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Secţiunea 1 
 

Titlul actului normativ  

 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

privind  salarizarea  personalului plătit din fonduri publice în anul 2014,  
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice  

 
 

 
Secţiunea a 2-a 

 
Motivul emiterii actului normativ 

 
 
1.Descrierea situaţiei actuale   

          Conform Programului de guvernare 2013-2016, în această perioadă este necesar un mix 
potrivit de politică macroeconomică care să aibă în vedere respectarea angajamentelor asumate 
cu partenerii externi ai României (Comisia Europeană, Fondul Monetar Internaţional şi Banca 
Mondială) şi continuarea procesului de consolidare fiscal-bugetară. 

         În ce priveşte angajamentele asumate cu organisemele financiare internaţionale este de 
menţionat continuarea procesului de ajustare graduală a cheltuielilor, ceea ce corespunde unei 
ţinte de deficit de 2,2% din PIB în termeni cash pentru anul 2014, precum şi reducerea arieratelor 
din sectorul bugetar.   

         Totodată, menţionăm că ţara noastră este parte la Tratatul privind stabilitatea, coordonarea 
şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi Monetare care stabileşte aplicarea unei game mai 
largi şi mai stricte de sancţiuni în caz de nerespectare a criteriului datoriei publice  şi a criteriului 
deficitului bugetar.     

 

        În ceea ce priveşte salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit art. 7 din Legea-
cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările ulterioare, aplicarea acestei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, 
după caz, a salariilor de bază, soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a 



 

 

indemnizaţiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.  

         De asemenea, la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 se prevede că majorările 
salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor lunare de încadrare se stabilesc 
anual prin lege, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice şi a Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrarea în plafoanele cheltuielilor de personal 
ale bugetului general consolidat aprobate potrivit prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare 
nr. 69/2010. Astfel, modul în care cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat vor fi 
distribuite pe categorii de personal bugetar şi niveluri de salarizare va fi stabilit prin aceste legi 
anuale de implementare a legii cadru.  

        Având în vedere aspectele mai sus menţionate se impune promovarea unor măsuri 
legislative prin care să se prevadă modalitatea de stabilirea a salariilor personalului din sectorul 
bugetar în anul 2014, precum şi prelungirea în anul 2014 unor măsuri bugetare care să conducă 
la utilizarea fondurilor publice de o manieră echilibrată şi în concordanţă cu plafoanele de 
cheltuieli prevăzute în Strategia fiscal-bugetară. 

 

            Din totalul personalului plătit din fonduri publice, personalul didactic  din învăţământul 
preuniversitar şi universitar reprezintă  cca.21%.  

           Având în vedere  importanţa deosebită a acestui sector în dezvoltarea generală a societăţii 
româneşti se impune asigurarea unei remuneraţii mai atractive pentru această categorie de 
personal şi în special pentru cadrele didactice tinere. Astfel, o mai bună motivare a acestora ar 
putea conduce la creşterea performanţelor profesionale şi implicit la o mai bună pregătire a elevilor 
şi studenţilor. 

         O altă categorie de personal, pentru pregătirea căreia statul asigură fonduri importante, sunt 
medicii rezidenţi. În prezent medicii rezidenţi beneficiază de venituri salariale care nu îi motivează 
să îşi desfăşoare activitate în unităţi sanitare din ţara noastră, înregistrându-se în ultima perioadă 
migrări masive  ale acestora către unităţi sanitare din alte ţări.  

         

        În acelaşi timp este necesară adoptarea unor măsuri în ce priveşte utilizarea Fondului de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013 în condiţiile în 
care există riscul ca unele instituţii ale administraţiei publice să nu poată onora obligaţiile de plată 
restante, inclusiv cheltuieli de natură salarială, din bugetul aprobat, fapt ce poate genera 
înregistrarea de arierate la finele anului 2013. 

        De asemenea, potrivit prognozei meteorologice va exista un proces de transfer al maselor de 
aer arctic în Europa, rezultând geruri anormale pentru perioada următoare, ceea ce va determina 
creşterea consumului prognozat de energie electrică şi termică pe perioada sezonului rece. În 
aceste condiţii există riscul ca autorităţile locale să nu poată asigura stocurile necesare furnizării în 
condiţii optime a agentului termic pentru populaţie pentru perioada friguroasă în anul 2013. 

       

        Potrivit prevederilor art.40 şi 44 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, care reglementează modul de finanţare a 
sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, autorităţile administraţiei publice locale au 
obligaţia să prevadă şi să garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suportă 
salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal.  

            În vederea finanţării acestor cheltuieli, prin legile bugetare anuale sunt aprobate sume 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap, iar pentru 
asigurarea resurselor financiare pentru plata integrală a acestor drepturi, diferenţa trebuie asigurată 
din bugetele locale. 



 

 

            La acest moment legislaţia specifică nu prevede o cota minimă/maximă obligatorie de 
finanţare a acestor cheltuieli de la bugetul de stat, respectiv din veniturile proprii ale bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale, existând frecvent situaţia de subfinanţare a acestor cheltuieli, 
ducând până la situaţia în care plăţile restante aferente acestor obligaţii devin arierate . 

 

          Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.230/2011, Ordonanţei Guvernului nr.17/2012, precum şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.92/2012  plata sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi 
salariale obţinute de  personalul din sectorul bugetar până la 31 decembrie 2013, se realizează 
eşalonat pe o perioadă de 5 ani. 

 

În baza angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale, Societatea 
Naţională de Transport Feroviar de Marfă - CFR Marfă SA este angajată în procesul de privatizare 
până în luna mai 2015, fapt pentru care în cursul anului 2014 această societate va efectua 
disponibilizări colective de personal.  

 

          În vederea echilibrării situaţiei economico-financiare a Companiei Naţională de Căi Ferate 
„CFR” S.A. (CNCF CFR SA),  acţiune asumată de Guvernul României prin intermediul Scrisorii de 
intenţie datată 12 septembrie 2012, semnată în cadrul Acordului stand-by de tip preventiv încheiat 
cu FMI în luna martie 2011 (aprobată de Guvern în şedinţa din data de 12 septembrie 2012 şi de 
Comitetul Directorilor Executivi ai FMI în data de 28 septembrie 2012) au fost luate o serie de 
măsuri printre care şi aceea care vizează achitarea obligaţiilor restante de plată către operatorii 
economici furnizori de energie, înregistrate în contabilitatea companiei până la data de 31.03.2012. 

             Astfel, a fost acordat un „împrumut-punte” din vărsăminte din privatizare, înregistrate în 
contul curent general al Trezoreriei Statului, înlocuit ulterior cu un alt credit contractat de către 
CNCF CFR SA de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi garantat de stat 
(Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 de aprobare a Acordului de garanţie între 
România şi, semnat la Bucureşti, la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a 
obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea Financiară a Companiei Naţionale de 
Căi Ferate „CFR” S.A.) între Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. şi Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro).  

           În conformitate cu angajamentele asumate  prin Acordul de garanţie (Secţiunea 2.03) 
Garantul asigură plata neîntreruptă şi integrală a obligaţiilor Societăţii Naţionale de Transport 
Feroviar de Călători CFR Călători S.A. către CNCF CFR SA (inclusiv tarif de utilizare a 
infrastructurii - TUI, costul electricităţii şi alte costuri). 

           În cazul nerespectării oricăreia dintre clauzele convenite cu BERD sau a oricăruia dintre 
termenele agreate atât în cadrul Acordului de împrumut cât şi în cel al Acordului de garanţie, 
conform prevederilor, Acordului de împrumut se aplică o penalizare de 3,1% peste costurile 
standard.  

          În prezent, asistăm la majorarea arieratelor deja existente şi la înrăutăţirea situaţiei financiare 
a CNCF CFR SA deoarece Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători nu îşi achită 
obligaţiile curente  faţă de CNCF CFR SA, acest fapt constituind în acelaşi timp o încălcare a 
prevederilor Acordului de garanţie de natură să conducă la aplicarea de penalităţi. La data de 
30.11.2012, CN CFR SA  avea de încasat de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de 
Călători creanţe în valoare de 694.686, 68 mii lei. 

          În plus, acest fapt duce la înrăutăţirea continuă a situaţiei financiare a societăţii, cu 
repercusiuni negative asupra capacităţii CNCF CFR SA de a achita serviciul datoriei şi celelalte 
costuri aferente împrumutului (asigurate din sursele proprii ). Neachitarea de către CNCF CFR SA 



 

 

a obligaţiilor de plată aferente împrumutului  va greva bugetul de stat (plăţile  rămânând în sarcina 
Garantului) şi va afecta atât imaginea companiei, aflată în plin proces de restructurare şi 
eficientizare, cât şi imaginea României faţă de instituţiile financiare internaţionale. 

 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 prevede la art. 9 (2) şi 101 (2) că statul asigură 
finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de 
stat, particular şi confesional acreditat şi pentru învăţământul profesional şi liceal acreditat, de stat, 
particular şi confesional, precum şi pentru cel postliceal de stat. La art.27 (6) se prevede că statul 
sprijină educaţia timpurie, ca parte componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, prin acordarea 
unor cupoane sociale.  La art. 356 din legea menţionată se prevede că statul sprijină dreptul la 
învăţare pe tot parcursul vieţii prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro, 
calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data 
plăţii, fiecărui copil cetăţean român, la naşterea acestuia. Suma este acordată în scop educaţional 
în beneficiul titularului, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice. De asemenea conform art. 8 din Legea nr.1/2011 se prevede că, 
pentru finanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor 
publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv, iar pentru activitatea de 
cercetare ştiinţifică se alocă anual, de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al 
anului respectiv. 

Este de menţionat că, încă de la aprobarea lor prin Legea nr.1/2011, aplicarea acestor 
prevederi a fost amânată anual prin acte normative datorită impactului financiar major pe care îl 
generează. 

 În situaţia în care măsurile mai sus menţionate nu ar fi prelungite şi pentru anul 2014 
cheltuielile bugetului general consolidat s-ar majora cu cca. 21,7 miliarde  lei  pentru asigurarea a 
6% din PIB pentru educatie şi cu cca. 4,7 miliarde lei pentru a asigura 1% din PIB de la bugetul de 
stat pentru cercetare.    Separat de aceasta, punerea în aplicare a măsurilor de asistenţă socială 
prevăzute la art.27 şi 361 lit.e) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, determină un impact financiar în sumă totală de cca. 2 miliarde lei, din care  
377 milioane lei pentru acordarea cupoanelor sociale pentru educaţia timpurie pentru un număr 
estimat de 272.013 copii şi 1.706 milioane lei reprezentând echivalentul în lei a 500 euro, calculat la 
cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii, fiecărui 
copil cetăţean român, la naşterea acestuia, pentru un număr total de 758.000 copii.  

 

Potrivit dispoziţiilor art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat se dovedeşte cu un 
document justificativ - adeverinţă de asigurat - eliberată prin grija casei de asigurări la care este 
înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii 
contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.  

       După implementarea dispoziţiilor titlului IX din actul normativ mai sus enunţat, aceste 
documente justificative se înlocuiesc cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.   

      De asemenea, potrivit art. 330 din actul normativ mai sus enunţat, cardul naţional este un card 
distinct de cardul european de asigurări de sănătate şi se emite pentru dovedirea calităţii de 
asigurat pentru furnizarea  serviciilor medicale medicale cuprinse în cadrul pachetului de servicii 
medicale de bază.  

      În ceea ce priveşte distribuţia cardurilor către asiguraţi, reglementările actuale prevăd faptul că 
aceasta se realizează de casele de asigurări sociale de sănătate prin furnizorii de servicii medicale 
din asistenţa medicală primară.    

      Este de menţionat că Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie şi Societatea 



 

 

Naţională de Medicină de Familie nu au fost de acord cu distribuirea prin intermediul cabinetelor de 
medicină de familie a cardului naţional de asigurări sociale de sănătate.  

  

        Prin Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare 
proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, Spitalul General CF Paşcani şi Spitalul General CF Simeria au trecut din 
subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătății. 

        Spitalele din „Asociaţia Spitalelor aparţinând Ministerului Transporturilor” (Spitalul Clinic CF2 
Bucureşti, Spitalul General CF Paşcani şi Spitalul General CF Simeria), a depus, cu aprobarea 
Ministerului Transporturilor şi a câştigat în anul 2012,  finanţarea proiectului „SISTEM 
INFORMATIC PRIVIND MANAGEMENTUL ACTULUI MEDICAL” în cadrul Programului 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii  Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 
3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major 
de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo 
unde este necesar”.  

       În luna mai a acestui an s-a semnat Contractul de finanţare cu nr. 774/324/ local/20.05.2013, 
contract a cărui valoare totală este de 6.314.750,28 lei. 

       „Asociaţia spitalelor aparţinând Ministerului Transporturilor”  și-a propus să dezvolte şi să 
îmbunătăţească serviciile medicale oferite, prin implementarea unui sistem informatic integrat, 
asigurând accesul cetăţenilor şi personalului medical/administrativ la servicii informatice integrate 
de tip e-sănătate. Implementarea acestui sistem informatic integrat va duce la creşterea 
productivităţii şi calităţii serviciilor la nivelul spitalelor din asociaţie, la reducerea costurilor interne, a 
timpului de prelucrare a datelor şi eficientizarea fluxurilor interne, creşterea numărului cetăţenilor ce 
au acces la servicii de tip e-sănătate şi respectiv creşterea gradului de instruire în folosirea 
sistemelor informatice de tip e-sănătate la nivelul personalului medical/administrativ. 

        

        Potrivit art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea unor măsuri 
bugetare, Ministerul Apărării Naţionale este  autorizat să încheie, în condiţiile legii, un contract de 
leasing pentru achiziţionarea unei aeronave destinate şi utilizate exclusiv pentru executarea 
zborurilor speciale. 

        Potrivit regementărilor în vigoare, zborurile speciale sunt zborurile ce se execută cu aeronave 
care au la bord Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, 
primul-ministru, viceprim-ministru, miniştrii sau pe omologii străini ai acestora aflaţi în vizită în 
România.  

         În urma analizei specificaţiilor tehnice privind achiziţia aeronavei destinate şi utilizate exclusiv 
pentru executarea zborurilor speciale, s-a constatat că aeronava respectivă nu îndeplineşte 
condiţiile necesare încadrării în categoria echipamentelor militare. 

 

         Potrivit art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, „începând cu data de 1 
ianuarie 2008, atribuţiile Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de apel, al 
tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor vor fi preluate de Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie”. Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 a fost prorogat succesiv prin mai 
multe acte normative, ultima prorogare fiind realizată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 81/2012, până la data de 1 ianuarie 2014. Prorogarea succesivă a fost justificată  
prin faptul că nu au fost îndeplinite condiţiile pentru ca această instanţă să poată prelua atribuţia 
legată de gestionarea bugetelor tuturor instanţelor judecătoreşti din România, având în vedere 
multiplele implicaţii atât sub aspect financiar, cât şi normativ, organizatoric şi de capacitate 



 

 

administrativă. 

         Sub aspect normativ, trecerea atribuţiei de gestionare a bugetului la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie presupune modificarea, adaptarea sau abrogarea unui număr important de acte normative 
cum ar fi: Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, Legea nr. 
567/2004 statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de 
pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize 
Criminalistice, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 
Codul de procedură penală (interpreţi, apărători, constatări, expertize, cheltuielile judiciare care se 
avansează de către stat), Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în 
materie civilă, Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, precum şi 
acorduri internaţionale  şi alte acte normative în domeniile: probaţiune, medicină legală, expertiză 
tehnică judiciară, victimele infracţiunilor, expertiză criminalistică, traducători şi interpreţi, controlul 
averilor, etc.  

        Având în vedere multitudinea de atribuţii care rezultă din calitatea de administrator al 
bugetelor instanţelor, la acest moment, Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie nu dispune de 
capacitatea administrativă de preluare a acestora. 

        Mai mult, potrivit art. 126 din Constituţie, „justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”. De asemenea, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe 
judecătoreşti, potrivit competenţei sale. 

          Din această dispoziţie rezultă că rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este de a realiza actul 
de justiţie şi de a asigura practica unitară a instanţelor judecătoreşti, iar nu de a gestiona bugetele 
instanţelor din România.   

        Acordarea unor atribuţii strict administrative unei instanţe judecătoreşti înseamnă a deturna 
atribuţiile acesteia de natură jurisdicţională spre alte probleme care ţin de asigurarea sediilor, a 
condiţiilor materiale şi financiare pentru desfăşurarea activităţii instanţelor. Or, numeroase solicitări 
ale asociaţiilor profesionale ale magistraţilor şi ale Consiliului Superior al Magistraturii au vizat 
degrevarea instanţelor şi eliminarea sarcinilor nejurisdicţionale ale instanţelor judecătoreşti. De 
asemenea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie trebuie să asigure funcţionarea internă a 
acestei instanţe, în vederea realizării rolului său constituţional, iar exercitarea de către acesta a 
atribuţiei de ordonator principal de credite pentru toate judecătoriile, tribunalele şi curţile de apel 
ţară ar crea premisele pentru ca atribuţiile principale ale şefului instanţei supreme să nu poată fi 
realizate în cele mai bune condiţii.  

 

 

2.Schimbări preconizate 

 

Prin proiectul de act normativ se propun următoarele: 

           Aprobarea unor măsuri de politică salarială a personalului din sectorul bugetar în sensul 
începerii procesului de aliniere a salariilor de care beneficiază personalul din sectorul bugetar la 
nivelele prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare. Astfel, în anul 
2014: 

 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei/salariilor funcţiei/indemnizaţiilor de 
încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 
2013, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru 
luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii; 

 prin excepţie de la această regulă, personalul didactic din învăţământul universitar de stat 



 

 

şi preuniversitar de stat cu vechime în învăţământ de până la 6 ani beneficiază de o majorare 
salarială de 10%; 

 cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale 
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul 
lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri 
publice, se menţin în plată, respectiv se majorează, în mod similar salariilor de bază/soldelor 
funcţiei/salariilor funcţiei/indemnizaţiilor de încadrare; 

 ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor 
privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiţia 
încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget; 

 avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei 
de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în 
muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, 
corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul 
stabilit la art. 10 alin. (3) din legea sus-menţionată, fără acordarea salariului aferent clasei de 
salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr.284/2010, după caz. În anul 2014, aceste 
prevederi se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum şi la trecerea într-o 
altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă funcţii din cadrul familiei ocupaţionale 
<<Justiţie>>. 

 personalul care, în cursul anului 2014, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit 
Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea unor clase de 
salarizare succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului 
de bază, respectiv a soldei/salariului de funcţie, corespunzător numărului de clase de salarizare 
suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (3) din legea sus-menţionată. 

 prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 
se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015. 

 munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către 
personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca 
prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în 
conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se 
vor compensa numai cu timp liber corespunzător. 

 neacordarea de premii, prime de vacanţă, ajutoarel sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea 
la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă;  

 stabilirea indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin 
acordarea de clase de salarizare suplimentare şi a altor drepturi acordate potrivit actelor 
normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform 
prevederilor art. 14 din  Legea nr. 285/2010 şi ale art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă nr. 
80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011; 

        Se reglementază  acordarea unei burse în cuantum de 670 lei medicilor şi farmaciştilor 
rezidenţi cu un salariu brut mai mic decât 3000 lei. 
 
        Se reglementează posibilitatea ca în anul 2013, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. 
(2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, să poată fi 
alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de 
la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente, în vederea derulării în bune 
condiţii a activităţilor specifice sezonului rece.  În acelaşi sens se propune o astfel de reglementare 
şi pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.  



 

 

      Totodată, pentru evitarea înregistrarii de plăţi restante aferente drepturilor de natură salarială 
se reglementează pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 
500/2002, posibilitatea ca orodnatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare la 
titlul „Cheltuieli de personal” între capitolele de cheltuieli, cu încadrare în creditele bugetare 
aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu. 
 
        Se stabilesc cotele de participare la finanţarea acestor cheltuieli atât pentru sumele ce se 
alocă de la bugetul de stat, cât şi pentru cele ce trebuie alocate  de la bugetele locale . Această 
reglementare va conduce la eliminarea situaţiilor de incapacitate de plată a acestor drepturi de 
către autorităţile administraţiei publice locale ce conduc la înregistrarea de plăţi restante şi 
arierate,   alocarea de resurse adecvate nevoilor persoanelor cu handicap şi la creşterea eficienţei 
utilizării fondurilor alocate . De asemenea, din punct de vedere social, se asigură respectarea 
drepturilor şi a demnităţii persoanelor cu handicap, egalizarea şanselor pentru persoanele cu 
handicap, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu handicap, realizată în funcţie de nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap, luând în considerare preferinţele lor precum şi 
circumstanţele specifice acestora, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap. 

         Pentru a avea un tratament unitar în ceea ce priveşte plata drepturilor de natură salarială 
stabilite prin hotărâri judecătoreşti, este necesar ca şi plata sumelor stabilite în favoarea 
personalului din sectorul bugetar, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014, 
să se realizeze în mod similar cu cele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii până la 
data de 31 decembrie 2013.  

        Se propune exceptarea Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă - CFR Marfă SA 
de la prevederile art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.29/2013 privind reglementarea 
unor măsuri bugetare, astfel încât persoanele disponibilizate să beneficieze de venit lunar de 
completare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind 
aplicarea în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 
disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare. Această 
măsură este menită să atenueze tensiunile sociale ce pot fi determinate de disponibilizările 
colective efectuate de către CFR Marfă SA, precum şi  încadrarea în ţintele stabilite cu organismele 
financiare internaţionale, în ceea ce priveşte nivelul rezultatului brut operaţional şi arieratele. 

          Se reglementarea posibilitatea acordării drepturilor prevăzute de OUG nr.36/2013 şi 
persoanelor disponibilizate din cadrul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă – CFR 
Marfă SA. 

           Se stabilesc unele reguli  care să asigure efectuarea plăţii cu regularitate de către operatorii 
de transport feroviar către administratorul infrastructurii feroviare a tarifului de utilizare a 
infrastructurii feroviare către administratorul infrastructurii feroviare publice, a contravalorii energiei 
electrice, precum  şi a plăţii  obligaţiilor curente către  bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale 
de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate. 

        Se prorogă până la data de 31 decembrie 2014,  prevederile art. 9 alin. (2) şi art. 101 alin. (2) 
referitoare la finanţarea de bază pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional 
acreditat, precum şi  prevederile art. 27 alin. (6) şi art. 361 alin. (3) lit. e) şi lit.g) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 

          Se modifică unele prevederi din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, având ca scop accelerarea procesului de  distribuire a 
cardului naţional de asigurări sociale de sănătate, facilitându-se astfel accesul persoanelor 
asigurate în vârstă de peste 18 ani la serviciile medicale, medicamente şi dispozitive medicale în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.     De asemenea, se reglementează modalitatea 
de distribuţie a cardurilor, prin  servicii poştale, astfel încat persoanele asigurate să poată intra în 
posesia cardului. 



 

 

        Prin acest proiect de ordonanţă de urgenţă se reglementează trecerea Spitalului General CF 
Paşcani şi Spitalului General CF Simeria în subordinea Ministerului Transporturilor. Această 
măsură se impune deoarece urmare transferului serviciilor medicale şi a unităților sanitare cu paturi 
în subordinea Ministerului Sănătăţii potrivit prevederilor art.1 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.8 din 19 februarie 2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului 
Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, au fost 
produse unele efecte negative la nivelul acestor două unități  sanitare cu paturi preluate, deoarece 
au în derulare proiecte finanţate din fonduri europene. Prin acest proiect de act normativ se 
creează premisele derulării în continuare a contractului de finanțare cu nr. 
774/324/local/20.05.2013, clauzele contractului, respectiv art. 21, neputând fi invocate.  

       Se abrogă art. 2 din Ordonanţa Guvernululi nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri 
bugetare. 
 
       Se abrogă art. 136 din Legea nr. 304/2004, astfel încât Ministerul Justiţiei să îşi păstreze 
atribuţiile de gestionarea a bugetului curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al 
judecătoriilor, cu atât mai mult cu cât orice decizie în acest domeniu se adoptă numai în 
colaborare cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu Consiliul Superior al Magistraturii. 

 
 
3. Alte informaţii 
 
Măsurile propuse au un impact financiar în anul 2014 asupra cheltuielilor bugetare de cca. 30,6 
miliarde lei şi reprezintă cca. 4,6% din produsul intern brut estimat pentru anul 2014, iar în cazul 
neadoptării lor deficitul bugetar s-ar majora corespunzător, ceea ce ar conduce la nerespectarea 
angajamentelor asumate de România prin acordurile de împrumut cu organismele internaţionale. 
 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

 
1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
 
2. Impact asupra mediului de afaceri 
Nu este cazul. 
 
3.Impact social  
 
 
4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
 
 
5. Alte informaţii 
Nu este cazul. 
 

 



 

 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung  

(pe 5 ani) 
 
 

- în milioane lei (RON) -
Indicatori Anul 

curent 
Următorii patru ani Media pe 

patru ani 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, în plus/minus 

 -475
 

 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, în plus/minus 

 -31.056  

3. Impact financiar, plus/minus  +30.581  
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

 

 
Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 
a)acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare 
a proiectului de act normativ 
 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii: 
Nu este cazul. 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare. 
Nu este cazul. 
 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
 
5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 
 
6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 
 



 

 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  
Nu este cazul. 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului 
în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Nu este cazul. 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
Proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ. 
6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ a fost elaborat cu  aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Alte informaţii 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
2. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 



 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului, pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 
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