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Achizițiile din spitalele publice atât a celor subordonate Ministerului Sănătății cât și a celor 

aflate sub administrarea autorităților județene sau locale sunt organizate și derulate prezent în 

conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

În cursul anului 2015 spitalele publice au înregistrat un număr de 43.500 proceduri de achiziție 

publică în valoare de 16.645.107.606,92 lei, un număr de 422.021 contracte directe online în 

valoare de 555.345.068,55 lei și un număr de 5.131 contracte directe offline în valoare de 

156.391.133,68 lei (conform datelor publicate de Agenția pentru Agenda Digitală a României în 

portalul www.data.gov.ro). 

Analiza datelor pentru anul 2015 indică o preferință pentru încheierea de contracte directe 

(427.152 contracte online sau offline) într-un procent de 91%, dar în valoare absolută acestea 

reprezintă doar un procent de 4% din valoarea totală a achiziților publice derulate de spitale 

(711.736.202,23 lei față de suma totală a contractelor de17.356.843.809,15 lei). 

 

La acest moment nu există un sistem coerent de analiză a datelor legate de achizițiile derulate de 

spitalele publice. Absența unui astfel de mecanism reprezintă o vulnerabilitate semnificativă în 

contextul demersurilor Ministerului Sănătății de prevenire a corupției și promovare a integrității, 

acest aspect fiind menționat în rapoartele Comisiei Europene ce privesc progresele înregistrate 

de România în lupta împotriva corupției, în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare.  
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Pe de altă parte, ȋn Hotărârea de Guvern nr. 583/2016, privind aprobarea Strategiei naţionale 

anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate 

obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de 

transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a 

standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, este definită noţiunea de “open 

contracting data standard”. Aceasta reprezintă procesul de transparentizare a procesului de 

achiziţie publică şi derulare a contractelor prin punerea la dispoziţie a datelor deţinute de 

autorităţile publice şi implicarea publicului şi mediului de afaceri în identificarea şi rezolvarea 

problemelor în domeniu. Procesul este compus din două etape principale: deschiderea datelor şi 

implicarea cetăţenilor şi mediului de afaceri. Deschiderea datelor şi publicarea lor se realizează 

conform unor standarde recunoscute ca buna practică la nivel internaţional - Open Contracting 

Data Standard (OCDS). Deschiderea datelor nu se limitează la procesul de achiziţie, ci şi la faza 

de contractare şi desfăşurare a contractelor. Implicarea publicului şi a mediului de afaceri aduce 

beneficii prin găsirea de soluţii alternative, mai eficiente, în folosirea banului public, precum şi 

la depăşirea unor probleme în derularea procesului de achiziţie sau derulare a contractelor. 

Printre beneficii ar fi important de menţionat: folosirea eficientă a fondurilor publice; oferirea 

posibilităţii accesării fondurilor publice de către o plajă mai largă de participanţi, reducând 

costurile prin creşterea competiţiei; oferirea posibilităţii creşterii calităţii bunurilor şi serviciilor 

contractate din fonduri publice; prevenirea corupţiei; promovarea unei analize participative a 

datelor pentru găsirea de soluţii la problemele sectorului public şi ale comunităţilor. 

 

Având in vedere cele de mai sus, Compartimentului Integritate, propune o soluție integrată care 

să răspundă problemelor identificate, cu impact major la nivelul eficientizării mijloacelor 

administrative de prevenire și combatere a corupției, și implicit, asigură crearea unui cadru 

coerent pentru sistemul de sănătate în vederea prevenirii corupției și fraudelor în achizițiile 

publice derulate la nivelul unităților sanitare. Soluția propusă vizează dezvoltarea unui 

mecanism coerent de monitorizare a achizițiilor publice derulate la nivelul spitalelor publice, 

mecanism ce urmează a fi aplicat de către Compartimentul de Integritate la nivelul tuturor 

spitalelor publice. 
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Intenția acestui demers este de a analiza modalitatea de derulare a activităților din  domeniul 

achizițiilor publice ale unităților sanitare cu paturi din sistemul public și de a propune măsuri de 

remediere a deficiențelor, în scopul utilizării judicioase a fondurilor publice și de a reduce 

riscurile de fraudare ale acestora.  

 

In acest context, Compartimentul de Integritate, vă propune demararea procedurilor pentru 

implementarea noului mecanism de monitorizare a achiziţiilor publice la nivelul spitalelor 

publice din România. 

 

Având in vedere cele de mai sus am elaborat prezentul ordin pe care îl înaintăm spre aprobare ȋn 

vederea postării pe site-ul Ministerului Sănănăţii, tinând cont de normele legale privind 

transparenţa decizională. 

 

 

Cu deosebită consideraţie, 
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