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ORDIN nr. 172 din 5 octombrie 1999  
cuprinzând unele prevederi referitoare la sistemul informa Ńional 
sanitar 
EMITENT:     MINISTERUL S ĂNĂTĂłII   
             CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE S ĂNĂTATE  
PUBLICAT ÎN: ACT INTERN  
 
    Ministrul S ănăt ăŃii şi Pre şedintele Casei Na Ńionale de Asigur ări de 
Sănătate, 
    Vazand referatul Centrului de Calcul, Statistic a Sanitar ă şi 
Documentare Medical ă nr. 1053/10.09.1999 înregistrat sub nr. G.H./6231 
din 10.09.1999 precum şi Nota Direc Ńiei Legisla Ńie şi Contencios nr. 
G.H. 6231 din 24.10.1999; 
    În temeiul: 
    - art. 9 - 11 din Legea nr. 100/1998  - privind asistenta de 
sănătate publica; 
    - art. 19, alin. l din Ordonanta Guvernului nr. 9/199 2, privind 
organizarea statisticii publice; 
    - art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998  privind organizarea 
şi func Ńionarea cabinetelor medicale, modificat ă, 
    Având în vedere prevederile art. 2 pct. 16 din Hot ărârea Guvernului 
României nr. 244/1997  privind organizarea şi func Ńionarea Ministerului 
Sănăt ăŃii modificat ă prin Hot ărârea Guvernului României nr. 764/1998 , 
precum şi prevederile Statutului Casei Na Ńionale de Asigur ări de 
Sănătate publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 1 14 din 
19.III.1999, emit urm ătorul ordin: 
 
    ART. l  
    Sistemul informa Ńional sanitar organizat de Centrul de Calcul, 
Statistica Sanitar ă şi Documentare Medical ă, institu Ńie de specialitate 
din subordinea Ministerului S ănăt ăŃii care se înscrie, potrivit art. 11 
din Legea nr. 100/1998 , ca autoritate în domeniul asisten Ńei de 
sănătate publica, este obligatoriu pentru intreaga re Ńea de s ănătate, 
fiind considerat, principalul mijloc de cunoa ştere a s ănăt ăŃii 
popula Ńiei şi a eficientei activit ăŃii de ocrotire a s ănăt ăŃii, de care 
Ministerul S ănăt ăŃii, ca organ al administra Ńiei publice centrale de 
specialitate, r ăspunde în fata Guvernului României. 
    ART. 2  
    (1) Evidentele primare care stau la baza sistem ului informa Ńional 
sanitar (fise, registre, foi de observatie clinica,  etc.) cat şi cele 
auxiliare (adeverinte, certificate, centralizatoare  etc.) sunt 
obligatoriu de completat, codificat, centralizat ei  raportat periodic 
Serviciului de Statistica şi Informatica al Direc Ńiei Jude Ńene de 
Sănătate Publica, care la rândul lui, dup ă o prealabil ă verificare, le 
transmite Centrului de Calcul, Statistica Sanitar ă ei Documentare 
Medical ă la termenele stabilite oficial. 
    (2) Înregistrarea datelor, codificarea (general ă, medical ă) 
centralizarea şi raportarea lor este obligatorie fiind considerat ă 
sarcina de serviciu. 
    ART. 3  
    Sistemul informa Ńional sanitar în vigoare este obligatoriu şi se va 
respecta de toate unit ăŃile şi personalul sanitar, indiferent dac ă 
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acest personal este salariat în Direc Ńiile de S ănătate Publica 
Judetena, în unit ăŃile din subordinea Ministerului S ănăt ăŃii, în 
sectorul privat, sau în cadrul sistemului asigur ărilor sociale de 
sănătate. 
    ART. 4  
    Medicii care au contracte cu casele de asigur ări de s ănătate au 
obliga Ńia de a completa toate evidentele primare, auxiliar e şi d ările 
de seama existente oficial în sistemul informa Ńional sau în cel care se 
va organiza în viitor de c ătre CCSDM, inclusiv participarea la 
evaluarea st ării de s ănătate periodice a popula Ńiei. 
    ART. 5  
    (1) Cazurile noi de boala se codifica în contin uare, de c ătre 
medicii de familie, pe 399 coduri, iar de c ătre medicii de specialitate 
din centrele de diagnostic şi tratament pe 999 coduri. 
    (2) Cazurile externate din spitale se codifica,  de asemenea, pe 999 
coduri ale Clasificatiei Interna Ńionale a Maladiilor-Revizia a X-a OMS. 
    ART. 6  
    Casa Nationala de Asigur ări de S ănătate şi Centul de Calcul, 
Statistica şi Documentare Medical ă vor conlucra în cazul în care Casa 
Nationala de Asigur ări de S ănătate sau casele jude Ńene de asigur ări de 
sănătate doresc sa introduc ă noi indicatori în sistemul informa Ńional 
sanitar, pentru a evita cat mai mult aglomerarea pe rsonalului 
statistic, respectiv a medicilor, cu activit ăŃi administrative ce nu 
sunt absolut necesare, sau se pot ob Ńine pe esantioane reprezentative. 
    ART. 7  
    Cererile de date statistice formulate de Comisi a Nationala de 
Statistica, alte ministere sau de c ătre OMS, vor fi introduse în 
sistemul informa Ńional sanitar. 
    ART. 8  
    Modific ările în structura sistemului informa Ńional sanitar se vor 
face prin Ordin al Ministerului S ănăt ăŃii. 
    ART. 9  
    Direc Ńiile din Ministerul S ănăt ăŃii, Centul de Calcul, Statistica 
Sanitar ă şi Documentare Medical ă, Casa Nationala de Asigur ări de 
Sănătate, casele de asigur ări de s ănătate jude Ńene şi a Municipiului 
Bucure şti, precum şi direc Ńiile de s ănătate publica jude Ńene şi a 
Municipiului Bucure şti vor aduce la îndeplinire dispozi Ńiile 
prezentului Ordin. 
 
          MINISTRU, 
         GABOR HAJDU 
 
              PRE ŞEDINTE, 
     PROF.DR. ALEXANDRU CIOCALTEU 
 
                              --------- 
 


