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Cǎtre, 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
Domnului Ministru FLORIAN- DOREL BODOG 

 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

ȘI FONDURILOR EUROPENE 
Domnului Ministru PAUL STĂNESCU 

 
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

Domnului Ministru IONUȚ MIȘA 
 
Stimate Domnule Ministru, 
 

Prin prezenta va solicitam analizarea standardului de cost aferent salarizarii personalului medical, 

precum si cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare avand in vedere problemele de 

finantare intampinate de unitatile medico-sociale aflate în subordinea din județelor. 

Astfel : 

- Conform art.2 alin.(1) lit.(b) din H.G nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an 

pentru serviciile acordate in unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind 

personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de 

asistenta medicala comunitara, s-a stabilit standardul de cost pentru „ cheltuieli de personal 

aferente medicilor si personalului medical, precum si cheluieli cu medicamente si materiale 

sanitare” in limita sumei de 8.804 lei/an/pat 

- In anul 2016 personalul a beneficiat de 2 mariri salariale: O.U.G nr.20/2016 pentru modificarea 

si completarea O.U.G nr.57/2015 orivind salarizarea personalului platit din fonduri publice in 

anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru 



modificarea si completarea unor acte normative si Legea nr. 250/2016 privind aprobarea O.U.G 

nr.20/2016 pentru modificarea si completarea O.U.G . nr.57/2015 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele 

masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (numai pentru 

asistentii medicali); 

- Prin H.G nr.932/2016 privind modificarea H.G nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de 

cost/an pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind 

personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de 

asistenta medicala comunitara, standardul de cost aferent salarizarii pesronalului medical, 

precum si cheltuielilor cu medicamente si materialele sanitare, a fost modificat la valoarea de 

11.275 lei/pat/an. 

Desi standardul de cost aferent salarizarii personalului medical, precum si cheltuielilor cu 

medicamentele si materialele sanitare a fost modificat, exista o neconcordanta intre bugetul alocat de catre 

Directiile de Sanatate Publica si necesitatile reale ale unitatilor pe acest standard, care, in marea majoritate a 

acestora nu acopera nici necesarul de cheltuile de personal fara a mai lua in considerare cheltuielile cu 

medicamentele si materialele sanitare indispensabile intr-o unitate medicala. 

Astfel, unitatile medico-sociale se afla in situatia de a nu mai putea sa-si desfasoare activitatea pana 

la sfarsitul anului. Mentionam ca incadrarea de personal s-a facut in confomitate cu normativul legal aprobat, 

existand chiar situatii in care se intalneste deficit de personal. 

Având în vedere: 

- veniturile proprii limitate ale județelor, a căror competențe de finanțare au crescut, fără 

asigurarea fondurilor financiare necesare,  

- reducerea, conform O.U.G. nr.63/ 2010, a cotelor din impozitul pe venit ce revin bugetelor 

locale, 

este necesara rectificarea standardului de cost la o valoare care sa asigure finantarea activitatii acestor unitati 

pe parcursul intregului an. 

Convinși fiind că cele expuse vor fi analizate și luate în considerare, vă mulțumim pentru înțelegere 

și vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie. 

 

1 CJ TULCEA ANTON NICOLETA- președinte  

2 CJ ALBA   



3 CJ ARAD RIBOVICI GHEORGHINA  

4 CJ BIHOR PLUGAR GABRIELA  

5 CJ BACĂU MITREA GABRIELA  

6 CJ BRAȘOV OLTEANU VIORICA  

7 CJ BRĂILA DAN DRAGUTA  

8 CJ BUZĂU CIOLAN LIVIU  

9 CJ CĂLĂRAȘI MUREȘANU PARASCHIVA  

10 CJ COVASNA JANOS VERES  

11 CJ DOLJ TOPORIȘTE ANDA  

12 CJ GALAȚI STOICA GEORGE   

13 CJ GIURGIU STĂNCULESCU FLORENTINA  

14 CJ GORJ STRICESCU DANIELA  

15 CJ  HARGHITA VASILE BICAJANU   

16 CJ IALOMIȚA MOROIANU MIHAELA  

17 CJ IAȘI ARVINTE ELENA  

18 CJ ILFOV COSTEA BOGDAN  

19 CJ MARAMUREȘ PETRUT ADRIANA  

20 CJ MUREȘ MĂRGINEAN ALIN   

21 CJ NEAMȚ BOSOVICI ADRIANA ELENA  



22 CJ OLT DUMITRU CONSTANȚA  

23 CJ PRAHOVA DOVÂNCĂ MARIA  

24 CJ SATU MARE MANTA GABRIELA  

25 CJ SĂLAJ MARUȘCA LEONTINA  

26 CJ SIBIU STUPAR CLAUDIU  

27 CJ SUCEAVA FLORIȘTEAN RODICA  

28 CJ TELEORMAN BOJĂ MARIANA  

29 CJ  VASLUI TUTUIANU MIRCEA  

30 CJ VRANCEA DIȚĂ DUMITRU  

31 CL TULCEA ANTONESCU ALINA  
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