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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 biletul de 

trimitere sau de către serviciul Call Center Linia Verde CNAM.  

  

Pentru a putea utiliza aplicația de Programare Online este necesar să dețineți un bilet de trimitere 

valabil pentru serviciile de înaltă performanță. Pe acest bilet trebuie să aveți un cod unic format 

din 12 cifre și litere (vezi imaginea de mai jos), exemplu bilet:  
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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:   https://sirsm.cnam.gov.md/sirsm/ și se  

completează formularul pentru programare.  

1.2 Căutarea biletului de trimitere de către pacient  

Pentru căutarea biletului de trimitere cu scopul programării pacientul va accesa pagina web 

indicată în biletul de trimitere. Pentru căutarea biletului de trimitere pacientul are nevoie de INDP 

si codul biletului de trimitere. 
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Pacientul completează IDNP-ul si codul de pe biletul de trimitere după care  acceseaza opțiunea 

.La accesarea opțiunii “Caută” sistemul verifica veridicitatea datelor. În cazul 

introducerii datelor incorecte sistemul afișează mesaj de avertizare. 
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Aici sunt reflectate infromațiile despre pacient: 

- IDNP 

- Nume Prenume 

- Codul biletului de trimitere 

- Data biletului de trimitere 

- SIP  

La accesarea butonului “Căutare nouă”   pacientul va fi redirectionat la pagina 

cu formularul de căutare. 
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1.3 Programare SIP 

 

Pentru efectuarea programării la instituțiile ce presteaza SIP pacientul va accesa următoarea 

opțiune . 

 

 

La accesarea butonului pacientul va avea acces la instituțiile care presteaza SIP-ul indicat 

in biletul de trimitere. 
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Pentru a efectua programarea la una din instituțiile afișate pacientul  va accesa opțiunea după 

care îi vor fi afișate data si orele disponibile  pentru efectuarea programării. 

 

Pentru a efectua programarea pacientul acceseara data si verifică dacă sunt sau nu ore disponibile. 

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

  

Zilele de culoarea mai pronunțată au locuri libere de programare. Pacientul acceseaza ziua în care 

dorește să efectueze programarea și selecteaza ora disponibila. 
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După accesarea orei de programarea pacientul apasă butonul “Salvează” și obligatoriu obligatoriu 

telefonul de contact.  

Nota! În cazul cînd numărul de contact nu este completat sistemul afișeaza mesaj de avertizare pe 

ecranul de lucru. 
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După selectarea orei și introducerea telefonului de contact pacientul accesează butonul 

și sistemul afișează următoare informație. 

 

La etapa respectivă fluxul pentru pacient se finalizează aici. Rămîne pacientul să se prezinte la 

data, ora, instituția selectată pentru a-i fi prestart SIP. 


