
lei 

Denumire indicator

Plati efectuate 

cumulat 

ianuarie  2023

Plati efectuate 

luna curenta
JUSTIFICARI 

B        

50. 05 CHELTUIELI- TOTAL      0 5,903,228 5,903,228

50.05.01 CHELTUIELI CURENTE 0 5,903,228 5,903,228

50.05.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0

50.05.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0 4,215,482 4,215,482

50.05.30 TITLUL III DOBANZI 0 0 0

66.05.51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 0 1,560,996 1,560,996

50.05.57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0 126,750 126,750

50.05.58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 0 0

50.05.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0 0 0

50.05.70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0

50.05.71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0

50.05.85

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 0 0 0

66.00.05 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE 0 5,903,228 5,903,228

66.00.05.01 CHELTUIELI CURENTE 0 5,903,228 5,903,228

66 .05 SANATATE 0 5,776,478 5,776,478

66.05.01 CHELTUIELI CURENTE 0 5,776,478 5,776,478

66.05.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 0 0

66.05.10.01 Cheltuieli de salarii in bani 0 0 0

66.05.10.01.01 Salarii de baza

66.05.10.01.05
Sporuri pentru conditii de munca

66.05.10.01.06
Alte sporuri

66.05.10.01.12 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

66.05.10.01.13 Indemnizatii de delegare

66.05.10.01.14 Indemnizatii de detasare

66.05.10.01.17 Indemnizatii de hrana

66.05.10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

   ~ hotarari judecatoresti

66.05.10.01.02 Cheltuieli salariale in natura 0 0 0

66.05.10.01.02

.06

Vouchere de vacanta

66.05.10.03 Contributii 0 0 0

66.05.10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat

66.05.10.03.02 Contributii de asigurari de somaj

66.05.10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate

66.05.10.03.04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 

66.05.10.03.06 Contributii pentru concedii si indemnizatii

66.05.10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca

66.05.20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 0 4,215,482 4,215,482

66.05.20.01 Bunuri si servicii 0 4,215,482 4,215,482

66.05.20.01.01 Furnituri de birou

66.05.20.01.02 Materiale pentru curatenie

66.05.20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica

66.05.20.01.04 Apa, canal si salubritate

66.05.20.01.05 Carburanti si lubrifianti

66.05.20.01.06 Piese de schimb

66.05.20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

66.05.20.01.09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional din care: 0 4,215,482 4,215,482

66.05.20.01.0

9.2

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pt ch.proprii

66.05.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, din care:
 - sume pentru servicii poştale în vederea distribuţiei cardurilor naţionale 

  - sume pentru servicii de mententanta si suport tehnic pentru sistemul ERP

Situatia privind platile realizate la 31 ianuarie 2023 pentru finantarea masurilor prevazute in actele normative care 

reglementeaza situatia epidemiologica determinta de raspandirea virusului SARS - CoV2



66.05.20.02 Reparatii curente

66.05.20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 0 0 0

66.05.20.05.30 Alte obiecte de inventar

66.05.20.06 Deplasari, detasari, transferari 0 0 0

66.05.20.06.01 Deplasari interne, detasari, transferari

66.05.20.06.02 Deplasari in strainatate

66.05.20.11 Carti, publicatii si materiale documentare

66.05.20.12 Consultanta si expertiza

66.05.20.13 Pregatire profesionala

66.05.20.14 Protectia muncii

66.05.20.25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor 

statului, potrivit dispozitiilor legale

66.05.20.30 Alte cheltuieli 0 0 0

66.05.20.30.04 Chirii

66.05.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

66.05.30 TITLUL III DOBANZI 0 0 0

66.05.30.03 Alte dobanzi 0 0 0

66.05.30.03.02 Dobanda datorata trezoreriei statului

50.00.59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 0 0 0

50.00.59.17 Despagubiri civile

50.00.59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

66.05.70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 0 0

66.05.71 TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE 0 0 0

66.05.71.01 Active fixe 0 0 0

66.05.71.01.01 Constructii

66.05.71.01.02 Masini, echipamente si mijloace de transport

66.05.71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

66.05.71.01.30 Alte active fixe

66.05.71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

66.05.01 Administratia centrala

66.05.02 Servicii publice descentralizate, din care: 0 1,560,996 1,560,996

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.20.01.09

.1

Materiale si prestari de servicii cu caracter medical 0 4,215,482 4,215,482

66.05.03 Produse farmaceutice, materiale sanitare specifice si dispozitive medicale 0 0 0

66.05.03.01 Medicamente cu si fara contributie personala 0 0 0

    ~ activitatea curenta

~ contributia personala pentru medicamentele acordate in tratamentul ambulatoriu 

persoanelor care beneficiaza de OUG 15/2022, cu modificarile si completarile ulterioare

~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

    ~  cost volum-rezultat, din care: 0 0 0

 - activitatea curenta

~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

    ~  cost volum, din care: 0 0 0
          - medicamente cost volum ( fara medicamente pentru pensionari cu compensare 

90% pe sublista B) 0 0 0

 - activitatea curenta

~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

    -  medicamente cost volum compensate 50% pentru pensionari conform HG 

nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de 

referinţă al medicamentelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

       - medicamente cost volum compensate 40% conform HG nr.186/2009 privind 

aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al 

medicamentelor, cu modificarile si completarile ulterioare

    ~ personal contractual



    ~ medicamente 40% - conform HG nr.186/2009 privind aprobarea Programului pentru 

compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificarile si 

completarile ulterioare

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.03.02 Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu 

scop curativ, din care: 0 0 0

          Programul national detratament pentru boli rare 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

          Programul national de tratament al bolilor neurologice 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

          Programul national de tratament al hemofiliei si talasemiei 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

          Programul national  de diabet zaharat 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

          Programul national de boli endocrine 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

          Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

         Programul national de sanatate mintala 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

          Programul national de oncologie 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

Sume pentru medicamente utilizate in programele nationale cu scop curativ care fac 

obiectul contractelor de tip COST VOLUM, din care: 0 0 0

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice(adulti si copii) 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

Programul national de tratament pentru boli rare (purpura trombocitopenica)

Programul national de tratament pentru boli rare (alte medicamente circuit inchis)

  -  Programul national de tratament pentru boli rare (mucoviscidoza)



Programul national de tratament al bolilor neurologice 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.03.03 Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ, din 

care: 0 0 0

          Programul national  de diabet zaharat 0 0 0

    ~ activitatea curenta~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

       Programul national  de diabet zaharat-pompe insulina si materiale consumabile 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

         Programul national de ortopedie 0 0 0

    ~ activitatea curenta~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

          Subprogramul de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile

          Programul national de terapie intensiva a insuficientei hepatice

          Programul national detratament pentru boli rare

         Programul national de boli cardiovasculare 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

       Programul national de sanatate mintala-Subprogramul national de tratament al 

bolnavilor cu toxicodependeta, precum si de testare a metabolitilor stupefiantelor

 Subprogramul de reconstructie mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare

     Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta 

performanta, din care: 0 0 0

   - Subprogramul de radiologie interventionala 0 0 0

    ~ activitatea curenta

~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

   - Subprogramul de diagnostic si tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul 

medicamentos

  -  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobandite la copil 0 0 0

    ~ activitatea curenta

~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

  - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator 

medular

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.03.04 Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.03.05 Dispozitive si echipamente medicale 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare



 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.04 Servicii medicale in ambulator 0 120,880 120,880

66.05.04.01 Asistenta medicala primara, din care: 0 120,880 120,880

   - activitate curenta, din care: 0 0 0

per capita

per servicii

medici nou veniti

  - centre de permanenta

   ~ servicii de monitorizare a starii de sanatate a pacientilor in conditiile art.8, alin.3^1-

3^3 din Legea nr.136/2020, cu modificarile si completarile ulterioare 5,880 5,880

   ~ finantarea activitatii de testare de catre medicii de familie in vederea depistarii 

infectiei cu SARS-Cov-2 potrivit OUG nr. 3/2021, cu modificarile si completarile 

ulterioare 115,000 115,000

~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare
~ servicii medicale pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat,  prevăzute 

la art. 232 alin. (3^1) şi art. 261 alin. (1^2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.04.02 Asistenta medicala  pentru specialitati clinice, din care: 0 0 0

    ~ activitatea curenta

~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare
    ~Subprogramul national de servicii conexe acordate persoanelor diagnosticate cu 

tulburari din spectrul autist
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.04.03 Asistenta medicala stomatologica, din care: 0 0 0

   - activitate curenta

   -  sume pentru servicii medicale tratament si medicatie pentru personalul contractual 

din sistemul sanitar

~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.04.04 Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice, din care: 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

    ~ Programul national de PET-CT, din care: 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

    ~  sume pentru evaluarea anuala a bolnavilor cu diabet zaharat (hemoglobina glicata) 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

    ~ Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne ( sarcom Ewing si 

neuroblastom ) la copii si adulti

    ~Subprogramul national de testare genetica

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.04.05 Asistenta medicala in centrele medicale multifunctionale, din care: 0 0 0

   - activitate curenta

   -  sume pentru servicii medicale tratament si medicatie pentru personalul contractual 

din sistemul sanitar



~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.05 Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0 0 0

    ~ activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 0 4,094,602 4,094,602

66.05.06.01 Spitale generale 0 4,094,602 4,094,602

    ~ activitatea curenta, din care: 0 4,094,602 4,094,602

public 4,094,602 4,094,602

privat
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

~sume pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. ( 1^1)  - (1^3) din Legea nr. 

95/2006 ( cf.modificarilor aduse prin Legea nr.109/2022)

~ Suma corespunzatoare alocaţiei de hrană din unităţile sanitare publice
    ~ Subprogramul de diagnostic si de monitorizare a bolii minime reziduale a 

bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic si/sau FISH si 

examen de biologie moleculara la copii si adulti 0 0 0

 - activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

    ~ Programul national de diagnostic si tratament cu ajutorul aparaturii de inalta 

performanta 0 0 0

 - activitatea curenta
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afectiuni oncologice 0 0 0

 - activitatea curenta

~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

~Programul national de endometrioza

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.06.04 Unitati de recuperare-reabilitare a sanatatii, din care: 0 0 0

    ~ activitatea curenta

   ~ personal contractual
~sume pentru punerea in aplicare a art. 1 alin (4) din OUG 15/2022  privind acordarea 

de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor 

aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu 

modificarile si completarile ulterioare

~ Suma corespunzatoare alocaţiei de hrană din unităţile sanitare publice

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.07 Ingrijiri medicale la domiciliu

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

66.05.11 Prestatii medicale acordate in baza documentelor internationale

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent-SANATATE 0 0 0

66.05.51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 0 1,560,996 1,560,996

66.05.51.01 TRANSFERURI CURENTE 0 1,560,996 1,560,996

66.05.51.01.66 Transferuri din bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate către 

unitățile sanitare pentru acoperirea creșterilor salariale, din care: 0 1,560,996 1,560,996

~ influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.3, lit.g) 

din Legea nr.153/2017,cu modificările și completările ulterioare 816,301 816,301

 influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art. 38 alin. 4^3  din 

Legea-cadru nr. 153/2017,cu modificările și completările ulterioare 83,904 83,904



 influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art. 38 alin. 4^4 din 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare 36,620 36,620

~influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din 

Legea nr.153/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, din care: 0 624,171 624,171
 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din 

Legea nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, 

solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru 

anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018, conform art.34, alin(1) din OUG 

nr.114/2018 cu modificarile si completarile ulterioare 

 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.38, alin.4 din 

Legea nr.153/2017 reprezentand majorarea cu 1/3 din diferenţa dintre salariul de bază, 

solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru 

anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2019, conform art.45 din Legea nr.5/2020 624,171 624,171
 - influente financiare determinate de cresterile salariale prevazute de art.I, alin.(3) din 

OUG nr.130/2021 reprezentand majorarea cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază 

prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021

68.05 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 0 126,750 126,750

68.05.01 CHELTUIELI CURENTE 0 126,750 126,750

68.05.57.00 TITLUL IX  ASISTENTA SOCIALA 0 126,750 126,750

68.05.57.02 Ajutoare sociale 0 126,750 126,750

68.05.57.02.01

Ajutoare sociale in numerar 0 126,750 126,750

68.05.05 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 0 126,750 126,750

68.05.05.01 Asistenta sociala in caz de boli 126,750 126,750

68.05.06 Asistenta sociala pentru familie si copii
 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - Asistenta sociala

50.05.58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 0 0

50.05.58.02 Programe din Fondul  Social European  (FSE) 0 0 0

50.05.58.02.01

Finantarea nationala

50.05.58.02.02

Finantarea externa nerambursabila

50.05.58.02.03

Cheltuieli neeligibile

50.05.58.15 Mecanismul pentru Interconectarea Europei 0 0 0

50.05.58.15.01
Finantare nationala

50.05.58.15.02
Finantare externa nerambursabila

50.05.58.15.03
Cheltuieli neeligibile

50.08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 0 0 0

50.08.01 CHELTUIELI CURENTE 0 0 0

50.08.58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 0 0

66.08 SANATATE 0 0 0

66.08.01 CHELTUIELI CURENTE 0 0 0

66.08.58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 0 0 0

66.08.58.15 Mecanismul pentru Interconectarea Europei 0 0 0

66.08.58.15.02

Finantare externa nerambursabila 0 0 0

66.08.50 Alte chelutuieli in domeniul sanatatii 0 0 0

66.08.50.50 Alte institutii si actiuni sanitare


