MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
O R D I N nr. .....................................
Privind raportarea de către managerii spitalelor, într-o aplicaţie informatică, a
informaţiilor referitoare la infrastructură şi dotări/echipamente din cadrul spitalelor
publice
Ministrul sănătăţii,
În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei Achiziţii Centralizate, Patrimoniu şi
Infrastructuri Sanitare nr. NB 7157/05.09.2014,
emite următorul
ORDIN
Art. 1. (1) Managerii spitalelor publice, din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a Academiei Române
(Spitalul Universitar de Urgenţă Elias) şi din reţeaua autorităţilor publice locale, au obligaţia de a
raporta în aplicaţia informatică www.infrastructura-sanatate.ms.ro informaţii referitoare la
infrastructură şi dotări/echipamente;
(2) Datele de raportare sunt 15 octombrie, respectiv 15 aprilie, pentru lunile anterioare;
(3) Fiecare spital are repartizată o partiţie care poate fi accesată printr-o parolă de acces
securizată care este comunicată fiecărui manager de unitate sanitară.
Art. 2. Managerii spitalelor publice au obligaţia de a respecta termenele de raportare prevăzute
şi răspund pentru realitatea şi exactitatea datelor raportate.
Art. 3. Ministerul Sănătăţii are obligaţia să verifice până la datele de 20 octombrie, respectiv 20
aprilie, pentru lunile anterioare, dacă situaţiile prevăzute la art. 1 au fost publicate pe site şi să
notifice ordonatorii de credite ai spitalelor publice în cazul nerespectării termenului prevăzut la
art. 1.
Art. 4. Ordonatorii de credite ai spitalelor publice, respectiv preşedinţii consiliilor judeţene sau
primarii, după caz, pentru spitalele din reţeaua autorităţilor publice locale, au obligaţia de a
dispune structurilor de specialitate verificarea realităţii şi exactităţii datelor raportate de către
managerii spitalelor publice.
Art. 5. Modalitatea de raportare a informaţiilor referitoare la infrastructură şi dotări/echipamente
conform machetei prevazută în aplicaţia informatică www.infrastructura-sanatate.ms.ro, se face
conform metodologiei prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6. In vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1, Ministerul Sănătăţii va publica în
termen de 24 ore de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, pe adresa de web, www.ms.ro, la
Secţiunea Informare, rubrica Noutăţi, detalii privind formularele, adresa, parola de accesare,
persoana de contact, în vederea raportării informaţiilor.
Art. 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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