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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

 

ORDIN 

privind asigurarea transparenței în sistemul de sănătate 

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Compartimentului Integritate nr.  

................... , 

 

ȋn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 din Convenţia 

Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003, ratificată 

prin Legea nr. 365/2004 precum şi al art. 7. lit. (i) al Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, 

având în vedere prevederile Obiectivului specific 3.1 – Creșterea integrității, 

reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate din 

Strategia națională anticorupție pe perioada 2016 – 2020, a seturilor de indicatori, riscurilor 

asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului 

măsurilor de transparență instituționala și de prevenire a corupției, precum și a standardelor 

de publicare a informațiilor de interes public, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 

583/2016,  

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin. 

 

Art. 1. Se aprobă categoriile de informaţii publice din domeniul sănătăţii care sunt publicate 

în mod transparent pe pagina de internet „transparenta.ms.ro”, administrată de Ministerul 

Sănătăţii, precum şi alte măsuri în vederea creşterii integrităţii, reducerii vulnerabilităţilor şi a 

riscurilor de corupţie în sistemul public de sănătate.  

 

Art. 2. 

(1) Categoriile de informaţii publice din domeniul sănătăţii care sunt publicate în mod 

transparent pe pagina de internet „transparenta.ms.ro” sunt: 

a) Achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimoniului public, realizate de 

spitalele publice, serviciile judetene de ambulanţă publice şi instituţiile cu 

personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, 

raportate pe platforma informatică www.monitorizarecheltuieli.ms.ro; 

http://www.monitorizarecheltuieli.ms.ro/
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b) Infrastructura şi dotările/echipamentele din cadrul spitalelor publice, raportate pe 

platforma informatică www.infrastructura-sanatate.ms.ro; 

c) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalelor publice, raportat pe platforma 

informatică www.monitorizarecheltuieli.ms.ro; 

d) Sponsorizările, plata investigatorilor în cadrul studiilor de cercetare clinică  și orice 

alte tipuri de transferuri de valoare primite de profesioniştii din domeniul medical aflaţi 

în relaţii contractuale cu spitalul public, de la producători, deţinători de autorizaţii de 

punere pe piaţă sau distribuitori de medicamente, dispozitive sau echipamente 

medicale, raportate pe platforma informatică “transparenta.ms.ro”; 

e) Declarațiile de avere, interese şi incompatibilităţi ale persoanelor cu funcţii de 

conducere din spitalele publice, raportate pe platforma informatică 

“transparenta.ms.ro”; 

(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) sunt publicate în mod dezagregat, la nivel de entitate 

persoană fizică sau juridică, în format deschis (CSV, XML, ODS, XLS) 

 

Art. 3. În vederea punerii în aplicare a prezentului ordin, Compartimentul de Integritate al 

Ministerului Sănătăţii are următoarele atribuţii în implementarea prezentului ordin: 

a) Informează entităţile din sistemul sanitar asupra prevederilor prezentului ordin 

b) Coordonează publicarea pe pagina de internet „transparenta.ms.ro” a informaţiilor 

publice din domeniul sănătăţii definite la Art. 2. 

c) Este responsabil de dezvoltarea şi menţinerea în funcţiune a paginii de internet 

„transparenta.ms.ro”, precum şi de coordonarea agregării automate a informaţiilor 

publice din sursele electronice unde acestea sunt raportate conform Art. 2. 

d) Realizează analize periodice pentru a determina factorii care cresc vulnerabilităţile şi 

riscurile de corupţie în sistemul public de sănătate 

 

e) Informează conducerea Ministerului Sănătăţii cu privire la potenţiale soluţii pentru 

creşterea transparenţei şi crearea de mecanisme specifice împotriva corupţiei din 

sistemul public de sănătate 

 

Art. 4. – Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății publică lunar pe pagina de 

internet „www.ms.ro”, în scopul prevenției generale, sinteza rapoartelor organelor de control, 

audit şi inspecție din cadrul Ministerului Sănătăţii, incluzând recomandările respectivelor 

organe, sancţiunile aplicate şi denumirea entităților publice sau private sancţionate. 

 

http://www.infrastructura-sanatate.ms.ro/
http://www.monitorizarecheltuieli.ms.ro/
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Art. 5. – Ministerul Sănătăţii, unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în 

coordonarea Ministerului Sănătăţii, precum şi spitalele publice, au obligaţia să includă în 

contractele care sunt finanţate din fonduri publice sau care implică utilizarea unor bunuri din 

domeniul public clauze cu privire la transparenţă şi protecţia datelor cu caracter personal, 

conform modelului prevăzut în anexă. 

 

Art. 6. - Ministerul Sănătăţii, spitalele publice, serviciile judetene de ambulanţă publice şi 

instituţiile cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului 

Sănătăţii, duc la ȋndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. 7. – Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 

 

MINISTRU 

VLAD VASILE VOICULESCU 
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Anexă 

Clauze-model cu privire la transparenţă şi protecţia datelor cu caracter personal 

 

1. Art. […] Transparență  

(1) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia precum și informațiile și documentele vizând 

executarea acestuia, constituie informații de interes public în condițiile Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

2. Art. […] Confidenţialitate 

(1) Părțile convin asupra caracterului confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv 

informațiilor din contract menționate explicit în anexa ... , având în vedere că publicarea 

acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori 

altor dispoziții legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată.  

(2) Oricare dintre părţi va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informații 

stabilite de părți ca fiind confidențiale, dacă: 

a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți; 

b) există o obligaţie legală de dezvăluire a informației. 


