OUG 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar
si sistemului public de asistenta sociala in anul 2015. Ordonanta de urgenta nr.
70/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 6 noiembrie 2014
Tinand seama ca in prezent personalul medico-sanitar si de asistenta sociala beneficiaza
de venituri salariale care nu il motiveaza sa isi desfasoare activitatea in unitati sanitare si
de asistenta sociala din tara noastra, inregistrandu-se in ultima perioada migrari masive
ale acestuia catre unitati din alte tari,
avand in vedere importanta deosebita a acestor sectoare in dezvoltarea generala a
societatii romanesti, se impune asigurarea unei remuneratii mai atractive pentru aceste
categorii de personal. Astfel, o mai buna motivare a acestuia ar putea conduce la cresterea
performantelor profesionale si, implicit, la o mai buna desfasurare a actului medical si a
serviciilor sociale pentru a raspunde nevoilor sociale si cresterii calitatii vietii prin
mentinerea in sistemul public sanitar si de asistenta sociala a unui personal calificat si cu
experienta.
Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avandu-se in vedere necesitatea
elaborarii legii bugetului de stat de stat pe anul 2015.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie
situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. 1
(1) Incepand cu 1 ianuarie 2015, pentru personalul din cadrul sistemului public sanitar,
inclusiv unitati medico- sociale, si al sistemului public de asistenta sociala, cuantumul
brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza, astfel cum a
fost acordat pentru luna decembrie 2014, se majoreaza cu 100 lei.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul personalului din cadrul sistemului public
sanitar, inclusiv unitati medico-sociale, si sistemului public de asistenta sociala care in
anul 2015 beneficiaza de majorarea salariului de baza cu sume mai mari de 100 lei, ca
urmare a majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
(3) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaza personalul
prevazut la alin. (1) si (2), se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna
decembrie 2014, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi
conditii.
Art. 2
(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin sistemul public sanitar se intelege
unitatile sanitare publice cu si fara paturi, centrele de diagnostic si tratament, centrele
medicale, centrele de sanatate, centrele de sanatate multifunctionale, unitatile specializate
de urgenta si transport sanitar publice, inclusiv unitatile sanitare aflate in subordinea

ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, personalul din reteaua de medicina
scolara si asistenta medicala comunitara, precum si alte unitati sanitare si medico-sociale
publice.
(2) In categoria unitatilor sanitare se includ si unitatile nominalizate in anexa nr. 2 la
Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului
Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, finantate integral de la bugetul de stat
si din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat, aflate in subordinea Ministerului
Sanatatii.
Art. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin sistemul public de asistenta sociala se
intelege institutiile si unitatile publice de asistenta sociala care furnizeaza servicii
sociale.
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