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REFERAT DE APROBARE 
 
 

  Prin OUG 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobată prin Legea nr.132/2014, au fost create premisele finanțării, în limita 
bugetului alocat cu această destinaţie, a activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul 
medical, prevăzute în Planul sectorial care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. 

 Prin ordinul ministrului sănătății nr. 813/2015, cu modificările ulterioare, a fost 
aprobat Planul sectorial al Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor de cercetare 
ştiinţifică în domeniul medical, aferent perioadei 2015 – 2017 . 

Normele metodologice privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea 
proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1266/2004, cu modificările ulterioare, prevăd printre altele, la art.4 faptul că 
atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în planurile 
sectoriale se face în sistem competiţional sau în mod direct,  pe baza termenilor de 
referinţă pentru atribuirea contractelor de finanţare în sistem competiţional .În ceea ce 
privește atribuirea, în mod direct, contractul de finanţare poate fi atribuit numai unui 
ofertant care satisface condiţiile de finanţare şi modul de realizare stabilite de către 
autoritatea contractantă, tot prin prezenții termeni de referință prin negociere. 

 În acest sens, a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului sănătății privind 
aprobarea termenilor de referință pentru atribuirea contractelor de finanțare pentru 
realizarea proiectelor cuprinse în planul sectorial al Ministerului Sănătății, aprobat prin 
ordinul ministrului sănătății nr. 813/2015 pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l 
aprobaţi. 
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