
  
 
 

 

 

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 
 
 
Beneficiar:   INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA  

Programul Operaţional:  Creşterea Competitivităţii Economice 

Axa prioritară:  TIC pentru sectoarele privat şi public  

Domeniul Major de Intervenţie: „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice” 

Operaţiunea:  „Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Sănătate”, nivel central 

Număr de referinţă SMIS: 49912 

Denumire proiect: ”Registrul national de medicina legala” 

Contract de finanţare: 1968/324central/27.04.2015 

 
 
 

"Registrul Naţional de Medicină Legală" 
Iaşi, decembrie 2015 

 

Institutul de Medicină Legală Iaşi, în calitate de beneficiar, a derulat  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 Comunicațiilor și 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 eligibilă a proiectului este de: 32.366.536,6  lei din care 31.719.205,86 

lei reprezintă finanţare nerambursabilă maximă acordată din fonduri publice. 
 
Obiectivul proiectului a fost 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. 
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Proiectul s-a implementat la nivel național, pe o durată de 8 luni (mai 2015 – 
decembrie 2015). 
Proiectul s-a finalizat la data de 30.12.2015. Au fost îndepliniți indicatorii de rezultat 
conform contractului de finanțare, atât în ceea ce privește numărul de utilizatori 
instruiți cât și serviciile electronice disponibile, servicii ce au ca scop eficientizarea 
activității personalului din cadrul instituțiilor de medicină legală la nivel național. 
 


