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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 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. 
 

Pentru a putea utiliza aplicația de Programare Online este necesar să dețineți o îndreptare valabilă 

pentru serviciile de înaltă performanță. Pe această îndreptare trebuie să aveți un cod unic format 

din 12 cifre și litere (vezi imaginea de mai jos), exemplu îndreptare: 
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1. Utilizarea aplicației 

1.1 Accesarea aplicației 

Accesarea aplicației se face prin intermediul unui browser WEB (Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, etc.). Se accesează următoarea adresă:   http://sirsm.cnam.gov.md/sirsm/ și se 

completează formularul pentru programare. 

 

1.2 Căutarea îndreptării de către pacient 

Pentru căutarea îndreptării și programarea la serviciile SIP de pe aceasta se va completa formularul 

cu IDNP-ul pacientului și codul îndreptării, după care se va apăsa butonul Caută (vezi imaginea 

de mai jos): 
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La apăsarea butonului din dreptul serviciului pentru care se face programarea, se va putea 

vizualiza lista prestatorilor pentru SIP-urile din îndreptare (vezi imaginea de mai jos): 

 

Se va deschide lista instuțiilor prestatoare de servicii (vezi imaginea de mai jos): 
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Se va folosi câmpul Prestator pentru a căuta prestatorul după: denumire, cod prestator sau adresă 

(de ex: Chisinau, Balti, Cahul). 

Pentru programare se va apăsa butonul  din dreptul instituției prestatoare dorite, se va deschide 

calendarul cu zilele disponibile. 

  

Zilele mai puțin pronunțate (de culoare gri) nu au ore libere pentru programare     

Ziua mai pronunțată are ore libere pentru programare  

Se va apăsa pe ziua dorită si se va alege ora (vezi imaginea de mai jos): 
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Apoi se va completa câmpul Telefon de contact (vezi imaginea de mai jos): 

 

Notă: Telefonul de contact este obligatoriu de introdus și va fi utilizat în caz de necesitate doar de 

către instituția prestatoare de servicii la care v-ați programat. Numărul de telefon este necesar 

pentru a putea fi preîntâmpinați în cazul în care spre exemplu: a avut loc o defecțiune tehnică la 

instituția prestatoare (sau alte cazuri neplanificate) și mai departe urmează să fiți reprogramați. 

După completarea câmpurilor pentru a confirma programarea se va apăsa butonul Salvează, pentru 

anularea celor completate se va apăsa Inchide.  

După efectuarea și salvarea programării sistemul va afișa mesajul de confirmare în care vor fi 

notate datele programarii (vezi imaginea de mai jos): 

 

 


