
Parlamentul  României
Camera  Deputaţilor

Comisia pentru Sănătate şi Familie                                                                                           Nr. 28/194/ 18 martie  2002

A V I Z
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2002
pentru modificarea anexei nr.IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind

sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din
sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001

Cu adresa nr.120 din 11 martie 2002, în conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr.IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul
bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001.

În şedinţa din 20 martie 2002, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a
proiectului de lege, numai cu condiţia adoptării următoarelor  amendamente:
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Anexa nr.IV/1

SĂNĂTATE
I. Unităţi sanitare şi de asistenţă socială, altele decât cele clinice

A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. Funcţia Nivelul
studiilor

Salariul de bază ( lei)
               Minim                                              Maxim
O.G.nr.23/2002 Amendament OUG

nr.23/2002
Amendament

1. Medic primar S 3.490.000 8.725.000 6.566.000 14.445.200
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 4.286.000 10.715.000 9.848.000 21.665.600

2. Medic specialist S 2.991.000 7.477.500 4.701.000 10.342.200
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 3.490.000 8.725.000 6.133.000 13.492.600

3. Medic S 1.995.000 4.987.500 4.121.000 9.066.200
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 2.752.000 6.880.000 5.697.000 12.533.400

4. Medic stagiar S 1.995.000 4.987.500 _ _
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 2.573.000 6.432.500 _ _

5. Farmacist primar *) S 2.991.000 7.477.000 4.924.000 10.832.800
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 3.390.000 8.475.000 7.596.000 16.711.200
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6. Farmacist specialist S 2.594.000 6.485.000 4.121.000 9.066.200
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 2.991.000 7.477.500 5.446.000 11.981.200

7. Farmacist S 1.836.000 4.590.000 3.252.000 7.154.400
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 2.428.000 6.070.000 5.022.000 11.048.400

8. Farmacist stagiar S 1.836.000 4.590.000 _ _
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 2.389.000 5.972.500 _ _

9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; principal

S 2.064.000 5.160.000 4.894.000 10.766.800

10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; specialist

S 1.836.000 4.590.000 3.865.000 8.503.000

11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical;

S 1.836.000 4.590.000 3.220.000 7.084.000

12. Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; debutant

S 1.836.000 4.590.000 _ _

13. Dentist principal SSD 1.836.000 4.590.000 3.607.000 7.935.400
14. Dentist SSD 1.836.000 4.590.000 3.188.000 7.013.600
15. Dentist debutant SSD 1.836.000 4.590.000 _ _
16. Asistent medical principal *****) SSD 1.836.000 4.590.000 3.661.000 8.054.200

- din anatomia patologică şi
medicină legală2)

SSD 2.563.000 6.407.500 4.551.000 10.012.200

17. Asistent medical  *****) SSD 1.836.000 4.590.000 3.274.000 7.202.800
- din anatomia patologică şi
medicină legală2)

SSD 1.995.000 4.987.500 3.842.000 8.452.400

18. Asistent medical debutant *****) SSD 1.836.000 4.590.000 _ _
- din anatomia patologică şi SSD 1.924.000 4.810.000 _ _
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medicină legală2)

19. Asistent medical principal **) PL 1.836.000 4.590.000 3.607.000 7.935.400
- din anatomia patologică şi
medicină legală2)

PL 2.563.000 6.407.500 4.443.000 9.774.600

20. Asistent medical  **) PL 1.836.000 4.590.000 3.220.000 7.084.000
- din anatomia patologică şi
medicină legală2)

PL 1.995.000 4.987.500 3.734.000 8.214.800

21. Asistent medical debutant **) PL 1.836.000 4.590.000 _ _
- din anatomia patologică şi
medicină legală2)

PL 1.924.000 4.810.000 _ _

22. Asistent medical principal **) M 1.836.000 4.590.000 3.350.000 7.370.000
- din anatomia patologică şi
medicină legală2)

M 2.295.000 5.737.500 3.992.000 8.782.400

23. Asistent medical  **) M 1.836.000 4.590.000 2.834.000 6.234.800
- din anatomia patologică şi
medicină legală2)

M 1.897.000 4.742.500 3.220.000 7.084.000

24. Asistent medical debutant **) M 1.836.000 4.590.000 _ _
- din anatomia patologică şi
medicină legală 2)

M 1.880.000 4.700.000 _ _

25. Tehnician dentar principal ***) M 1.836.000 4.590.000 3.478.000 7.651.600
26. Tehnician dentar  ***) M 1.836.000 4.590.000 2.963.000 6.518.600
27. Tehnician dentar debutant ***) M 1.836.000 4.590.000 _ _
28. Soră medicală principală ****) M 1.836.000 4.590.000 3.091.000 6.800.200

- din anatomia patologică şi
medicină legală 2)

M 2.105.000 5.262.500 3.865.000 8.503.000

29. Soră medicală ****) M 1.836.000 4.590.000 2.577.000 5.669.400
- din anatomia patologică şi
medicină legală 2)

M 1.836.000 4.590.000 2.834.000 6.234.800
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30. Soră medicală debutantă ****) M 1.836.000 4.590.000 _ _
- din anatomia patologică şi
medicină legală 2)

M 1.836.000 4.590.000 _ _

        *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
      **) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar
din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă, care au studii de acest nivel.
   ***) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare
auditivă.
 ****) Se aplică şi funcţiilor : oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă, moaşă, masor, gipsar,
autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie,
asistent social, educator-puericultor.
*****) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; asistent de
fiziokinetoterapie; asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat;
asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie; care au studii
de acest nivel.

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitar

31. Biolog, biochimist, chimist,
fizician; principal

S 2.991.000 7.477.500 4.894.000 10.766.800

- din anatomia patologică şi
medicină legală 2)

S 3.400.000 8.500.000 7.596.000 16.711.200

32. Biolog, biochimist, chimist,
fizician; specialist

S 2.594.000 6.485.000 3.865.000 8.503.000
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- din anatomia patologică şi
medicină legală 2)

S 2.991.000 7.477.500 5.446.000 11.981.200

33. Biolog, biochimist, chimist,
fizician

S 1.836.000 4.590.000 3.220.000 7.084.000

- din anatomia patologică şi
medicină legală 2)

S 2.428.000 6.070.000 3.865.000 8.503.000

34. Biolog, biochimist, chimist,
fizician; debutant

S 1.836.000 4.590.000 _ _

- din anatomia patologică şi
medicină legală 2)

S 2.384.000 5.960.000 _ _

35. Psiholog, logoped, sociolog,
profesor CFM, kinetoterapeut,
asistent social; principal

S 1.836.000 4.590.000 3.800.000 8.360.000

36. Psiholog, logoped, sociolog,
profesor CFM, kinetoterapeut,
asistent social

S 1.836.000 4.590.000 3.478.000 7.651.600

37. Psiholog, logoped, sociolog,
profesor CFM, kinetoterapeut,
asistent social; debutant

S 1.836.000 4.590.000 _ _

38. Profesor CFM, biolog, chimist;
principal  *)

SSD 1.836.000 4.590.000 3.607.000 7.935.000

39. Profesor CFM, biolog, chimist  *) SSD 1.836.000 4.590.000 3.188.000 7.013.600
40. Profesor CFM, biolog, chimist;

debutant *)
SSD 1.836.000 4.590.000 _ _
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C. Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar

41. Infirmieră, agent D.D.D. G 1.836.000 4.590.000 1.934.000 4.254.800
42. Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 1.836.000 4.590.000 _ _
43. Brancardier, baies, nămolar,

spălătoreasă, îngrijitoare
G 1.836.000 4.590.000 _ _

- din anatomia patologică şi
medicină legală 2)

G 1.836.000 4.590.000 2.705.000 5.951.000

44. Ambulantier **) 1.836.000 4.590.000 2.834.000 6.234.800
45. Şofer autosanitară I ***) 1.836.000 4.590.000 2.577.000 5.669.400
46. Şofer autosanitară II ***) 1.836.000 4.590.000 2.318.000 5.099.600
47. Şofer autosanitară III ***) 1.836.000 4.590.000 2.061.000 4.534.200

   *) Se aplică şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu
diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durată studiilor de 2 �3 învăţământ de zi sau de 3 � 4 ani învăţământ seral
sau fără frecvenţă.
**) Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I,
posedă diploma de absolvire a cursului  organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr.388/1992 şi are 2 ani vechime în
funcţia de şofer autosanitară I.
***) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al
municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.
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II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale 1)
A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr.
crt.

Funcţia Nivelul
studiilor

Salariul de bază ( lei)
                      Minim                                            Maxim
O.G.nr.23/2002 Amendament OUG

nr.23/2002
Amendament

1. Medic primar S 3.987.000 9.967.500 7.493.000 17.474.600
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 4.785.000 11.962.500 10.862.000 23.896.400

2. Medic specialist S 3.490.000 8.725.000 6.180.000 13.596.000
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 3.987.000 9.967.500 7.468.000 16.429.600

3. Medic rezident anul VI - VII S 4.600.000 11.500.000 _ _
4. Medic rezident anul IV - V S 4.300.000 10.750.000 _ _

-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 4.800.000 12.000.000 _ _

5. Medic rezident anul III S 3.800.000 9.500.000 _ _
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 4.300.000 10.750.000 _ _

6. Medic rezident anul II S 3.300.000 8.250.000 _ _
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 3.800.000 9.500.000 _ _

7. Medic rezident anul I S 2.800.000 7.000.000 _ _
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 3.300.000 8.250.000 _ _
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8. Farmacist primar *) S 2.991.000 7.477.500 6.437.000 14.161.400
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 3.689.000 9.222.500 8.304.000 18.268.800

9. Farmacist specialist S 2.494.000 6.235.000 5.150.000 11.330.000
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 2.793.000 6.982.500 6.631.000 14.588.200

10. Farmacist rezident anul III S 3.300.000 8.250.000 _ _
11. Farmacist rezident anul II S 3.000.000 7.500.000 _ _
12. Farmacist rezident anul I S 2.700.000 6.750.000 _ _
13. Fiziokinetoterapeut, bioinginer

medical; principal
S 1.897.000 4.742.500 6.437.000 14.161.400

14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; specialist

S 1.836.000 4.590.000 5.150.000 11.330.000

15. Asistent medical principal ****) SSD 1.836.000 4.590.000 4.818.000 10.599.600
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

SSD 2.664.000 6.660.000 5.903.000 12.986.600

16. Asistent medical  ****) SSD 1.836.000 4.590.000 4.302.000 9.464.400
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

SSD 2.196.000 5.490.000 4.742.000 10.432.400

17. Asistent medical principal **) PL 1.836.000 4.590.000 4.764.000 10.480.800
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

PL 2.664.000 6.660.000 5.795.000 12.749.000

18. Asistent medical **) PL 1.836.000 4.590.000 4.249.000 9.347.800
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

PL 2.196.000 5.490.000 4.635.000 10.197.000

19. Asistent medical principal **) M 1.836.000 4.590.000 4.121.000 9.066.200
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

M 2.473.000 6.182.500 5.150.000 11.330.000
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20. Asistent medical **) M 1.836.000 4.590.000 3.734.000 8.214.800
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

M 2.016.000 5.040.000 4.121.000 9.066.200

21. Soră medicală  principală ***) M 1.836.000 4.590.000 3.734.000 8.214.800
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

M 2.295.000 5.737.500 4.764.000 10.480.800

22. Soră  medicală ***) M 1.836.000 4.590.000 3.220.000 7.084.000
-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

M 1.946.000 4.865.000 3.734.000 8.214.800

B. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare

Nr.
crt.

Funcţia Nivelul
studiilor

Salariul de bază ( lei)
                      Minim                                            Maxim
O.G.nr.23/2002 Amendament OUG

nr.23/2002
Amendament

23. Biolog, biochimist, chimist,
fizician; principal

S 2.991.000 7.477.500 6.437.000 14.161.400

-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 3.689.000 9.222.500 8.304.000 18.268.800

24. Biolog, biochimist, chimist,
fizician; specialist

S 2.494.000 6.235.000 5.150.000 11.330.000

-din anatomia patologică şi
medicina legală 2)

S 2.793.000 6.982.500 6.631.000 14.588.200
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25. Psiholog, logoped, sociolog,
profesor C.F.M, kinetoterapeut,
asistent social; principal

S 1.956.000 4.890.000 6.180.000 13.596.000

26. Profesor C.F.M.principal SSD 1.836.000 4.590.000 4.764.000 10.480.800

       1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, care
este confirmat în gradele profesionale menţionate la Cap.II lit.A nr.crt. 1 � 12 şi lit.B nr.crt.23 � 25.
       2) Salariul de bază la limita maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare, prevăzut la pct.2 din nota din anexa nr.2 la
Hotărârea guvernului nr.281/1993, pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală, care lucrează în morgi,
prosecturi şi histopatologie.
      *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
    **) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar
din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă, care au studii de acest nivel.
  ***) Se aplică şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.
****) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist; tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi
radiodiagnostic; cosmetician medical specialist; asistent medical specializat; tehnician de laborator clinic; asistent de
fiziokinetoterapie; asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale; asistent medico-social; tehnician dentar specializat;
asistent de profilaxie stomatologică; asistent igienist pentru cabinet stomatologic; asistent pentru stomatologie; care au studii
de acest nivel.

Motivaţie: Valorile salariului de bază prevăzute în proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 23/2002 pentru modificarea anexei nr.IV/1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire al salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr.383/2001
sunt inacceptabile deoarece nu reflectă importanţa şi impactul social al activităţii desfăşurate de medici. Pe de altă parte,
salariile sunt inadmisibil de mici în comparaţie cu alte sectoare bugetare cu funcţii echivalente. Astfel, dacă facem o analiză
comparativă a salariilor minim � maxim în sectorul bugetar, rezultă următoarele: justiţia are un coeficient minim de 1 şi
maxim de 7,83; medicina minim 1 , maxim 2,83; învăţământul universitar minim 0,83 şi maxim 2,26. Dacă ne raportăm la
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alte ţări : SUA: justiţie minim 1 maxim 2,16, învăţământ universitar minim 1, maxim 2,1 , medicină  minim 1,07 maxim
7,71; Austria: justiţie minim 1 şi maxim 3,06, medicină minim 0,85 şi maxim 1,88, învăţământ minim  0,87 şi maxim 2,84.

Totodată, salarizarea sectorului bugetar trebuie să pornească de la stabilirea funcţiilor echivalente minime şi maxime
în toate domeniile sectorului bugetar, astfel încât acestora să li se atribuie un salariu de bază aproximativ egal. Aşadar
funcţiile maxime echivalente pentru diverse sectoare bugetare ar putea fi : profesor universitar, medic primar, cercetător
ştiinţific gr.I, judecător Curtea de Apel, general de armată şi altele.

Declarând sănătatea o prioritate naţională şi dorind creşterea calităţii actului medical , acestea trebuie să fie susţinute
şi prin motivaţia salarială corespunzătoare a personalului sanitar.

                      PREŞEDINTE,                                                                                                       SECRETAR,

DEP.ACAD.PROF.DR.MIRCEA IFRIM                                                                        DEP.FARM.ION BURNEI
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