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Introducere 

Sistemul Informațional  de Raportare și evidență a Serviciilor Medicale, denumit în 

continuare SIRSM,  reprezintă un instrument informatic de colectare și procesare centralizată de 

date în regim online al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, destinat utilizării de către 

medicii de familie, medicii specialişti şi personalul medical, administrativ sau de conducere care 

îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor medicale din asistența medicală primară, specializată 

de ambulator și spitalicească. 

Componenta Administrare Prestator de servicii de înaltă performanță – interfața sistemului, 

perminte prestatorului de servicii medicale să definească liste de servicii medicale ce pot fi 

executate per locații și adrese de prestare, să aloce serviciilor disponibile din listă sloturi libere 

(secvențe de timp) pentru programarea pacientților, să urmărească atributele la nivel de serviciu și 

slot și relația dintre serviciile medicale contractate și cele alocate pe sloturi, în directă 

corespondență cu contractul CNAM, pe care nu le poate modifica. 

Componenta Programare Online SIRSM – este interfața sistemului care permite 

programarea la serviciile de înaltă performanță în baza biletului de trimitere (îndreptării) emise de 

către medic. 

Programarea Online poate fi efectuată de către pacient, medicul care a emis îndreptarea sau 

de către serviciul Call Center Linia Verde CNAM. 

Link-uri utile: 

1. http://sirsm.cnam.gov.md/sirsm - aplicația destinată personalului medical; 

2. http://sirsm.cnam.gov.md/sirsm/online - aplicația destinată programării online; 
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1 Administrarea aplicației 

1.1 Autentificarea în cadrul aplicației 

Autentificarea în cadrul aplicației se face prin intermediul unui browser WEB (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.). Pentru autentificare se accesează 

adresa  http://sirsm.cnam.gov.md/sirsm și se completează formularul de autentificare (vezi 

imaginea de mai jos): 

 

1.2 Adăugarea unui utilizator 

Pentru adăugarea unui utilizator se va accesa meniul Administrare->Utilizatori, apoi se apasă 

pe butonul Adaugă. Se va completa formularul necesar, se va alege rolul corespunzător 

utilizatorului nou creat, apoi se apasă butonul Salvează (vezi imaginea de mai jos): 
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1.3 Editarea unui utilizator 

Pentru editarea datelor unui utilizator se va apăsa butonul Editează din dreptul acestuia. Se 

modifică datele dorite și se apasă butonul Salvează. 

Pentru închiderea ferestrei se va accesa butonul Anulează (vezi imaginea de mai jos): 

 

1.4 Ștergerea unui utilizator 

Pentru a șterge un utilizator se va apăsa butonul de ștergere din dreptul acestuia și se va confirma 

ștergerea apăsând pe butonul OK.  

Pentru anularea acțiunii se apasă butonul Anulează (vezi imaginele de mai jos): 

 

 

 

1.5 Alocare slot-uri de timp pentru SIP-uri prestate 

Pentru alocarea slot-urilor de timp pentru SIP-urile prestate de unitatea medicală se accesează 

meniul Generează slot-uri, se apasă butonul Alocare slot-uri de timp  din dreptul SIP-ului 

dorit. Se completează perioada, durata, ora de început și ora de sfârșit și se apasă butonul 

Generează. Slot-urile deja generate se pot șterge prin apăsarea butonului Șterge. Pentru 

închiderea ferestrei se apasă butonul Închide (vezi imaginea de mai jos): 
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1.6 Setarea Locațiilor 

Pentru setarea Locațiilor (aparatelor) se va accesa meniul Locații, apoi butonul Adaugă. Se 

completează formularul și se apasă butonul Salvează. Pentru închiderea ferestrei sau anulare 

apăsăm butonul Anulează (vezi imaginea de mai jos): 

 


