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Sistemul Informatic Unic Integrat al AsigurSistemul Informatic Unic Integrat al AsigurSistemul Informatic Unic Integrat al AsigurSistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de rilor de rilor de rilor de 
SSSSănnnnătate din Româniatate din Româniatate din Româniatate din România



Parteneri în realizarea proiectuluiParteneri în realizarea proiectuluiParteneri în realizarea proiectuluiParteneri în realizarea proiectului

� Casa NaCasa NaCasa NaCasa Naţionalionalionalională de Asigurde Asigurde Asigurde Asigurări de Sri de Sri de Sri de Sănnnnătate tate tate tate 

� HewlettHewlettHewlettHewlett----PackardPackardPackardPackard –––– InfrastructurInfrastructurInfrastructurInfrastructură hardwarehardwarehardwarehardware, management de proiect, management de proiect, management de proiect, management de proiect
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HewlettHewlettHewlettHewlett----PackardPackardPackardPackard –––– InfrastructurInfrastructurInfrastructurInfrastructur hardwarehardwarehardwarehardware, management de proiect, management de proiect, management de proiect, management de proiect

� SIVECO RomSIVECO RomSIVECO RomSIVECO Româââânia SAnia SAnia SAnia SA ---- AnalizAnalizAnalizAnaliză, proiectare, dezvoltare, testare, proiectare, dezvoltare, testare, proiectare, dezvoltare, testare, proiectare, dezvoltare, testare şi i i i instalare instalare instalare instalare 

aplicaaplicaaplicaaplicaţii informaticeii informaticeii informaticeii informatice

� SSSServiciul de Terviciul de Terviciul de Terviciul de Telecomunicaelecomunicaelecomunicaelecomunicaţiiiiiiii Speciale Speciale Speciale Speciale –––– IIIInfrastructurnfrastructurnfrastructurnfrastructură telecomunicatelecomunicatelecomunicatelecomunicaţiiiiiiii



Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI)Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI)Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI)Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI)

Sistemul are rolul de a:Sistemul are rolul de a:Sistemul are rolul de a:Sistemul are rolul de a:

Asigura Colectarea, Consolidarea Asigura Colectarea, Consolidarea Asigura Colectarea, Consolidarea Asigura Colectarea, Consolidarea şi Procesarea eficienti Procesarea eficienti Procesarea eficienti Procesarea eficientă şi siguri siguri siguri sigură a datelor din a datelor din a datelor din a datelor din 
întregul sistem de asigurîntregul sistem de asigurîntregul sistem de asigurîntregul sistem de asigurări sociale de sri sociale de sri sociale de sri sociale de sănnnnătate.tate.tate.tate.

Componentele majore ale proiectului:Componentele majore ale proiectului:Componentele majore ale proiectului:Componentele majore ale proiectului:
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Componentele majore ale proiectului:Componentele majore ale proiectului:Componentele majore ale proiectului:Componentele majore ale proiectului:

Livrarea unui sistem cuprinzând infrastructurLivrarea unui sistem cuprinzând infrastructurLivrarea unui sistem cuprinzând infrastructurLivrarea unui sistem cuprinzând infrastructură IT IT IT IT la la la la nivel nanivel nanivel nanivel naţional ional ional ional 

Implementarea de aplicaImplementarea de aplicaImplementarea de aplicaImplementarea de aplicaţii software specifice activitii software specifice activitii software specifice activitii software specifice activităţii CNAS, asigurând ii CNAS, asigurând ii CNAS, asigurând ii CNAS, asigurând 
informatizarea completinformatizarea completinformatizarea completinformatizarea completă a activita activita activita activităţiiiiiiii

Construirea unei reConstruirea unei reConstruirea unei reConstruirea unei reţele de comunicaele de comunicaele de comunicaele de comunicaţii securizatii securizatii securizatii securizată la nivel nala nivel nala nivel nala nivel naţionalionalionalional



Complexitatea sistemului SIUIComplexitatea sistemului SIUIComplexitatea sistemului SIUIComplexitatea sistemului SIUI

GestioneazGestioneazGestioneazGestionează fondurile pentru fondurile pentru fondurile pentru fondurile pentru 21 milioane de asigura21 milioane de asigura21 milioane de asigura21 milioane de asiguraţiiii

Peste Peste Peste Peste 26000 furnizori26000 furnizori26000 furnizori26000 furnizori de servicii medicale de servicii medicale de servicii medicale de servicii medicale şi farmaceutice conectai farmaceutice conectai farmaceutice conectai farmaceutice conectaţi la sistemi la sistemi la sistemi la sistem

Peste Peste Peste Peste 600 reguli de validare a datelor600 reguli de validare a datelor600 reguli de validare a datelor600 reguli de validare a datelor
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FuncFuncFuncFuncţionalitionalitionalitionalităţile sistemuluiile sistemuluiile sistemuluiile sistemului validatevalidatevalidatevalidate prin parcurgerea fprin parcurgerea fprin parcurgerea fprin parcurgerea fărrrră erori a erori a erori a erori a 8700 cazuri de test8700 cazuri de test8700 cazuri de test8700 cazuri de test

ReReReReţea de dateea de dateea de dateea de date privatprivatprivatprivată şi securizati securizati securizati securizată la nivel nala nivel nala nivel nala nivel naţionalionalionalional

InfrastructurInfrastructurInfrastructurInfrastructură informaticinformaticinformaticinformatică complexcomplexcomplexcomplexă ierarhizatierarhizatierarhizatierarhizată pe 3 niveluripe 3 niveluripe 3 niveluripe 3 niveluri



Aria de acoperire a Aria de acoperire a Aria de acoperire a Aria de acoperire a SIUISIUISIUISIUI

Furnizorii de serviciiFurnizorii de serviciiFurnizorii de serviciiFurnizorii de servicii

11316113161131611316 medici de familiemedici de familiemedici de familiemedici de familie

3855385538553855 farmaciifarmaciifarmaciifarmacii

464464464464 spitalespitalespitalespitale

2689268926892689 ambulatorii cliniceambulatorii cliniceambulatorii cliniceambulatorii clinice de specialitate (cu 7502 medici)de specialitate (cu 7502 medici)de specialitate (cu 7502 medici)de specialitate (cu 7502 medici)
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2689268926892689 ambulatorii cliniceambulatorii cliniceambulatorii cliniceambulatorii clinice de specialitate (cu 7502 medici)de specialitate (cu 7502 medici)de specialitate (cu 7502 medici)de specialitate (cu 7502 medici)

1011101110111011 ambulatorii paracliniceambulatorii paracliniceambulatorii paracliniceambulatorii paraclinice (cu 2552 medici)(cu 2552 medici)(cu 2552 medici)(cu 2552 medici)

4279427942794279 ambulatorii stomatologiceambulatorii stomatologiceambulatorii stomatologiceambulatorii stomatologice (cu 4873 medici)(cu 4873 medici)(cu 4873 medici)(cu 4873 medici)

48484848 stastastastaţii de ambulanii de ambulanii de ambulanii de ambulanţă

153153153153 furnizori pentru îngrijiri la domiciliufurnizori pentru îngrijiri la domiciliufurnizori pentru îngrijiri la domiciliufurnizori pentru îngrijiri la domiciliu

2213221322132213 furnizori de dispozitive medicalefurnizori de dispozitive medicalefurnizori de dispozitive medicalefurnizori de dispozitive medicale

400400400400 furnizori de servicii medicale de recuperarefurnizori de servicii medicale de recuperarefurnizori de servicii medicale de recuperarefurnizori de servicii medicale de recuperare

Sursa: RSursa: RSursa: RSursa: Raportul deaportul deaportul deaportul de activitate CNAS pe 2006activitate CNAS pe 2006activitate CNAS pe 2006activitate CNAS pe 2006



Descrierea SIUIDescrierea SIUIDescrierea SIUIDescrierea SIUI

SIUI are o SIUI are o SIUI are o SIUI are o structurstructurstructurstructură ierarhicierarhicierarhicierarhică distribuitdistribuitdistribuitdistribuită pe 3 nivelpe 3 nivelpe 3 nivelpe 3 niveluri uri uri uri reprezentate de CNAS, CJAS reprezentate de CNAS, CJAS reprezentate de CNAS, CJAS reprezentate de CNAS, CJAS şi Furnizoriii Furnizoriii Furnizoriii Furnizorii de de de de 

servicii medicale servicii medicale servicii medicale servicii medicale şi farmaceuticei farmaceuticei farmaceuticei farmaceutice

FuncFuncFuncFuncţionalitionalitionalitionalităţiiii majore ale sistemului:majore ale sistemului:majore ale sistemului:majore ale sistemului:

Gestiunea Fondului Asigurărilor Sociale de Sănătate 
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Gestiunea Fondului Asigurărilor Sociale de Sănătate 

Gestiunea asiguraţilor

Evidenţa furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice

Evidenţa plătitorilor de contribuţii

Asigurarea controlului calităţii serviciilor medicale şi farmaceutice 

Datele raportate de furnizori sunt Datele raportate de furnizori sunt Datele raportate de furnizori sunt Datele raportate de furnizori sunt colectatecolectatecolectatecolectate şi i i i analizateanalizateanalizateanalizate local la nivelul CAS iar apoi local la nivelul CAS iar apoi local la nivelul CAS iar apoi local la nivelul CAS iar apoi agregateagregateagregateagregate şi i i i gestionategestionategestionategestionate

centralcentralcentralcentral la nivelul CNASla nivelul CNASla nivelul CNASla nivelul CNAS



Structura ierarhicStructura ierarhicStructura ierarhicStructura ierarhică şi fluxul de date în i fluxul de date în i fluxul de date în i fluxul de date în SIUISIUISIUISIUI
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SIUI SIUI SIUI SIUI ---- Starea actualStarea actualStarea actualStarea actuală

AplicaAplicaAplicaAplicaţia software ia software ia software ia software 

Testarea funcTestarea funcTestarea funcTestarea funcţionalionalionalională finalizatfinalizatfinalizatfinalizată la 1 septembrie a.c. fla 1 septembrie a.c. fla 1 septembrie a.c. fla 1 septembrie a.c. fărrrră erori criticeerori criticeerori criticeerori critice

Subsistemul ERP Subsistemul ERP Subsistemul ERP Subsistemul ERP 

În producÎn producÎn producÎn producţie ie ie ie la sediul central CNAS la sediul central CNAS la sediul central CNAS la sediul central CNAS şi în 24 locai în 24 locai în 24 locai în 24 locaţii judeii judeii judeii judeţene, corespunzene, corespunzene, corespunzene, corespunzător primelor 2 valuri de rolltor primelor 2 valuri de rolltor primelor 2 valuri de rolltor primelor 2 valuri de roll----
outoutoutout
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În producÎn producÎn producÎn produc ie ie ie ie la sediul central CNAS la sediul central CNAS la sediul central CNAS la sediul central CNAS i în 24 locai în 24 locai în 24 locai în 24 loca ii judeii judeii judeii jude ene, corespunzene, corespunzene, corespunzene, corespunz tor primelor 2 valuri de rolltor primelor 2 valuri de rolltor primelor 2 valuri de rolltor primelor 2 valuri de roll----
outoutoutout

Infrastructura hardware la nivel naInfrastructura hardware la nivel naInfrastructura hardware la nivel naInfrastructura hardware la nivel naţionalionalionalional

LivratLivratLivratLivrată şi funci funci funci funcţionalionalionalională pentru 42 locapentru 42 locapentru 42 locapentru 42 locaţiiiiiiii

TelecomunicaTelecomunicaTelecomunicaTelecomunicaţiiiiiiii

Infrastructura WANInfrastructura WANInfrastructura WANInfrastructura WAN operaoperaoperaoperaţionalionalionalională pentru 42 locapentru 42 locapentru 42 locapentru 42 locaţiiiiiiii

Centrul de apel la nivel naCentrul de apel la nivel naCentrul de apel la nivel naCentrul de apel la nivel naţionalionalionalional

Instalat Instalat Instalat Instalat şi configurati configurati configurati configurat



ProducProducProducProducţie asistatie asistatie asistatie asistată în 3 locaîn 3 locaîn 3 locaîn 3 locaţii Pilot pânii Pilot pânii Pilot pânii Pilot până în luna decembrie a.c.în luna decembrie a.c.în luna decembrie a.c.în luna decembrie a.c.

ImplementareaImplementareaImplementareaImplementarea în etapa de preîn etapa de preîn etapa de preîn etapa de pre----producproducproducproducţie a SIUI a ultimelor acte normative apie a SIUI a ultimelor acte normative apie a SIUI a ultimelor acte normative apie a SIUI a ultimelor acte normative apăruteruteruterute

Şcolarizareacolarizareacolarizareacolarizarea utilizatorilor experutilizatorilor experutilizatorilor experutilizatorilor experţi i i i şi a administratorilor aplicai a administratorilor aplicai a administratorilor aplicai a administratorilor aplicaţieiieiieiiei

SIUI în producSIUI în producSIUI în producSIUI în producţie la nivel naie la nivel naie la nivel naie la nivel naţionalionalionalional începând cu ianuarie 2008începând cu ianuarie 2008începând cu ianuarie 2008începând cu ianuarie 2008

Finalizarea SIUIFinalizarea SIUIFinalizarea SIUIFinalizarea SIUI
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SIUI în producSIUI în producSIUI în producSIUI în producţie la nivel naie la nivel naie la nivel naie la nivel naţionalionalionalional începând cu ianuarie 2008începând cu ianuarie 2008începând cu ianuarie 2008începând cu ianuarie 2008

Generalizare Generalizare Generalizare Generalizare ERP în producERP în producERP în producERP în producţie la nivel naie la nivel naie la nivel naie la nivel naţionalionalionalional prevprevprevprevăzutzutzutzută pentru luna noiembrie a.c.pentru luna noiembrie a.c.pentru luna noiembrie a.c.pentru luna noiembrie a.c.

Punerea în funcPunerea în funcPunerea în funcPunerea în funcţiune a iune a iune a iune a Centrului de Recuperare dupCentrului de Recuperare dupCentrului de Recuperare dupCentrului de Recuperare după DezastreDezastreDezastreDezastre



Principalele beneficii ale Principalele beneficii ale Principalele beneficii ale Principalele beneficii ale SIUISIUISIUISIUI

Pentru prima datPentru prima datPentru prima datPentru prima dată vor exista vor exista vor exista vor exista Registre Registre Registre Registre şi Baze de Date Nai Baze de Date Nai Baze de Date Nai Baze de Date Naţionaleionaleionaleionale, care vor con, care vor con, care vor con, care vor conţine toate datele ine toate datele ine toate datele ine toate datele şi i i i 
informainformainformainformaţiile necesare unei evideniile necesare unei evideniile necesare unei evideniile necesare unei evidenţe riguroase la nivelul întregului sistem, permie riguroase la nivelul întregului sistem, permie riguroase la nivelul întregului sistem, permie riguroase la nivelul întregului sistem, permiţând ând ând ând identificarea identificarea identificarea identificarea 

unicunicunicunică a fieca fieca fieca fiecărui asiguratrui asiguratrui asiguratrui asigurat, condi, condi, condi, condiţie esenie esenie esenie esenţialialialială pentru reducerea erorilor din sistem. pentru reducerea erorilor din sistem. pentru reducerea erorilor din sistem. pentru reducerea erorilor din sistem. 

SIUI va beneficia de o SIUI va beneficia de o SIUI va beneficia de o SIUI va beneficia de o infrastructurinfrastructurinfrastructurinfrastructură hardware performanthardware performanthardware performanthardware performantă la la la la nivel nanivel nanivel nanivel naţionalionalionalional, care va permite o exploatare , care va permite o exploatare , care va permite o exploatare , care va permite o exploatare 

eficienteficienteficienteficientă precum precum precum precum şi o actualizare etapizati o actualizare etapizati o actualizare etapizati o actualizare etapizată în concordanîn concordanîn concordanîn concordanţă cu evolucu evolucu evolucu evoluţia tehnologicia tehnologicia tehnologicia tehnologică, precum , precum , precum , precum şi o i o i o i o 

platformplatformplatformplatformă de aplicade aplicade aplicade aplicaţii specifice dezvoltate în acord cu necesitii specifice dezvoltate în acord cu necesitii specifice dezvoltate în acord cu necesitii specifice dezvoltate în acord cu necesităţile CNAS, actualizate conform cu ile CNAS, actualizate conform cu ile CNAS, actualizate conform cu ile CNAS, actualizate conform cu 
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platformplatformplatformplatformă de aplicade aplicade aplicade aplicaţii specifice dezvoltate în acord cu necesitii specifice dezvoltate în acord cu necesitii specifice dezvoltate în acord cu necesitii specifice dezvoltate în acord cu necesităţile CNAS, actualizate conform cu ile CNAS, actualizate conform cu ile CNAS, actualizate conform cu ile CNAS, actualizate conform cu 

modificmodificmodificmodificările legislative din domeniu pe o perioadrile legislative din domeniu pe o perioadrile legislative din domeniu pe o perioadrile legislative din domeniu pe o perioadă de 13 anide 13 anide 13 anide 13 ani. . . . 

Managementul, monitorizarea Managementul, monitorizarea Managementul, monitorizarea Managementul, monitorizarea şi suportul necesare unei gestioni suportul necesare unei gestioni suportul necesare unei gestioni suportul necesare unei gestionări eficiente a SIUI, vor fi asigurate prin ri eficiente a SIUI, vor fi asigurate prin ri eficiente a SIUI, vor fi asigurate prin ri eficiente a SIUI, vor fi asigurate prin 

implementarea unui implementarea unui implementarea unui implementarea unui centru de apel de tip Help Deskcentru de apel de tip Help Deskcentru de apel de tip Help Deskcentru de apel de tip Help Desk, ce va fi disponibil la nivel na, ce va fi disponibil la nivel na, ce va fi disponibil la nivel na, ce va fi disponibil la nivel naţional atât ional atât ional atât ional atât 

utilizatorilor interni CNAS, cât utilizatorilor interni CNAS, cât utilizatorilor interni CNAS, cât utilizatorilor interni CNAS, cât şi furnizorilor de servicii medicale i furnizorilor de servicii medicale i furnizorilor de servicii medicale i furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice.i farmaceutice.i farmaceutice.i farmaceutice.



Principalele beneficii ale Principalele beneficii ale Principalele beneficii ale Principalele beneficii ale SIUISIUISIUISIUI (continuare) (continuare) (continuare) (continuare) 

Managementul CNAS Managementul CNAS Managementul CNAS Managementul CNAS şi CJAS va avea posibilitatea de a realiza i CJAS va avea posibilitatea de a realiza i CJAS va avea posibilitatea de a realiza i CJAS va avea posibilitatea de a realiza analize complexeanalize complexeanalize complexeanalize complexe

asupra datelor din sistem.asupra datelor din sistem.asupra datelor din sistem.asupra datelor din sistem.

Implementarea proiectului va permite Implementarea proiectului va permite Implementarea proiectului va permite Implementarea proiectului va permite detectarea erorilor din sistemul de asigurdetectarea erorilor din sistemul de asigurdetectarea erorilor din sistemul de asigurdetectarea erorilor din sistemul de asigurări ri ri ri 

sociale de ssociale de ssociale de ssociale de sănnnnătatetatetatetate....
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sociale de ssociale de ssociale de ssociale de s nnnn tatetatetatetate....

Implementarea proiectului va permite Implementarea proiectului va permite Implementarea proiectului va permite Implementarea proiectului va permite eficientizarea sistemului de asigureficientizarea sistemului de asigureficientizarea sistemului de asigureficientizarea sistemului de asigurări de sri de sri de sri de sănnnnătatetatetatetate

prin uniformizarea aplicprin uniformizarea aplicprin uniformizarea aplicprin uniformizarea aplicării normelor la nivel narii normelor la nivel narii normelor la nivel narii normelor la nivel naţional, preluarea raportional, preluarea raportional, preluarea raportional, preluarea raportărilor de rilor de rilor de rilor de 

la furnizori, preluarea raportla furnizori, preluarea raportla furnizori, preluarea raportla furnizori, preluarea raportărilor de la CJAS la CNAS.rilor de la CJAS la CNAS.rilor de la CJAS la CNAS.rilor de la CJAS la CNAS.

Implementarea SIUI va permite Implementarea SIUI va permite Implementarea SIUI va permite Implementarea SIUI va permite o eficieno eficieno eficieno eficienţă mult sporitmult sporitmult sporitmult sporită a utiliza utiliza utiliza utilizării bugetuluirii bugetuluirii bugetuluirii bugetului



VVVVă mulmulmulmulţumesc !umesc !umesc !umesc !
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VVVV mulmulmulmul umesc !umesc !umesc !umesc !


