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COMUNICAT DE PRESĂ
"Registrul Naţional de Medicină Legală"
Iaşi, 7 mai 2015
Institutul de Medicină Legală Iaşi, in calitate de beneficiar, derulează începând cu data de
30.04.2015 proiectul "Registrul Naţional de Medicină Legală", co-finanţat prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, axa prioritară 3 ” Tehnologia Informaţiei şi
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, operaţiunea 3.2.4. Susţinerea
implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar” – proiecte la nivel central, în baza contractului de finanţare nr. 1968/324
din 27.04.20156, cod SMIS-CSNR 49912, încheiat cu Ministerul pentru Societatea
Informaţională în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul
Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice".

Valoarea totală a proiectului aprobată de Ministerul pentru Societatea Informaţională în
calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor
Europene în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE) este de: 32366536,60 lei din
care 31719205,86 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.
Obiectivul proiectului este crearea Registrului Naţional de Medicină Legală şi realizarea
unei platforme informatice integrate, prin dezvoltarea şi implementarea unui sistem
informatic unitar pentru Institutele de Medicină Legală şi Serviciile Judeţene de
Medicină Legală, care să reprezinte un instrument important în luarea deciziilor
esenţiale pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite şi creşterea eficienţei acestora
precum şi de reducere a costurilor serviciilor medicale în domeniul de interes – medicina
legală.
“Este un proiect important pentru noi, nu doar din perspectiva valorii investiției, cât mai
ales din perspectiva beneficiilor științifice și economice pe care le va genera acest proiect,
după finalizare. Dorim să dezvoltăm activitatea de cercetare în cadrul retelei de medicina
legala, iar acest proiect va avea o contribuție importantă în acoperirea infrastructurii
necesare.
Un alt aspect important este crearea unei baze de date naţionale cu toate Fişele
Electronice ale Pacientului medico-legal din toate cele 42 de instituţii medico-legale din
ţară şi asigurarea interoperabilităţii acestui serviciu cu Fişa Electronică a Pacientului.
Nu in ultimul rind, prin proiect, se doreşte îmbunătăţirea managementului documentelor
în cadrul reţelei de medicină legală precum şi crearea unei platforme on-line pentru
cetăţeni şi pentru toate instituţiile beneficiare (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
de Justiţie, Ministerul Sanatatii Publice, Directiile de Sanatate Publica judetene)” a
declarat Conf. Dr. Diana Bulgaru Iliescu, Director al IML Iaşi.
Proiectul se implementează la nivel national,pe o durata de 8
decembrie 2015).
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