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MINISTERUL SĂNĂTĂTII 

COMPARTIMENTUL DE INTEGRITATE 

 

 

APROB, 

                      MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 

                                                                                         VLAD VASILE VOICULESCU 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

În data de 27.01.2016, Comisia Europeană a publicat Raportul nr. COM (2016) 41 final, privind 

progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) și 

Raportului tehnic nr. SWD(2016) 16 final. În cadrul acestui ultim document în capitolul V 

COMBATEREA CORUPȚIEI LA TOATE NIVELURILE, 5.4 Combaterea corupției în diferite 

sectoare, Sectorul sănătății sunt afirmate următoarele: Corupția în sistemul românesc de sănătate 

a fost recunoscută ca fiind o problemă gravă, cu care se confruntă mulți cetățeni români. 

Principalele probleme sunt legate de achizițiile publice, de fraudă și corupție pasivă în contextul 

eliberării certificatelor medicale și de practica plăților informale. 
 

În scopul diminuării fenomenului corupției din sistemul de sănătate au fost elaborate prevederile 

Obiectivul 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 cadrul acestui obiectiv este aprobată acțiunea nr. 2 - Transparentizarea utilizării resurselor 

publice prin agregarea centralizată a datelor pe portalul transparență.ms.ro, prin care se 

intenționează publicarea în format editabil a datelor de către instituții, furnizori, producători sau 

distribuitori de medicamente și echipamente medicale, organizații sau de către profesioniștii 

sistemului. 

 

Indicatorii de evaluare a implementării acestei acţiuni, conform Hotărării de Guvern nr. 583/2016 

Anexa 2 “Seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor 

din strategie şi sursele de verificare”, includ: 

 Mecanism de prioritizare a investiţiilor dezvoltat şi funcţional (criterii şi soluţie software) 

 Act normativ publicat pentru obligativitatea completării contractelor de achiziţie şi actelor 

adiţionale  

 Act normativ publicat pentru obligativitatea completării declaraţiilor de avere şi interese în 

format electronic 

 Toate transferurile de valoare dintre personalul medical şi industria farmaceutică publicate 

prin ANMDM 
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 Studiu de evaluare a impactului şi performanţei sistemului de achiziţii publice 

Pentru ȋndeplinirea acestor indicatori este necesară o abordare integrată a mai multor domenii 

identificate ca fiind prioritare pentru sistemul de sănătate, şi anume: 

1. Achizițiile în spitalele publice şi Contractele care implică patrimoniul public 

2. Infrastructura şi dotările/echipamentele sistemului de sănătate 

3. Sponsorizările, plata investigatorilor în cadrul studiilor de cercetare clinică și orice alte 

tipuri de transferuri de valoare acordate profesioniștilor 

4. Declarațiile de avere, interese şi incompatibilităţi ale persoanelor cu funcții de conducere 

din spitalele publice. 

 

In prezent fiecare dintre aceste domenii are propriul cadru legislativ de reglementare, dar nu există 

un cadru de reglementare pentru transparentizarea a acestora de o manieră unitară, intr-o abordare 

integrată care să permit analize ȋncrucişate şi corelaţii ȋntre informaţii din domenii diferite. 

 

Astfel: 

1. Achizițiile în spitalele publice şi Contractele care implică domeniul public  

Achizițiile din spitalele publice fie a celor subordonate Ministerului Sănătății cât și a celor aflate 

sub administrarea autorităților județene sau locale sunt organizate și derulate în conformitate cu 

următoarele prevederi legale în vigoare: 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice 

 Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

 Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1258/2016 pentru transparentizarea informaţiilor cu 

privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimonului public 

la nivelul de spitalelor publice, serviciilor judetene de ambulanţă şi instituţiilor cu 

personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii 

 
Aşadar, pentru acest domeniu există reglementată modalitatea de transparentizare a informaţiilor, 

din păcate deocamdată singurul domeniu pentru care este ȋndeplinit indicatorul prevăzut de 

Hotărârea Guvernului nr. 583/2016. 

 

2. Infrastructura şi dotările/echipamentele sistemului de sănătate 

Domeniul este reglementat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1041 din 5 septembrie 2014, 

privind raportarea de către managerii spitalelor, într-o aplicaţie informatică, a informaţiilor 

referitoare la infrastructură şi dotări/echipamente din cadrul spitalelor publice 

Pentru implementarea acestui ordin a fost creată platforma informatică www.infrastructura.ms.ro 

prin colaborarea dintre Ministerul Sănătății și Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 

Acest ordin include în zona de interes doar spitalele publice iar lipsa unei metodologii clare de 

monitorizare face ca raportarea să fie formală. În contextul noilor tehnologii informatice 

transparentizarea acestor date poate fi relevantă atât pentru decidenții sistemului de sănătate, pentru 

profesioniști, pentru operatorii economici dar și pentru pacienții care accesează sistemul de 

sănătate. 

http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
http://anap.gov.ro/web/hotararea-nr-3952016-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-prevederilor-referitoare-la-atribuirea-contractului-de-achizitie-publicaacordului-cadru-din-legea-nr-982016-privind-achiz/
http://www.infrastructura.ms.ro/
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Incărcarea acestei raportări pe domeniul transparenţă.ms.ro va permite analize corelative ȋntre 

achiziţiile realizate de spitalele publice şi infrastructura/dotările/echipamentele din sistemul de 

sănătate cu identificarea situaţiilor de alocare nejustificată de fonduri pentru 

infrastructură/investiții. 

 

3. Sponsorizările, plata investigatorilor în cadrul studiilor de cercetare clinică și orice 

alte tipuri de transferuri de valoare acordate profesioniștilor din domeniul medical. 

Cadrul de publicitate al sponsorizărilor acordate de companiile farmaceutică profesioniștilor de 

sănătate este asigurat prin baza legislativă compusă din:  

 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 194 / 2015, privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi 

avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman și  

 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 874 / 2015, pentru aprobarea formularelor de declarare a 

activităţilor de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale şi al materialelor sanitare, 

precum și de platforma informatică dezvoltată în acest scop.  

Analiza informațiilor conform bazei legislative actuale este dificilă, dar chiar și așa indică existența 

unor finanțări preferențiale către persoane care pot constitui referințe în domeniul respectiv.  

Totodată, analiza datelor furnizate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale privind studiile clinice efectuate şi plata investigatorilor au evidenţiat focusarea acestor 

studii pe anumiţi profesionişti din sănătate.  

Astfel se ridică suspiciunea că o activităţi legale precum sponsorizarea şi efectuarea studiilor 

clinice devin modele de răsplătire a unui trafic de influență iar menținerea unui climat corect în 

sistemul de sănătate se poate face doar prin onestitatea companiilor și a profesioniștilor din 

domeniu. 

Aşadar, publicarea transparentă a transferurilor de valoare de orice natură realizate între diferiti 

producători sau distribuitori de medicamente și echipamente și diferiții actorii ai sistemului de 

sănătate va putea înlătura suspiciunile legate de decizii viciate în exercitarea activităților curente 

din sistemul de sănătate. 

 

Publicarea acestor informaţii pe domeniul transparenţă.ms.ro, adică pe acelaşi domeniu cu 

achiziţiile publice, va permite analize de corelare a activităţilor de sponsorizarea şi de efectuare a 

studiilor clinice, cu achiziţiile publice pe care spitalul public le derulează. 

 

 

4. Declarațiile de avere, interese şi incompatibilităţi ale persoanelor cu funcții de 

conducere din spitalele publice. 

Cadrul legislative actual este dat de: 

 Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 

altor acte normative; 

 Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 632/01.06.2006 pentru aprobarea modelului declaraţiei de 

interese, al declaraţiei referitoare la incompatibilităţi şi al declaraţiei de avere. 
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In acest context, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății defineşte în mai multe 

articole atât incompatibilitățile sau conflictele de interese ce privesc exercitarea funcțiilor de 

conducere cât și exercitarea principalelor profesiuni medicale. Cu toate abordarea inovatoare avută 

în vedere în 2006 există inconsecvențe atât în cuprinsul cadrului legislativ cât și în raport de 

legislația națională specifică domeniului care constituie adevărate vulnerabilități.  

Astfel: nu este acoperit întregul palier de funcții sau de profesii cu risc, nu este dezvoltat un cadrul 

metodologic coerent de aplicare a prevederilor legale și nu este asigurată corespondența cu 

autoritatea națională din acest domeniu, Agenția Națională de Integritate.  

Tot in Legea 95/2006 s-a prevăzut obligativitatea pentru persoanele cu funcții de conducere de a 

depune o declarație de interese, precum și o declarație cu privire la incompatibilități. Prin ordinul 

ministrului sănătății nr. 632/01.06.2006, a fost aprobat modelul declarației de interese, al declarației 

referitoare la incompatibilități și al declarației de avere ce vizează doar persoanele din conducerea 

spitalului public. 

Un an mai târziu, ca urmare a recomandărilor constante ale Uniunii Europene în privința 

controlului averilor și a adoptării unui mecanism eficient de control al acestora, combaterii 

corupției prin mijloace administrative, s-a revizuit cadrul legislativ, în sensul înființării Agenției 

Naționale de Integritate, instituție abilitată să verifice și să controleze declarațiile de avere, de 

interese și stările de incompatibilitate, prin Legea nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Agenției Naționale de Integritate (ANI). 

In prezent, Agenția îşi exercită atribuțiile in baza Legii 176/2010 privind integritatea în exercitarea 

funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 

modificarea şi completarea altor acte normative. 

In sistemul de sănătate, modul incoerent al aplicării prevederilor legale privind analiza 

incompatibilităților și conflictelor de interese și încarcarea birocratică nejustificată a personalului 

cu funcții de conducere din spitalele publice din România impune modificarea cadrului legislativ. 

In acest context, Ministerul Sănătății a demarat procedurile pentru armonizarea cadrului legislativ 

din sistemul de sănătate cu legislaţia naţională şi crearea unei platforme unitare, transparente de 

publicare a acestor documente. 

 

Publicarea acestor documente pe platforma transparenta.ms.ro va permite realizarea de corelaţii 

ȋntre declaraţiile de avere, de interese şi de incompatibilităţi, pe de o parte, şi declaraţiile 

domeniului sponsorizărilor primite de profesioniştii din domeniul medical, pe de altă parte. 

 

 

Având in vedere aceste patru domenii definite prin Hotărârea de Guvern nr. 583/2016 o analiză 

completă a datelor impune corelarea informaţiilor furnizate de aceste domenii cu aspectele 

financiare. 

In acest context, in cadrul Raportului tehnic nr. SWD(2016) 16 final, al Comisiei Europene, în 

capitolul V COMBATEREA CORUPȚIEI LA TOATE NIVELURILE, 5.4 Combaterea 

corupției în diferite sectoare,  Sectorul sănătății sunt afirmate următoarele: În plus, societatea 

civilă a criticat lipsa de transparență în ceea ce privește bugetele spitalelor, iar în notă de subsol 

nr. 168 - A fost creat un portal de monitorizare a modului în care sunt cheltuite fondurile publice 

de către unitățile sanitare publice, ceea ce a condus la efectuarea de analize și controale 

specifice.  
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Astfel, in prezent “Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli al spitalelor publice” este 

reglementată prin: 

 Ordonanței Guvernului nr. 17/2012, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,  

 În baza OG nr. 17/2012 au fost apoi adoptate ordinele:  

- Ordinul Ministrului Sănătătii nr. 858/1.194/2012 privind stabilirea modalităţii de 

transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea 

monitorizării cheltuielilor spitalelor publice, cu modificǎrile şi completǎrile 

ulterioare,  

- OMS 1038 / 1395 din 19 octombrie 2012 pentru modificarea anexei la Ordinul 

ministrului sănătăţii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 

858/1.194/2012 privind stabilirea modalităţii de transmitere şi raportare a 

execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor 

spitalelor publice, 

- Ordinul Ministrului Sănătătii 1088 / 30.10.2012 privind verificarea şi avizarea 

formularelor prevǎzute de Ordinul 858/1194/2012 privind stabilirea modalitǎţii 

de transmitere şi raportare a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli în 

vederea monitorizǎrii cheltuielilor spitalelor publice, cu modificǎrile şi 

completǎrile ulterioare, pentru unitǎţile sanitare subordonate Ministerului 

Sǎnǎtǎţii,  

Monitorizarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli este realizată pe platforma 

www.monitorizarecheltuieli.ms.ro. pentru 376 spitale publice. 

Analizele realizate sunt ȋnsă statice, nu se pot realiza corelaţii cu achiziţiile realizate de unitatea 

sanitară sau cu infrastructura şi dotările realizate. 

 

Incărcarea datelor pe aceeaşi platforma cu celelalte domenii prioritare, transparenţă.ms.ro, va 

facilita realizarea de analize complexe ȋntre domenii diferite. 

 

 

In contextul transparentizării domeniilor prioritare la nivelul sistemului public de sănătate, o 

abordare completă implică publicarea ativităţilor de control şi audit, a problemelor depistate, 

sancțiunilor aplicate şi măsurilor luate pentru corecţie la nivelul Ministerului Sănătăţii, pe site-ul 

www.ms.ro. 

 

In prezent, in conformitate cu Planul naţional de acţiuni tematice de control în sănătate publică 

aprobat pentru fiecare an, Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii dispune 

organizarea de acţiuni de control privind verificarea respectării legislaţiei în vigoare in acest 

domeniu. 

Rapoartele actuale ale Inspecţiei Sanitare de Stat conţin informaţii generale referitoare la actiunile 

de control cum ar fi obiectivele actiunii tematice şi deficienţe constatate. 

Inspecţia Sanitară de Stat trebuie să facă publice rezultatele activităţilor pe care le întreprinde, 

inclusiv sancţiunile şi măsurilor de remediere impuse entităţilor publice sau privat, cu respectarea 

principiului confidenţialităţii acolo unde este cazul având în vedere prevederile Normelor privind 

organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 

824/2006, cu modificările şi completările ulterioare ulterioare. Acest aspect derivă atât din obligaţia 

http://www.monitorizarecheltuieli.ms.ro/
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de transparenţă a autorităţii publice, cât şi din imperativul de a asigura efect preventiv acestor 

sancţiuni, de inhibare a unor comportamente similare celor sancţionate, de către alte entităţi aflate 

în aria de competenţă a Inspecţiei Sanitare de Stat. 

De altfel, faptul că nu poate fi îngrădit dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de 

interes public este consacrat prin art. 31 alin. (1) din Constitutia României, fiind unul din principiile 

fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. 

 

 

Totodată, ȋn vedere asigurării respectării prevederilor ȋn domeniul transparenţei şi a protecţiei 

datelor cu caracter personal in achiziţiile publice derulate in sistemul de sănătate, ca măsură 

preventivă ȋn domeniul fraudării fondurilor publice dar şi pentru garantarea şi protejarea drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, actul normativ propus reglementează cadrul legal 

de semnare a contractelor care sunt finanţate din fonduri publice sau care implică utilizarea unor 

bunuri din domeniul public prin introducerea de clauze obligatorii cu privire la transparenţă şi 

protecţia datelor cu caracter personal. 

Introducerea acestor prevederi facilitează informarea părţilor contractante privind obligaţiile ce le 

revin ȋn baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 

dar şi faptul că beneficiază de protecţia legii ȋn baza prevederilor Legii 677/2001 pentru protectia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

Clarificarea acestor aspecte la momentul semnării contractelor favorizează implementarea 

prevederilor Hotărârii de Guvern 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 

perioada 2016 – 2020, ȋn domeniul transparentizării utilizării resurselor publice in sistemul de 

sănătate şi previne apariţia situaţiilor de nerespectare a prevederilor legale menţionate mai sus.  

 

 

In concluzie, propunerea de act normativ are ca scop definirea cadrului general de transparentizare 

a domeniilor definite, monitorizate şi evaluate prin Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020 şi 

a altor domenii care se corelează cu acestea şi care aduc plusvaloare analizelor efectuate. 

Toate domeniile identificate in acest cadru general de transparentizare vor fi dezvoltate prin acte 

normative care vor defini metodologii de transparentizare a informaţilor in conformitate cu 

specificul fiecărui domeniu. 

 

Măsurile de transparență propuse vizează instituții, furnizori, producători sau distribuitori de 

medicamente și echipamente medicale, organizații sau profesioniștii sistemului medical. 

Pentru aceste domenii Ministerul Sănătății, prin intermediul 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 la 

nivelul sistemului de sănătate. 

Soluția propusă vizează dezvoltarea platformei transparenţă.ms.ro dedicată domeniilor de risc la 

fraudă sau corupție: achiziții publice, investiții în infrastructură, sponsorizarea, incompatibilități sau 

conflicte de interese şi utilizarea fondurilor publice. 
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Intenția acestui demers este de a asigura transparența informațiilor esențiale pentru sistem și analiza 

acestora, în scopul creșterii responsabilităților de gestionare a sistemului de sănătate. 

 

Pe de altă parte, publicarea transparentă a informațiilor legate activităţile de control şi audit, 

problemele depistate, sancțiunile aplicate şi măsurile luate pentru corecţie crează cadrul legal 

pentru prevenirea unor comportamente similare celor sancţionate, de către alte entităţi. 

 

In ce priveşte introducerea clauzelor contractuale ȋn domeniul transparenţei şi a protecţiei datelor 

cu caracter personal in achiziţiile publice derulate in sistemul de sănătate, acestea răspund 

prevederilor Hotărârii de Guvern 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe 

perioada 2016 – 2020. 

 

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

 

 

Cu deosebită considerație,  

 

 

CRISTIAN ADRIAN PETCU 

 

COORDONATOR COMPARTIMENTUL DE INTEGRITATE 

 


