antecedente declarate de pacient, modulul 
DocumenteămedicaleăşiămodululăDateăpersonaleă - accesibile medicilor numai cu acordul 
pacienţilor. 
    (2)ăAccesulămedicilorălaădateleăşiăinformaţiileădefiniteălaăalin.ă(1)ălit.ăa)ăseărealizeaz ăînă
baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, 
certificată înregistrată laă casaă deă asigur riă deă s n tateă înă razaă administrativ-teritorial ă înă
careăaceştiaăîşiădesf şoar ăactivitatea. 



    (3)ăAccesulămedicilorălaădateleăşiăinformaţiileădefiniteălaăalin.ă(1)ălit.ăb)ăseărealizeaz ăînă
bazaăcertificatuluiăcalificatăprev zutălaăalin.ă(2),ănumaiăcuăacordulăpacientului. 
    (4)ă Acordulă pacientuluiă pentruă caă mediculă s ă poat ă vizualizaă informaţiileă definiteă laă
alin.ă(1)ălit.ăb)ăseăexprim ăastfel: 
    a) înainte de prezentarea la medic - prin configurarea drepturilor de acces la propriul 
dosarăelectronicădeăs n tateăsauă laădosareleăelectroniceădeăs n tateăaleăpersoanelorăpeă
careăleăreprezint ălegal,ădirectăînăsistemulăinformaticăDESălaăadresaăwww.des-cnas.ro 
    sau 
    b) la prezentarea la medic - prină utilizarea,ă înă prezenţaămedicului,ă fieă aămatriceiă deă
securitate,ă fieă aă carduluiă naţională deă asigur riă deă s n tateă şiă aă coduluiă PINă asociată
acestuia,ădup ăcaz. 
    (5)ăDatele,ăinformaţiileăşiăprocedurileăoperaţionaleănecesareăutiliz riiăşiăfuncţion riiăDESă
seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă s n t ţiiă şiă ală preşedinteluiă CNAS,ă cuă avizulă
ministereloră şiă instituţiiloră dină sistemulă naţională deă ap rare,ă ordineă public ă şiă siguranţ ă
naţional ,ă înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă intrareaă înă vigoareă aă prezenteiă hot râriă aă
Guvernului. 
    ART. 7 
    (1)ăAccesulăpacienţilorălaădateleăşiăinformaţiileădinăDESăseărealizeaz ăprinăintermediul: 
    a)ămatriceiădeăsecuritateăşiăaăparoleiădeăacces; 
    b)ăcarduluiănaţionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăşiăaăcoduluiăPINăasociat,ăprecumăşiă
prin intermediul parolei de acces. 
    (2)ă Matriceaă deă securitateă seă elibereaz ă laă solicitareaă pacienţiloră deă c treămediciă înă
baza actului de identitate al acestora. 
    (3)ăParolaădeăaccesăesteăpersonalizat  deăfiecareăpacient,ăesteăstrictăconfidenţial ,ăfiindă
unăelementădeăsecuritateăcunoscutănumaiădeăpacient,ăşiăseăutilizeaz ăînăcadrulăDESăatâtă
pentruăcardulănaţionalădeăasigur riădeăs n tate,ăcâtăşiăpentruămatriceaădeăsecuritate. 
    ART. 8 
    Utilizarea dateloră şiă informaţiiloră depersonalizateă cuprinseă înă sistemulă DESă esteă
permis ăCNASăşiăMinisteruluiăS n t ţiiăînăvedereaărealiz riiădeăanalizeăşiăevalu riăstatisticeă
proprii,ă cuă respectareaă garanţiiloră privindă prelucrareaă dateloră cuă caracteră personală
prev zuteădeănormeleăcareăreglementeaz ăactivitateaăstatistic ăpotrivităprevederilorăLegii 
nr. 677/2001 pentruă protecţiaă persoaneloră cuă privireă laă prelucrareaă dateloră cuă caracteră
personalăşiăliberaăcirculaţieăaăacestorădate,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    ART. 9 
    (1)ăPentruăaăutilizaăsistemulăDES,ă furnizoriiădeăserviciiămedicaleăvoră folosiăoăaplicaţieă
informatic ăcompatibil ăşiăcertificat ăfaţ ădeăacestăsistemăsauăpotăaccesaădirectăsistemulă
DES la adresa www.des-cnas.ro 
    (2) Prin utilizarea sistemuluiă DESă seă înţelegeă consultareaă informaţiiloră şiă dateloră
existenteăînăDES,ăprecumăşiătransmitereaăc treăsistemădeăinformaţiiăşiădateămedicale. 
    (3)ăTransmitereaădatelorăşiă informaţiilorămedicaleăc treăsistemulăDESăesteăobligatorieă
pentruătoţiăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăprev zuţiălaăart. 3 alin. (2). 
    ART. 10 
    (1)ă Neîndeplinireaă obligaţieiă prev zuteă laă art. 6 alin.ă (3),ă utilizarea,ă extragereaă şiă
prelucrareaă dateloră şiă informaţiiloră dină DES,ă înă altă scopă decâtă celă prev zută înă prezentaă
hot râreă aă Guvernului,ă precumă şiă oriceă alt ă înc lcareă aă reglement riloră legaleă privindă
protecţiaă dateloră cuă caracteră personală seă sancţioneaz ă potrivită prevederiloră Legii nr. 
677/2001,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    (2)ăNeutilizareaăDESădeăc treăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăaflaţiăînărelaţiiăcontractualeă
cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă reprezentândă necompletareaă şi/sauă neînregistrareaă
dateloră şiă informaţiiloră înă sistemulă DES,ă seă sancţioneaz ă corespunz toră prevederiloră
actelor normative înăvigoareăcareăreglementeaz ămateriaăasigur rilorăsocialeădeăs n tateă
înăceeaăceăpriveşteărelaţiaăcontractual ădintreăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăşiăcaseleădeă
asigur riădeăs n tate.ăPentruăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăcareănuăseăafl ăîntr-oărelaţieă
contractual ă cuă oă cas ă deă asigur riă deă s n tate,ă neîndeplinireaă acesteiă obligaţiiă seă
sancţioneaz ădeăc treăMinisterulăS n t ţiiăînăcondiţiileălegii. 
    ART. 11 



    (1)ă Înă activit ţileă deă utilizareă aă DESă ală pacienţilor,ă mediciiă voră aplicaă principiileă şiă
normeleă metodologiceă deă deontologieă medical ă şiă etic ă medical ă stabiliteă deă codulă deă
deontologieămedical ăpotrivităprevederilorălegaleăînăvigoare,ăinclusivăregulileădeăprelucrareă
a datelor cu caracter personal. 
    (2)ăUtilizareaă şiă prelucrareaădatelorădinăDESă seă realizeaz ă cuă respectareaădrepturiloră
persoaneloră c roraă liă seă prelucreaz ă dateleă potrivită prevederiloră Legii nr. 677/2001, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ăInformaţiileăprivindădreptulădeăacces,ădeăintervenţieă
asupraădatelorăşiădeăopoziţie,ăprecumăşiăcondiţiileăînăcareăpotăfiăexercitateăsuntădisponibileă
în portalul www.des-cnas.ro 
    (3)ă Pacienţiiă auă responsabilitateaă p str riiă şiă utiliz riiă înă condiţiiă deă siguranţ ă aă
elementelor de securitate pentru accesul la DES, respectiv parola de acces, cardul 
naţionalădeăasigur riă socialeădeăs n tate,ăaă coduluiăPINăasociatăacestuiaăşiămatriceaădeă
securitate. 
    (4)ă Mediciiă auă responsabilitateaă p str riiă şiă utiliz riiă înă condiţiiă deă siguranţ ă aă
elementelor de securitate, respectiv certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii 
deăcertificareăacreditatăşiăcodulăPINăasociatăacestuiăcertificat. 
    ART. 12 
    Dup ă decesulă pacientului,ă dosarulă electronică deă s n tateă ală acestuiaă seă arhiveaz ă înă
sistemulă DESă şiă dateleă conţinuteă seă potă utilizaă înă form ă depersonalizat ,ă cuă excepţiaă
cazuriloră înă careăexist ădispoziţiiă legaleăcontrare.ăDup ăexpirareaăperioadeiădeăarhivare,ă
dateleăconţinuteăînădosarulăelectronicădeăs n tateăalăpersoanei,ădinăsistemulăDES,ăseăştergă
sauăseădistrug,ădup ăcaz. 
 
                              --------------- 


