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ANEX
NORME METODOLOGICE
privind modalitatea de utilizare
şiăcompletareăaădosaruluiăelectronic
deăs n tateăalăpacientului
ART. 1
(1)ăDosarulăelectronicădeăs n tate,ădenumităînăcontinuareăDES,ăesteăoăcomponent ăaă
sistemuluiăinformaţionalăsanitarăşiăreprezint ăînregistr riăelectroniceăconsolidateălaă
nivelă naţional,ă cuprinzândă dateă şiă informaţiiă medicaleă relevanteă pentruă mediciă şiă
pacienţi.
(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,ăaceştiaăfiindăşiăproprietariiădeădreptăaleăacestorăinformaţii/date.
ART. 2
Utilizareaă dosaruluiă electronică deă s n tateă areă dreptă scopă principală creştereaă
calit ţiiă şiă eficienţeiă actuluiă medicală prină accesulă laă dateă şiă informaţiiă medicaleă
relevante,ă furnizareaă deă dateă şiă informaţiiă statisticeă necesareă politiciloră deă
s n tate,ă precumă şiă transformareaă pacientuluiă într-ună factoră activă ală protej riiă şiă
promov riiă proprieiă s n t ţiă prină implicareaă acestuiaă înă completareaă informaţiiloră
privindă antecedenteleă personale,ă stilă deă viaţ ă şiă prină consultareaă direct ă aă dateloră
medicaleăpropriiădinădosarulăs uădeăs n tate.
ART. 3
(1)ăSistemulăDESăesteăparteăintegrant ăaăplatformeiăinformaticeădinăasigur rileădeă
s n tate,ă careă seă utilizeaz ă înă modă obligatoriuă laă nivelulă furnizoriloră deă serviciiă
medicale,ă autorizaţiă înă conformitateă cuă prevederileă legale,ă prină mediciiă careă îşiă
desf şoar ă activitateaă într-oă form ă legal ă laă aceştiă furnizori,ă pentruă toateă
serviciileămedicaleăacordateăpacienţilorăaferenteăîntregiiăactivit ţiămedicale.
(2)ăPrinăfurnizoriădeăserviciiămedicaleăseăînţelege persoanele fizice sau juridice
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)ă Sistemulă DESă poateă faceă obiectulă unoră acorduriă internaţionale în baza liberei
circulaţiiă aă persoaneloră peă teritoriulă unuiă stată membruă ală Uniuniiă Europene,ă ală unuiă
stată aparţinândă Spaţiuluiă Economică Europeană sauă ală Confederaţieiă Elveţieneă şiă aă
asistenţeiămedicaleătransfrontaliere,ăcuărespectareaăprincipiuluiălibereiăcirculaţiiăaă
datelorăcuăcaracterăpersonalăînăspaţiulăUniuniiăEuropene.
(2)ă Sistemulă DESă poateă faceă obiectulă interoperabilit ţiiă cuă registreleă naţionaleă
deăs n tate.
ART. 5
Sistemulă DESă esteă ună serviciuă publică furnizată deă Casaă Naţional ă de Asigur riă deă
S n tate,ă denumit ă înă continuareă CNAS,ă pentruă toţiă pacienţiiă careă auă obligaţia,ă
potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ţii,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă s ă seă asigureă înă sistemulă deă asigur riă

socialeă deă s n tate,ă şiă pentruă toţiă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă - pentru toate
tipurileădeăasistenţ ămedical ,ăaflaţiăsauănuăîntr-oărelaţieăcontractual ăcuăoăcas ădeă
asigur riădeăs n tate.
ART. 6
(1)ăDateleăşiăinformaţiileădinăDESăsuntăstructurateăîn:
a)ă modululă Sumară deă urgenţ ă - accesibil tuturor medicilor numai în vederea
realiz riiăactuluiămedical,ăf r ăaăfiănecesarăacordulăpacientului;
b) modulul Istoric medical, modulul Antecedente declarate de pacient, modulul
Documenteă medicaleă şiă modululă Dateă personaleă - accesibile medicilor numai cu acordul
pacienţilor.
(2)ă Accesulă mediciloră laă dateleă şiă informaţiileă definiteă laă alin.ă (1)ă lit.ă a)ă seă
realizeaz ă în baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de
certificareăacreditat,ăcertificatăînregistratălaăcasaădeăasigur riădeăs n tateăînărazaă
administrativ-teritorial ăînăcareăaceştiaăîşiădesf şoar ăactivitatea.
(3) Accesul medicilor laă dateleă şiă informaţiileă definiteă laă alin.ă (1)ă lit.ă b)ă seă
realizeaz ă înă bazaă certificatuluiă calificată prev zută laă alin.ă (2),ă numaiă cuă acordulă
pacientului.
(4)ăAcordulăpacientuluiăpentruăcaămediculăs ăpoat ăvizualizaăinformaţiileădefiniteă
la alin. (1) lit.ăb)ăseăexprim ăastfel:
a) înainte de prezentarea la medic - prin configurarea drepturilor de acces la
propriulă dosară electronică deă s n tateă sauă laă dosareleă electroniceă deă s n tateă aleă
persoaneloră peă careă leă reprezint ă legal,ă directă înă sistemulă informatic DES la adresa
www.des-cnas.ro
sau
b) la prezentarea la medic - prină utilizarea,ă înă prezenţaă medicului,ă fieă aă
matriceiădeăsecuritate,ăfieăaăcarduluiănaţionalădeăasigur riădeăs n tateăşiăaăcoduluiă
PINăasociatăacestuia,ădup ăcaz.
(5) Datele, informaţiileă şiă procedurileă operaţionaleă necesareă utiliz riiă şiă
funcţion riiă DESă seă aprob ă prină ordină ală ministruluiă s n t ţiiă şiă ală preşedinteluiă
CNAS,ăcuăavizulăministerelorăşiăinstituţiilorădinăsistemulănaţionalădeăap rare,ăordineă
public ă şiă siguranţ ă naţional ,ă înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă intrareaă înă vigoareă aă
prezenteiăhot râriăaăGuvernului.
ART. 7
(1)ă Accesulă pacienţiloră laă dateleă şiă informaţiileă dină DESă seă realizeaz ă prină
intermediul:
a)ămatriceiădeăsecuritateăşiăaăparoleiădeăacces;
b)ă carduluiă naţională deă asigur riă socialeă deă s n tateă şiă aă coduluiă PINă asociat,ă
precumăşiăprinăintermediulăparoleiădeăacces.
(2)ă Matriceaă deă securitateă seă elibereaz ă laă solicitareaă pacienţiloră deă c treă
medici în baza actului de identitate al acestora.
(3)ă Parolaă deă accesă esteă personalizat ă deă fiecareă pacient,ă esteă strictă
confidenţial ,ă fiindă ună elementă deă securitateă cunoscută numaiă deă pacient,ă şiă seă
utilizeaz ăînăcadrulăDESăatâtăpentruăcardulănaţionalădeăasigur riădeăs n tate,ăcâtăşiă
pentru matricea de securitate.
ART. 8
Utilizareaă dateloră şiă informaţiiloră depersonalizateă cuprinseă înă sistemulă DESă esteă
permis ă CNASă şiă Ministeruluiă S n t ţiiă înă vedereaă realiz riiă deă analizeă şiă evalu riă
statisticeăproprii,ăcuărespectareaăgaranţiilorăprivindăprelucrarea datelor cu caracter
personală prev zuteă deă normeleă careă reglementeaz ă activitateaă statistic ă potrivită
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentruăprotecţiaăpersoanelorăcuăprivireălaăprelucrareaă
datelor cu caracter personală şiă liberaă circulaţieă aă acestoră date,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare.
ART. 9
(1) Pentru a utiliza sistemul DES, furnizorii de servicii medicale vor folosi o
aplicaţieă informatic ă compatibil ă şiă certificat ă faţ ă deă acestă sistemă sauă potă accesa
direct sistemul DES la adresa www.des-cnas.ro

(2)ă Prină utilizareaă sistemuluiă DESă seă înţelegeă consultareaă informaţiiloră şiă
dateloră existenteă înă DES,ă precumă şiă transmitereaă c treă sistemă deă informaţiiă şiă dateă
medicale.
(3) Transmiterea datelor şiă informaţiiloră medicaleă c treă sistemulă DESă esteă
obligatorieăpentruătoţiăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăprev zuţiălaăart.ă3ăalin.ă(2).
ART. 10
(1)ă Neîndeplinireaă obligaţieiă prev zuteă laă art.ă 6ă 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
potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(2)ă Neutilizareaă DESă deă c treă furnizoriiă deă serviciiă medicaleă aflaţiă înă relaţiiă
contractualeă 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 acteloră normativeă înă vigoareă careă reglementeaz ă materiaă
asigur riloră socialeă deă s n tateă înă ceeaă ceă priveşteă relaţiaă contractual ă dintreă
furnizorii de servicii medicaleă şiă caseleă deă asigur riă deă s n tate.ă Pentruă furnizoriiă
deă serviciiă medicaleă careă nuă seă afl ă într-oă relaţieă contractual ă cuă oă cas ă deă
asigur riă deă s n tate,ă neîndeplinireaă acesteiă obligaţiiă seă sancţioneaz ă deă c treă
MinisterulăS 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 deontologieă medical ă potrivită prevederiloră legaleă înă vigoare,ă
inclusiv regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
(2)ă Utilizareaă şiă prelucrareaă dateloră dină DESă seă realizeaz ă cuă respectareaă
drepturiloră persoaneloră c roraă liă seă prelucreaz ă dateleă potrivită prevederiloră Legii
nr. 677/2001,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.ăInformaţiileăprivindădreptulă
deă acces,ă deă intervenţieă asupraă dateloră şiă deă opoziţie,ă precumă şiă condiţiileă înă careă
pot fi exercitate sunt disponibile în portalul www.des-cnas.ro
(3)ă Pacienţiiă auă responsabilitateaă p str riiă şiă utiliz riiă înă condiţiiă deă
siguranţ ă aă elementeloră deă securitateă pentruă accesulă laă DES,ă respectivă parolaă deă
acces,ă cardulă naţională deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă aă coduluiă PINă asociată
acestuiaăşiămatriceaădeăsecuritate.
(4)ă Mediciiă auă responsabilitateaă p str riiă şiă utiliz riiă înă condiţiiă deă siguranţ ă
a elementelor de securitate, respectiv certificatul calificat eliberat de un furnizor
deăserviciiădeăcertificareăacreditatăşiăcodulăPINăasociatăacestuiăcertificat.
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
excepţiaăcazurilorăînăcareăexist ădispoziţiiălegaleăcontrare.ăDup ăexpirareaăperioadeiă
deă arhivare,ă dateleă conţinuteă înă dosarulă electronică deă s n tateă ală persoanei,ă dină
sistemulăDES,ăseăştergăsauăseădistrug,ădup ăcaz.
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