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pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 

24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 

personalului contractual din unităţile sanitare publice din 
sectorul sanitar 

 

  

 
    Nr. 886/218  
 
    Ministerul Sănătăţii Publice  
    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  
 
    Având în vedere:  
   - art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;  
   - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
   - Referatul de aprobare al secretarului general adjunct al Ministerului Sănătăţii Publice şi al directorului general al 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 5.254/2007 şi nr. D.G. 2.320/2007,  
    în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările 
şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii Publice şi ale art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,  
 
    ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul 
sanitar, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
     
 

Ministrul sănătăţii publice,  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 

 Gheorghe Eugen Nicolăescu                       Vasile Ciurchea 

  

 

   ANEXĂ 
   

    NORME 
de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte 

drepturi ale personalului contractual din unităţile 
sanitare publice din sectorul sanitar  

 


