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REFERAT DE APROBARE 
 
 
 Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 512/2014, în anexă, s-a aprobat 
Metodologia de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii 
şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii. 
 La punctul 1.26 din metodologie, este prevăzut că, pentru unităţile publice din 
reţeaua ministerului, indiferent de modul de organizare şi de finanţare, cheltuielile de 
investiţii a căror finanţare se asigură din veniturile proprii realizate de acestea, pentru 
valori până la 5 milioane lei se aprobă de către ordonatorul de credite în baza listelor 
de investiţii, care aprobate de ordonatorul principal de credite, se constituie în acord 
prealabil al ordonatorului principal de credite.  
 Modelul şi conţinutul listelor de investiţii au fost prevăzute în Ordinul ministrului 
de stat, ministrul finanţelor, nr. 2487/1996 pentru aprobarea aprobarea Normelor 
metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului 
şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a 
mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 30 decembrie 1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, abrogat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4043 din 
16 decembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 951 din 22 
decembrie 2015. 
 În sensul celor de mai sus, se propune modelul listei de investii, ce urmează a 
fi utilizat de unităţile publice din reţeaua ministerului, indiferent de modul de 
organizare şi de finanţare, pentru cheltuielile de investiţii a căror finanţare se asigură 
din veniturile proprii realizate de acestea. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, a fost întocmit proiectul de Ordin pentru 
modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 512/2014 privind aprobarea 
Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al Ministerului Sănătăţii 
şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor publice din reţeaua 
Ministerului Sănătăţii, pe care vă rugăm să-l aprobaţi. 
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 

ORDIN  

pentru modificarea anexei 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 512/2014 privind 
aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al 
Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii 

unităţilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii 
 

 Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei Generale Buget şi Contabilitate 
nr.......................din..........................., 

avănd în vedere prevederile, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 în temeiul prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,  

 

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

  

Art. I. - Anexa 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 512 din 8 mai 2014 privind 
aprobarea Metodologiei de elaborare a programului de investiţii publice al 
Ministerului Sănătăţii şi de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investiţii unităţilor 
publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 
365 din 19 mai 2014, se modifică după cum urmează: 

1. Punctul 1.26, se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„1.26 Pentru unităţile publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, indiferent de modul 
de organizare şi de finanţare, cheltuielile de investiţii a căror finanţare se asigură din 
veniturile proprii realizate de acestea, pentru valori de până la 5 milioane lei, se 
aprobă de către ordonatorul de credite în baza listelor de investiţii, care, aprobate de 
ordonatorul principal de credite, se constituie în acord prealabil al ordonatorului 
principal de credite. Modelul listei de investiţii este prevăzut în anexa nr. 6.” 

2. Punctul 2.15, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„2.15 Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta metodologie.” 

 

 Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I. 
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