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Analiza efectelor aplicării proiectului de lege de aprobare/modificare a OUG nr. 20/2016, în forma 

actuală, indică în mod clar faptul că discriminările/discrepanțele salariale, în privința salariilor de 

bază, în loc să fie eliminate vor fi accentuate. Mai mult decât atât, aplicarea acestor prevederi nu va 

avea ca efect eliminarea discriminărilor salariale nerezolvate de OUG nr. 20/2016, ci le va accentua. 

Redăm mai jos forma grafică a acestor analize, efectuate pe eșantion de funcții și pe cele două mari 

categorii de unități sanitare: clinice și neclinice1, precizând mai întâi principalele efecte constatate: 

I. Analiza efectelor cumulate ale creșterilor salariilor de bază ale OUG nr. 20/2016 și 

proiectului de lege de modificare a acestui act normativ indică în mod clar următoarele: 

- De creșterile salariale beneficiază în cea mai mică măsură personalul medical: 

o Asistentele medicale: o creștere între 3 și 13% (cel mai mic nivel de creștere); 

o Medici: o creștere de 18%, cu mult sub nivelul cumulat de creștere acordat 

altor categorii profesionale (unele de cca. 40%). 

- În condițiile în care motivul proiectului de lege, declarat public, îl constituie corecția 

discriminărilor, este evident că nu asistăm la așa ceva, ci la introducerea/accentuarea 

discriminărilor pentru cele mai importante categorii profesionale: personalul medical. 

Este evident că principalul efect al unei astfel de abordări îl va constitui accentuarea 

migrației, în condițiile în care aceasta afectează deja tocmai aceste categorii de 

personal. 

- Diagrama creșterilor salariale este pe „în dinți de ferăstrău”, aspect care evidențiază în 

mod clar diferențele inacceptabil de mari între creșterile salariale acordate diferitelor 

categorii profesionale. 

 

II. Creșterile salariale promovate de proiectul de aprobare a OUG nr. 20/2016 au ca 

principale efecte: 

- Încalcă în mod flagrant ierarhia legală (stabilită de Legea nr. 284/2010 – în aplicarea 

căreia este dată OUG nr. 57/2015, respectiv OUG nr. 20/2016), accentuând diferențele 

de salarizare aferente aceleiași clase de salarizare. 

- Instituie un tratament diferențiat/discriminatoriu al diferitelor categorii de salariați, cel 

mai discriminat fiind personalul medical. 

- Nu reașează diferențele de salarizare, raportate la ierarhia legală, ci le accentuează 

pentru foarte multe categorii profesionale. 

- În unele cazuri conduc la creșteri salariale peste nivelul maxim posibil (calculat prin 

înmulțirea coeficienților de ierarhizare din Legea nr. 284/2010 cu salariul minim pe 

economie). 

 

 

 

                                                           
1
 Precizare: analizele sunt efectuate luând în considerare salariile de bază aferente gradaț iei maxime 

pentru fiecare funcț ie. 
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Efectele cumulate ale creșterilor salariilor de bază ale OUG nr. 20/2016 și 

proiectului de lege de modificare a acestui act normativ 
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Impactul creșterilor salariale prevăzute de proiectul de lege de aprobare a OUG. nr. 

20/2016 pentru spitalele clinice 
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Spitalele neclinice 
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