Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru sănătate şi familie
Bucureşti, 27 februarie 2018
Nr.4c-8 / 64

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice
(PLx.41/2018)
În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată, spre dezbatere
şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
trimis cu adresa PL-x 41/2018 din 20 februrarie 2018.
Membrii Comisiei au reexaminat proiectul de lege supus avizării în şedinţa din
data de 27 februarie 2018.
În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie a hotărât, cu majoritate de
voturi (2 abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele admise
prezentate în Anexă.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
Conf. dr. Florin BUICU

ANEXA
Amendamente
la
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice ( PLx 41/2018)

1. Litera b de la alin. 3 al art. 38 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”b) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de
bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici, farmacişti şi de
asistenţi medicali din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa nr.
II cap. I, se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit
prezentei legi pentru anul 2022; prevederea se aplică şi pentru
medicii şi asistenţii medicali care ocupă funcţii de şef secţie, şef
laborator şi altele similare, şef ambulatoriu de specialitate,
director medical. ”
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
2. Litera b de la alin. 3 al art. 38 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
”b) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de
bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici , asistenţi medicali
, fizioterapeut, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut, profesor de
cultură fizică medicală şi balneofiziokinetoterapeut din unităţile
sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, se majorează la
nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul
2022;
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
3. După alin.(6) al art.38, se introduce un nou alineat alin.(61)
cu urmãtorul cuprins:
„(61), Se excepteazã de la prevederile alin.(6) salariile de bazã
stabilite conform prevederilor alin(3), litera a), pentru care transferul
cotelor de la angajator la angajat are ca efect diminuarea veniturilor
realizate începând cu luna ianuarie 2018 comparativ cu luna decembrie
2017.”
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
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4. În Anexa II, capitolul I, punctul 1, subpunctul 1.1, se
modifică după cum urmează:
1). ...poz. 1, manager, spitale peste 400 paturi, gradul II, 15130
2). poz. 4, director financiar – contabil / administrativ, spitale peste
400 paturi, gradul II, 10310
3). …poz. 5, director economic, servicii de ambulanţă, gradul I, 6830
4). …poz. 5, director economic, servicii de ambulanţă, gradul II, 8537
5). …poz. 7, director de îngrijiri, spitale peste 400 paturi, gradul II,
7886
6). …poz. 7, director de îngrijiri, spitale sub 400 paturi, gradul I, 6050
7). ....poz. 9, asistent şef, gradul I, 6350
8). ....poz. 9, asistent şef, gradul II, 6640
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie

5. La Anexa II, capitolul I, punctul I, subpunctul 1.3 –Alte funcţii de
conducere se elimină poziţia 7:

1.3. Alte funcţii de conducere
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Alte funcţii de conducere
|Nivelul | Salariile de| Coeficient
|
|crt.|
|studiilor| bază - lei |
|
|
|
|
|_____________|
|
|
|
|
|
Anul 2022 |
|
|
|
|
|_____________|_____________|
|
|
|
| Grad | Grad | Grad | Grad
|
|
|
|
| I
| II
| I
| II
|
|____|___________________________________|_________|______|______|______|______
|
| 1 | Director general*)
| S
| 8961 | 9450 | 3,58 | 3,78
|
|____|___________________________________|_________|______|______|______|______
|
| 2 | Director general adjunct,
| S
| 8798 | 9287 | 3,52 | 3,71
|
|
| director, director executiv*)
|
|
|
|
|
|
|____|___________________________________|_________|______|______|______|______
|
| 3 | Director adjunct*)
| S
| 8310 | 8798 | 3,32 | 3,52
|
|____|___________________________________|_________|______|______|______|______
|
| 4 | Director adjunct
| S
| 6517 | 7169 | 2,61 | 2,87
|

3

|
| financiar-contabil*)
|
|
|
|
|
|
|____|___________________________________|_________|______|______|______|______
|
| 5 | Contabil-şef*)
| S
| 5540 | 7006 | 2,22 | 2,80
|
|____|___________________________________|_________|______|______|______|______
|
| 6 | Şef serviciu medical
| S
| 6110 | 7658 | 2,44 | 3,06
|
|____|___________________________________|_________|______|______|______|______
|
| 7 | Şef birou, şef atelier, şef
| S
| 5132 | 6110 | 2,05 | 2,44
|
|
| laborator, şef oficiu
|
|
|
|
|
|
|____|___________________________________|_________|______|______|______|______
|
| 8 | Asistent medical-şef pe unitate
| S, SSD, | 5030 | 5540 | 2,01 | 2,22
|
|
|
| PL
|
|
|
|
|
|____|___________________________________|_________|______|______|______|______
|
| 9 | Şef formaţie muncitori
|
| 4475 | 5008 | 1,79 | 2,00
|
|____|___________________________________|_________|______|______|______|______
|

*) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi.
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
pentru Anexa VIII s-a inclus suplimentar șeful de oficiu care figura pe Anexa
II. S-a anulat poziția cu șef birou de pe Anexa II pentru că șeful de serviciu
era pe Anexa VIII și seful de birou pe Anexa II.

6. La anexa nr. II, capitolul I, la Nota după pct.1.3 se introduce
un nou punct 6, cu următorul cuprins:
” 6 (1) Medicii şi asistenţii medicali care ocupă funcţii în conducerea
unităţilor sanitare beneficiază de salariul corespunzător funcţiei de
medic/asistent medical, majorat cu 10%.”
(2) Prevederea de la alin.(1) se aplică şi medicilor care ocupă
funcţii în conducerea direcţiilor de sănătate publică.
(3) În situaţia în care salariile de bază determinate potrivit alin. (1)
sunt mai mici decât cele stabilite potrivit anexelor la lege, se acordă
salariile de bază stabilite conform anexelor la lege.
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
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7. În Anexa II, capitolul I, punctul 2, punctul 1 din Notă, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
” Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi
personalului de specialitate din direcţiile de sănătate publică;
personalul din direcţiile de sănătate publică care ocupă funcţiile
de biolog, biochimist, chimist, fizician, psiholog, pe grade
profesionale, cu excepţia debutantului/stagiarului şi asistent
medical principal cu (S) şi (SSD), beneficiază de o majorare a
salariului de bază de 25%.”
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
8. La anexa nr.II, capitolul I, punctul 2, la finalul NOTEI, după
pct.6, se introduc două noi puncte, pct. 7 şi 8, cu următorul cuprins:
„7. Personalul cu pregătire de bază medic sau asistent
medical care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate
judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul
instituţiilor aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului
Sănătăţii , poate opta pentru salariul corespunzător funcţiei
ocupate sau pentru salariul corespunzător specializării
profesionale.
8. Personalul care ocupă funcţii de conducere conform
Anexei nr.II pct.1 poate opta pentru salariul corespunzător
funcţiei de conducere sau pentru salariul corespunzător
specializării profesionale.”
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
9. La Anexa II, capitolul II, la articolul 5, alineatul (2) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Gărzile efectuate de medici pentru completarea normei legale de
muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, stabilite
prin regulamente speicifice, reprezintă gărzi obligatorii.”
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
Motivare: Scopul reglementării gărzilor obligatorii este completarea
normei de bază a medicului. Conform Ordinului MS 870/2004, gărzile
efectuate de un medic peste durata normei legale de muncă, sunt
considerate muncă suplimentară şi nu pot fi etichetate „obligatorii”.
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10. La Anexa II, capitolul II, la articolul 5, după alineatul nou introdus,
alineatul (4) se abrogă.
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
11. În Anexa II, capitolul II, articolul 7 alineatul (1) lit. b) după
sintagma „medicii de specialitate chirurgicală” se adaugă
sintagma „care desfăşoară activitate în blocul operator”.
b)pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie
patologică,
TBC,
SIDA,
dializă,
recuperare
neuromotorie,
neuropsihomotorie,
neuromusculară
şi
neurologică,
psihiatrie,
medicină legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar,
acordată prin serviciile de ambulanţă şi structurile de primire a
urgenţelor (UPU - SMURD, UPU, CPU), secţii şi compartimente de ATI,
de terapie intensivă şi de terapie acută, unităţi de supraveghere şi
tratament avansat al pacienţilor cardiaci critici (USTACC), secţii şi
compartimente de îngrijiri paliative, secţii şi compartimente de
oncologie medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie
oncologică, neurologie, neurochirurgie, transplant de organe,
secţii/compartimente pentru arşi, laboratoare de radioterapie, centru
pentru arşi, serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate
asistenţei medicale, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională
"Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti, centrele de transfuzie sanguină
regionale/judeţene şi al municipiului Bucureşti, personalul încadrat în
blocul operator, în punctele de transfuzii din spital, în laboratoarele de
cardiologie şi radiologie intervenţională, în laboratoarele de endoscopie
intervenţională, unităţi de accidente vasculare cerebrale acute
(UAVCA)/unitate de urgenţe neurovasculare, genetică medicală,
precum şi medicii de specialitate chirurgicală care desfăşoară
activitate în blocul operator, epidemii deosebit de grave şi altele
asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de
până la 85% din salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de
conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate juridică, de comun
acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv
de muncă la nivel de sistem sanitar şi cu încadrarea în cheltuielile de
personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli;
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
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12. La Anexa II, capitolul I, punctul 2, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi
auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medicosocialăUnităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă,
spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, spitale clinice de
specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de
specialitate, Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias“*), Institutul
Naţional de Sănătate Publică,Şcoala Naţională de Sănătate
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar,
institute şi centre medicale, institute de medicină legală, centre de
transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul
Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă
din subordinea Academiei Române*), Institutul Naţional de Expertiză
Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.”
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
13. La Anexa nr.II. Capitolul I, punctul 2, litera (a), subpunctul
a.1, nr.crt.16, 17, 19, 22 şi 26 din tabel se modifică şi vor avea
următorul cuprins :
a.1.Unităţi clinice
Nr. Funcţia

Nivelul

crt.

studiilor

Unităţi clinice
Salariul de bază
- lei

Coeficient

Gradaţia 0

Anul 2022

16
17

Farmacist primar *1)
Farmacist specialist

S
S

7667
6025

3,06
2,41

S

4480

1,79

S

5267

2,10

4692

1,88

.........
19

Farmacist rezident anul III

.........
22

Fiziokinetoterapeut, bioinginer
medical; principal

....................
26

Asistent medical, tehnician de
radiologie şi imagistică licenţiat,
asistent medical de laborator clinic
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licenţiat,
licenţiat
în
balneofiziokinetoterapie şi recuperare,
tehnician dentar licenţiat, asistent
medical dentar licenţiat, tehnician de
farmacie licenţiat, tehnician de
audiologie şi protezare auditivă
licenţiat, asistent medical de profilaxie
dentară licenţiat, asistent medical
licenţiat în nutriţie şi dietetică, moaşă;
principal
S

Autor : Comisia pentru sănătate şi familie

14. La Anexa nr.II. Capitolul I, punctul 2, litera (a), subpunctul a.2,
nr.crt.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22,
23, 28, 29 şi 30 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins :
a.2.Anatomia patologică şi medicina legală
Nr.

Funcţia

Nivelul Anatomia patologică şi
medicina
studiilor

crt.

legală
Salariul de
bază

Coeficient

- lei
Gradaţia 0

Anul
2022

......................
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Medic rezident anul IV-V
Medic rezident anul III
Medic rezident anul II
Medic rezident anul I
Farmacist primar *1)
Farmacist specialist
Farmacist
Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic
licenţiat; principal
Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator
clinic licenţiat

S
S
S
S
S
S
S

7747
7533
6749
6020
9841
8036
6970

3,10
3,01
2,69
2,40
3,93
3,21
2,78

S

7553

3,02

S

7036

2,81

8

12

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic
licenţiat; debutant

S

5135

2,05

13

Asistent medical, asistent medical specialist , tehnician superior de imagistică, radiologie,
radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehncian de laborator clinic,
asistent medical generalist, tehncian de radiologie şi imagistică; principal

SSD

7290

2,91

14

Asistent medical, asistent medical specialist , tehnician superior de imagistică, radiologie,
radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehncian de laborator clinic,
asistent medical generalist, tehncian de radiologie şi imagistică

SSD

6564

2,62

15

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie,
radioterapie şi radiodiagnostic, asistent medical specializat, tehncian de laborator clinic,
asistent medical generalist, tehncian de radiologie şi imagistică; debutant

SSD

5005

2,00

PL
PL

7186
6452

2,87
2,58

M
M

6276
5721

2,51
2,28

M
M

5583
4859

2,23
1,94

M

4875

1,95

M

4745

1,90

M

4693

1,88

16
Asistent medical, principal *2)
17

Asistent medical *2)

.......................
19
Asistent medical, principal *2)
20

Asistent medical *2)

...................
22
23

Soră medicală, principal *4)
Soră medicală *4)

......................
28
Statistician
principal

medical, registrator

medical,

registrator

medical

anatomie

patologică;

29
Statistician medical, registrator medical , registrator medical anatomie patologică
30
Statistician medical, registrator medical, registrator medical anatomie patologică; debutant

Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
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15. La Anexa nr.II. Capitolul I, punctul 2, litera (a), subpunctul a.3,
nr.crt.11, 12, 17 şi 21 din tabel se modifică şi vor avea următorul
cuprins :
a.3.Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de
ATI/TI, unitate de transport neonatală

Nr.
crt. Funcţia

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe:
UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de
ATI/TI,unitate de transport neonatală
Nivelul Salariul de bază- lei studiilor Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

.........................
11
12

Farmacist primar *1)
Farmacist specialist

S
S

8174
6358

3,26
2,54

S

5273

2,10

S

4701

1,88

....................
17
Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

.......................
21

Asistent medical, tehnician de radiologie şi imagistică
licenţiat,asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat
în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar
licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie
licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat,
asistent medical de profilaxie dentară licenţiat, moaşă; principal
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Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
16. La Anexa nr.II. Capitolul I, punctul 2, litera (a), subpunctul
a.4, nr.crt.7 şi 8 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins :
a.4.Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Nr.

Funcţia

crt

Nivelul Unităţi sanitare, cu
studiilor excepţia celor cuprinse
în unităţi clinice, şi
unităţi de asistenţă
medico-socială
Salariile de
bază -lei-

Coeficient

Gradaţia 0

Anul 2022

.........................
7 Farmacist primar *1)
8 Farmacist specialist

S
S

6122
5333

2,44
2,13

Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
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17. La Anexa nr.II. Capitolul I, punctul 2, litera (b), subpunctul
b.1, nr.crt.1, 2, 3 şi 12 din tabel se modifică şi vor avea următorul
cuprins :
b.1.Unităţi clinice
Nr.

Funcţia

crt

Nivelul Unităţi clinice
Salariile de
studiilor
bază -lei-

Coeficient

Gradaţia 0

Anul 2022

1
Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în
fizică medicală
S

5012

1,96

3 Biolog, biochimist, chimist, fizician

S
S

4593
4209

1,76
1,68

12 Psiholog specialist

S

4593

1,84

2
Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician
medical

Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
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18. La Anexa nr.II. Capitolul I, punctul 2, litera (b), subpunctul
b.2, nr.crt.1, 2, 3, 5, 6 şi 7 din tabel se modifică şi vor avea următorul
cuprins :
b.2.Anatomia patologică şi medicina legală
Nr.

Funcţia

Nivelul Anatomia patologică şi
studiilor medicina legală
Salariile de

crt

bază -lei-

Coeficient

Gradaţia 0

Anul 2022

1
Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică medicală
S

9398

3,75

S

7667

3,06

S

5998

2,39

S
S
S

9136
8835
6997

3,65
3,53
2,79

2
Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, fizician medical

3 Biolog, biochimist, chimist, fizician

.................
5 Psiholog principal
6 Psiholog specialist
7 Psiholog practicant

Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
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19. La Anexa nr.II. Capitolul I, punctul 2, litera (b), subpunctul
b.4, nr.crt.1 şi 11 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins :
b.4.Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Nr.

Funcţia

crt

Nivelul Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse
studiilor în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă
medico-socială
Salariile de
bază -leiGradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

1
Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert în fizică
medicală

S

5008

2,00

S

4729

1,89

.................
11 Psiholog principal

Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
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20. La Anexa nr.II, Capitolul I, punctul 2, litera (c), subpunctul
c.1, se anulează nr.crt.4.
c)Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar
c.1.Unităţi clinice
Nr.

Funcţia

crt

Nivelul

Unităţi clinice

studiilor
Salariile de
bază -lei-

Coeficient

Gradaţia 0

Anul 2022

1 Infirmieră, agent DDD
2 Infirmieră, agent DDD; debutant
3 Brancardier, băieş, nămolar,
spălătoreasă, îngrijitoare
4 Bucătar
5 Şofer autosanitară II *7)
6 Şofer autosanitară III *7)

M; G
M; G

3550
3450

1,42
1,38

M
M; G

2950
2950
3850
3750

1,18
1,18
1,54
1,50

Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
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21. La Anexa nr.II, Capitolul I, punctul 2, litera (c), subpunctul
c.4, se anulează nr.crt.4.
c.4.Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de asistenţă medico-socială
Nr.

Funcţia

crt

Nivelul Unităţi sanitare, cu
studiilor excepţia celor cuprinse
în unităţi clinice, şi
unităţi de asistenţă
medico-socială
Salariile de
bază -lei-

Coeficient

Gradaţia 0

Anul 2022

1 Infirmieră, agent DDD
2 Infirmieră, agent DDD; debutant
3 Brancardier, băieş, nămolar,
spălătoreasă, îngrijitoare
4 Bucătar
5 Şofer autosanitară II *7)
6 Şofer autosanitară III *7)

M; G
M; G

3550
3450

1,42
1,38

M
M; G

2950
2950
3850
3750

1,18
1,18
1,54
1,50

Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
22. La Anexa nr.II, Capitolul I, punctul 2, litera c), punctul *2)
din subsolul tabelului c.4, cuvântul „energo-terapie”, se înlocuiește cu
cuvântul „ergoterapie”.
*2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor,
instructor de ergoterapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje
medicale, optician, protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel.

Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
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23. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul I, litera a),
nr. crt.5 și 6 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
B.Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate,
financiar, aprovizionare, investiţii
I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate
a)Funcţii de conducere
Nr. Funcţia

Nivelul Salariile de

crt

potrivit bază -leistudiilor

Coeficient

Anul 2022

Grad I Grad IIGrad IGrad II
.........................
5

S

6247 6389 2,50 2,56

S

5963 6105 2,39 2,44

Şef serviciu, şef secţie, şef filială, şef corp control comercial I,
redactor şef adjunct, preşedinte federaţie, şef centru

6
Şef birou, şef atelier, şef staţie, şef sector, şef oficiu, şef laborator
şef fermă, şef bază experimentală, şef corp control comercial II,
secretar general federaţie , şef oficiu
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24.La anexa nr. VIII, capitolul I, litera A, punctul I, *) se completează
după cum urmează:
Notă
*) Funcţii publice de stat, stabilite şi avizate potrivit legii în cadrul aparatului
Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al Guvernului, al ministerelor, al
Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al Consiliului
Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al Audiovizualului, al Consiliului
Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al Casei Naţionale de Asigurări
de Sănătate şi unităţilor subordonate, al serviciilor publice deconcetrate
aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, al Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi
şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor şi structurilor subordonate, al Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorului şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru
Reformă Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor
subordonate, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, organismele intermediare pentru programele operaţionale, precum şi
pentru funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici din
cadrul instituţiei prefectului.
Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
25.La anexa nr. VIII, capitolul II, lit. A punctul I, *) se completează după
cum urmează:
Notă
*) Aparatul de lucru al: Administraţiei Prezidenţiale, al Parlamentului, al
Guvernului, al ministerelor, al Academiei Române, al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii
Constituţionale, al Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi, al Consiliului
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Consiliului Naţional al
Audiovizualului, al Consiliului Legislativ, al Casei Naţionale de Pensii Publice, al
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi unităţilor subordonate, al
serviciilor publice deconcetrate aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii,
al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, al
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, al Inspecţiei Muncii, al
Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, al Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor şi structurilor subordonate, al Autorităţii pentru Reformă
Feroviară, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate,
Avocatului Poporului, Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal, Consiliului Naţional al Audiovizualului, Agenţiei Naţionale
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de Presă AGERPRES, Consiliului Economic şi Social, Autorităţii Electorale
Permanente, organismelor intermediare pentru programe operaţionale, altor
organe centrale de specialitate.

Autor : Comisia pentru sănătate şi familie
26.La anexa VIII, Capitolul II, litera A, II: Salarizarea personalului
din autorităţi publice şi agenţii, după punctul 6 se introduce un nou
punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
„7. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
(ANMDM)
7.1. Începând cu luna martie 2018 salariile de bază ale personalului
din cadrul ANMDM se majorează cu 15 % faţă de nivelul acordat
pentru luna februarie 2018.
7.2. Personalul cu studii superioare din cadrul ANMDM beneficiază de
un spor de 15% din salariul de bază în vederea întăririi capacităţii
administrative necesare implementării, promovării, coordonării şi
controlului la un nivelul echivalent cu cel al autorităţilor competente
similare din statele membre ale Uniunii Europene în domeniile de
activitate.
7.3. Personalul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor
Medicale, care prin natura muncii desfăşurate, are acces la documente
şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate, beneficiază de un spor
de 15% aplicat la salariul de bază acordat pentru gestionarea datelor
şi informaţiilor clasificate. Locurile de muncă, categoriile de personal şi
mărimea concretă a sporului se stabilesc prin decizie a preşedintelui
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.
7.4. Salariaţii Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor
Medicale, desemnaţi ca titulari sau înlocuitori în Consiliul de
administraţie al Agenţiei Europene a Medicamentului (EMA),
comitetele ştiinţifice şi grupurile de lucru ale EMA, ale „Şefilor
Agenţiilor Medicamentului”, ale Directoratului European pentru
Calitatea Medicamentelor (EDQM), ale Consiliului Europei, ale
Consiliului Uniunii Europene, ale Schemei de Cooperare în domeniul
Inspecţiilor Farmaceutice (PIC/S) şi ale Comisiei Europene, beneficiază
de o indemnizaţie de reprezentare în cuantum de 100% din salariul de
bază, proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare
participare."
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7.5. Veniturile salariale ale personalului ANMDM prevăzute la pct.7.1 7.4 se acordă prin excepţie de la prevederile art.38 alin.(3) lit.a.”
Motivare:
Necesitatea acestuia amendament rezultă:
- din contextul preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului
Uniunii Europene începând cu ianuarie 2019, când ANMDM pe lângă
alte instituţii din România, va trebui să asigure cu resurse umane
proprii un nivel înalt de expertiză profesională şi stiinţifică, toate
acestea fiind posibile numai în acord cu o politică salarială adaptată la
nivelul standardelor Uniunii Europene;
- pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul
României cu ocazia negocierii acordurilor de împrumut cu organismele
financiare, pentru anul 2017, precum şi de atenţionările şi
recomandările oficiale ale Comisiei Europene referitoare la implicaţiile
retragerii din UE a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
cu privire la necesitatea anticipării situaţiei viitoare şi începerea
consolidării capacităţii şi expertizei UE 27, atât în cadrul agenţiilor, cât
şi al autorităţilor naţionale, pentru a absorbi activitatea suplimentară
care este sau va fi esenţială pentru a menţine UE printre referinţele
mondiale în materie de siguranţa medicală.
Ca urmare a Brexit-ului vor fi preluate următoarele activităţi la
nivelul ANMDM:
1. proceduri europene (DCP, MRP) cu Regatul Unit al Marii Britanii şi al
Irlandei de Nord stat membru de referinţă (SMR) prin transfer de stat
membru de referinţă, România devenind SMR pentru procedurile de
variaţii si reînnoiri, în cazul produselor pentru care autorizaţia nu a fost
reînnoită anterior;
2. proceduri europene centralizate pentru care Regatul Unit al Marii
Britanii şi al Irlandei de Nord este raportor, România devenind raportor
pentru procedurile de variaţii şi reînnoiri în cazul produselor pentru
care autorizaţia nu a fost reînnoită anterior;
3. proceduri de transfer de deţinător al autorizaţiei de punere pe piaţă
pentru toate medicamentele cu autorizaţie de punere pe piaţă în
România, pentru care deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă este
din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi pentru care se
doreşte menţinerea autorizaţiei de punere pe piaţă;
4. proceduri de variaţii pentru schimbarea eliberatorului seriei şi a
fabricantului responsabil cu testarea seriei;
5.
proceduri de variaţii de schimbare a rezumatului sistemului de
farmacovigilenţă.
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Autor : Comisia pentru sănătate şi familie

27. La Anexa VIII, capitolul I, litera A, punctul II, punctul 2 din Notă se
completează după cum urmează:
„2. Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale
instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea
Ministerului Mediului , Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi
Ministerului Sănătăţii beneficiază, pentru complexitatea muncii, de
o majorare a salariului de bază de 15%.”

28. La Anexa VIII, capitolul II, litera A, punctul II, punctul 2 din Notă
se completează după cum urmează:
„2. Personalul contractual de specialitate din serviciile publice
deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub
autoritatea Ministerului Mediului , Ministerului Muncii şi Justiţiei
Sociale
şi
Ministerului
Sănătăţii
beneficiază,
pentru
complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.”
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