ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 103 din 14 noiembrie 2013
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014,
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Cu modificările și completările aduse de :
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107 din 11 decembrie 2013;
- Ordonanța Guvernului nr. 8 din 26 februarie 2014;
- Legea nr. 28 din 19 martie 2014;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 22 septembrie 2014;
- OUG nr. 57 din 9 decembrie 2015;
CAP. I
Salarizarea în anul 2014 a personalului plătit din fonduri publice
ART. 1
(1) În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor
funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri
publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura
în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de
referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în
anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările ulterioare.
(2) În anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor 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 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.
(3) În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr.
63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic
auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie
2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(4) În anul 2014, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din
învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011.
(5) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază
de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.
(6) Valoarea de referinţă se menţine şi în anul 2014 la 600 lei.
ART. 2
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul brut al
salariilor de bază, astfel cum au fost stabilite pentru luna decembrie 2013, se majorează cu
până la 10%, fără a depăşi salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pentru următoarele categorii de personal
plătit din fonduri publice:
a) personalul didactic din învăţământul preuniversitar prevăzut la anexa nr. II, capitolul I
lit. A pct. 5, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în
învăţământ de până la 6 ani;
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b) personalul didactic din învăţământul universitar prevăzut la anexa nr. II, capitolul I lit. A
pct. 4, din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu o vechime în învăţământ
de până la 6 ani.
(2) Salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr.
284/2010, cu modificările ulterioare, se determină prin înmulţirea coeficientului de ierarhizare
corespunzător clasei de salarizare aferente funcţiei deţinute cu valoarea de referinţă de 600 lei,
prevăzută la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
(3) Salariul de bază stabilit pentru luna decembrie 2013, care se majorează conform alin.
(1), este cel stabilit conform prevederilor Legii nr. 63/2011 şi cuprinde: salariul de încadrare
al funcţiei didactice şi, după caz, indemnizaţia de conducere, indemnizaţia pentru învăţământ
special, gradaţia de merit, indemnizaţia pentru personalul didactic care îndeplineşte activitatea
de diriginte, pentru învăţători, educatoare, institutori şi profesor pentru învăţământul preşcolar
şi primar, sporul de vechime, sporul de predare simultană şi compensaţiile tranzitorii.
(4) Începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază
prevăzut la alin. (3) de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu
acelaşi procent cu care a fost majorat salariul de bază, în măsura în care personalul îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(5) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază
de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.
(6) Personalul prevăzut la alin. (1) al cărui salariu de bază stabilit pentru luna decembrie
2013 este mai mare decât salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, îşi menţine cuantumul brut al salariului
de bază, sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de
care beneficiază la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în
care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(7) În cazul în care personalul didactic de predare prevăzut la alin. (1) promovează la o
tranşă de vechime în învăţământ superioară sau la un grad didactic superior şi salariul de bază
pentru noua încadrare, similar în plată, este mai mic decât cel avut anterior promovării, se
menţin în plată drepturile salariale avute, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
ART. 3
În anul 2014, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin
acordarea de clase de salarizare suplimentare şi alte 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 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 10 al art. II din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru
instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 283/2011.
ART. 4
Prin excepţie de la prevederile art. 1 şi 2, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile
publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în
coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele
aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă îşi încetează
valabilitatea în anul 2014, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr.
284/2010, cu modificările ulterioare.

2

ART. 5
(1) În anul 2014, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul
numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru
personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare
în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat
sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.
(2) Pentru funcţionarii publici care se transferă, sunt redistribuiţi din corpul funcţionarilor
publici sau sunt reintegraţi în funcţie, potrivit legii, în cursul anului 2014, salarizarea se face
la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în
care acesta este încadrat.
(3) În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în plată
pentru funcţiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.
(4) În situaţia în care, în cadrul instituţiei/unităţii de învăţământ nu există funcţie similară,
salariul pentru acea funcţie se stabileşte aplicând prevederile Legii nr. 63/2011 şi succesiv
actele normative care au urmat după acest act normativ.
(5) În anul 2014, 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 bugetul anual aprobat la cheltuieli de personal.
ART. 6
(1) În anul 2014, 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 ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de
bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat
cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările
ulterioare, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legeacadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, după caz.
(2) În anul 2014, prevederile alin. (1) 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".
(3) Personalul care, în cursul anului 2014, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit
Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare
succesive celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de
bază, soldei/salariului de funcţie, respectiv a indemnizaţiei de încadrare corespunzător
numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin.
(5) din legea sus-menţionată.
ART. 7
Prin excepţie de la prevederile art. 6, pentru personalul al cărui salariu de bază determinat
potrivit prevederilor art. 2 este egal cu salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10
alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, 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,
personalul beneficiind de salariul de bază determinat prin înmulţirea coeficientului de
ierarhizare corespunzător noii clase de salarizare cu valoarea de referinţă de 600 lei.
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ART. 7^1
(1) Prin excepție de la prevederile art.1, începând cu data de 1 iulie 2014, pentru funcțiile
de demnitate publică alese de la nivelul administrației publice locale, indemnizațiile se
stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările
ulterioare, respectiv prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în anexa nr. I, Cap.
IV, lit. C – Funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorității publice locale la
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu valoarea de referință de 600 lei.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), ale căror indemnizații stabilite pentru luna
iunie 2014 sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea –
cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se menține în plată cuantumul indemnizațiilor
avute.
(3) Pentru consilierii locali, respectiv consilierii județeni, indemnizațiile de ședință
prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2009 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare, se stabilesc prin aplicare la indemnizațiile
corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv președinților consiliilor județene
stabilite, conform prevederilor legale în vigoare, pentru luna decembrie 2013.
ART. 8
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică
începând cu data de 1 ianuarie 2015.
(2) Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările ulterioare, se acordă şi personalului nou-încadrat şi personalului ale cărui
raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-a reluat
activitatea în anul 2014, numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi
condiţii de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din
instituţia/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile
similare în plată.
ART. 9
(1) În anul 2014, 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.
(2) În anul 2014, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, nu vor
acorda premii şi prime de vacanţă.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în anul 2014, se pot acorda premii pentru
sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive
internaţionale, pentru elevii care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile
internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia.
ART. 10
(1) În anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie,
retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.
(2) În anul 2014, prevederile art. 12 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr.
284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.
ART. 11
În anul 2014, prevederile art. 20 alin. (6) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările ulterioare, nu se aplică.

4

ART. 12
(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, indemnizaţiilor
lunare de încadrare şi a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază care se acordă
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de competenţa ordonatorilor de
credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului
administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile.
(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se
poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti
competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării
contestaţiei.
ART. 13
(1) În anul 2014, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru
drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi
valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru
anul 2013.
(2) În anul 2014, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special
din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele,
ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte
drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de
calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.
ART. 14
În anul 2014 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2013 următoarele
drepturi:
a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
completările ulterioare;
b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi de
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
d) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;
e) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru
activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
f) cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice,
prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe IonescuŞişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi
industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
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h) cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din
România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România;
i) cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi
urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
j) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind
acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare;
k) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit,
cu modificările şi completările ulterioare;
l) indemnizaţiile prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele
care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la
Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
CAP. II
Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
ART. 15
(1) În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, 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, pot 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 la o poziţie distinctă.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice repartizează sumele aprobate
potrivit alin. (1) pe ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru plata
arieratelor, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli urgente, în vederea derulării în
bune condiţii a activităţilor specifice sezonului rece.
ART. 16
(1) În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin
derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre
a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi
pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor de plată restante care nu pot fi asigurate
din bugetul aprobat.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) și c) și art. 18 alin. (3) și (4) din Legea
responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum și ale art. 3 alin. (5) din legea nr. 4/2013
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, prin alocarea
sumelor potrivit alin. (1) pot fi majorate și cheltuielile de personal.
ART. 17
În anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite
bugetare la titlul "Cheltuieli de personal" între capitolele de cheltuieli, cu încadrarea în
creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu.
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ART. 18
(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi
farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat, cu un salariu lunar brut/soldă brută lunară
mai mic/mică decât 3.000 lei, care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru
asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului
normal de lucru de la funcţia de bază, beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar
de 670 lei.
(2) Bursa de rezidenţiat prevăzută la alin. (1) nu face parte din salariul brut/solda brută, nu
este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de
asigurări sociale de stat, asigurări pentru şomaj, asigurări sociale de sănătate sau pentru
accidente de muncă şi boli profesionale.
(3) Plata lunară a bursei de rezidenţiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat
Ministerului Sănătăţii pentru unitățile sanitare de stat din subordinea sa și pentru unitățile
sanitare de stat din subordinea autorităților publice locale, în baza normelor metodologice de
aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății, respectiv prin bugetele aprobate
ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de
aplicare aprobate de ordonatorii principali de credite ale acestora.
(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor
principali de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (3) în structura
bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Ministerului Sănătății și ale bugetelor
ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie pe anul 2014.
ART. 19
(1) În anul 2014, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru
instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte
astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile
legii cu încadrarea în cheltuielile cu salariile în bani aprobate prin buget.
(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează
în anul 2014, în condiţiile alin. (1), pentru aparatul propriu şi instituţiile şi autorităţile publice
din subordine, coordonare, sub autoritate sau finanţate prin bugetul acestora şi pot efectua şi
redistribuiri de posturi între acestea, cu încadrarea în numărul total de posturi pe fiecare sursă
de finanţare, respectiv cu finanţare integrală de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, cu finanţare din venituri proprii şi
subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale sau cu finanţare integrală din venituri proprii, după caz.
ART. 20
(1) Finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe
valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit de Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat,
în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate
Potrivit legii.
(2) Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art.
42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la bugetul de
stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 90 % din
necesarul de fonduri stabilit anual la elaborarea bugetului de stat, în baza numărului de
beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.
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(3) La finele exerciţiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată utilizate
pentru plata obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), care depăşesc procentul de 90% din
totalul plăţilor efectuate, se restituie la bugetul de stat.
ART. 21
(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor
drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile
publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2014, se va realiza astfel:
a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5%
din valoarea titlului executoriu;
b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte
10% din valoarea titlului executoriu;
c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte
25% din valoarea titlului executoriu;
d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte
25% din valoarea titlului executoriu;
e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte
35% din valoarea titlului executoriu.
(2) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se
suspendă de drept.
(3) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se
actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(4) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a
plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).
ART. 22
Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind
reglementarea unor măsuri bugetare, venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanţa 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 259/2013, se acordă
şi persoanelor disponibilizate de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă
"C.F.R. Marfă" - S.A.
ART. 23
(1) Sumele reprezentând compensaţii de la bugetul de stat prevăzute la art. 5 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi
reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se solicită Ministerului Transporturilor de către operatorii de transport
feroviar public de călători şi se utilizează cu prioritate pentru:
a) achitarea obligaţiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a
tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum şi plata contravalorii energiei electrice
aferente lunii anterioare;
b) achitarea obligaţiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate.
(2) Diferenţa dintre suma alocată şi sumele utilizate potrivit alin. (1) lit. a) şi b) se
utilizează pentru asigurarea celorlalte cheltuieli prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli
ale operatorilor de transport feroviar public de călători.
(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu
dispoziţiile legale, a sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2).
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ART. 24
(1) 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. 361
alin. (3) lit. e) şi g) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2014.
(2) Până la data de 31 decembrie 2014 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27
alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 25
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
- Se regăsesc în textul legii modificate ART. 26
(1) Spitalul General Căi Ferate Paşcani şi Spitalul General Căi Ferate Simeria trec din
subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Ministerului Transporturilor.
(2) Atribuţiile şi competenţele Ministerului Sănătăţii rezultând din calitatea de ordonator
principal de credite al unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) se transferă Ministerului
Transporturilor.
(3) Ministerul Transporturilor preia patrimoniul unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1),
stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii
nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a protocolului
de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(4) Cu creditele bugetare rămase neutilizate în bugetul Ministerului Sănătăţii aferente
unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) se majorează bugetul Ministerului Transporturilor.
Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în
volumul şi în structura cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în bugetele ordonatorilor
principali de credite, la propunerea acestora, pe baza protocoalelor de predare-preluare.
(5) Personalul unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la alin. (1) îşi păstrează drepturile şi
obligaţiile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor
principali de credite, modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat,
precum și în bugetele Ministerului Transporturilor și Ministerului Sănătății pe anul 2014.
ART. 27
Articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri
bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013, se
abrogă.
ART. 28
Prevederile art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 se aplică în mod corespunzător şi
în anul 2014.
ART. 29
Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie
2015.
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ART. 30
Alineatul (2) al articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind
utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 10 martie 2006, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
"(2) Sursele de finanţare pentru realizarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate
din bugetele locale şi din alte surse, potrivit legii."
ART. 31
În anul 2014, personalul didactic auxiliar şi nedidactic angajat în unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat poate fi transferat între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în
cadrul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, într-o funcţie pentru care sunt îndeplinite
condiţiile specifice prevăzute în fişa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la
solicitarea conducătorului instituţiei, cu aprobarea consiliului de administraţie al fiecărui
angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
ART. 32
La articolul 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi
completările ulterioare, alineatul (13^9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(13^9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (13^1) şi (13^8), unităţile teritoriale ale
Trezoreriei Statului au obligaţia să nu opereze plăţi din conturile instituţiilor publice de
subordonare locală, finanţate integral din venituri proprii, cu excepţia plăţilor pentru achitarea
drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor,
precum şi a plăţilor efectuate pentru implementarea programelor naţionale de sănătate."
ART. 33
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului
naţional de dezvoltare locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230
din 22 aprilie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
- Se regăsesc în textul legii modificate ART. 34
(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să evidenţieze
distinct "Programul Naţional de Dezvoltare Locală" la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".
(2) La programul prevăzut la alin. (1) se prevăd sumele cumulate aprobate şi nedeschise
aferente subprogramelor prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
28/2013.
(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă
în mod corespunzător modificările în anexele la bugetul aprobat şi să le comunice
Ministerului Finanţelor Publice în termen de 5 zile.

------------
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