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 Propunerile Federației ”Solidaritatea Sanitară” din România 

pentru modificarea, prin ordonanță de urgență, a legii nr. 250/2016 

Legea nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016 

Propunerile Federației ”Solidaritatea Sanitară” din 

România pentru modificarea, prin ordonanță de 

urgență, a legii nr. 250/2016 

Notă de fundamentare / Observații 

3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 

3^2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Art. 3^2. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 

alin. (1), începând cu luna decembrie 2016, 

salariile de bază ale personalului prevăzut la cap. I 

pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. III - Familia ocupaţională 

de funcţii bugetare «Sănătate» la Legea-cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, se stabilesc potrivit anexei 

nr. 1." 

3. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 3^2 se 

modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), 

începând cu luna decembrie 2016, salariile de bază ale 

personalului prevăzut la cap. I pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 

III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate», 

precum și salariile de bază ale celorlalte categorii de 

personal din unitățile sanitare publice prezăvute în anexa 

nr. I - familia ocupaţională de funcţii bugetare 

"Administraţie" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, se 

stabilesc potrivit anexei nr. 1.” 

Legea nr. 250/2016 a modificat anexa nr. 1 a OUG 

nr. 20/2016, în sensul în care a introdus și 

personalul nemedical (TESA) din unitățile sanitare 

publice ca beneficiar al creșterilor salariale, noile 

salarii ale acestor categorii de personal fiind cele 

menționate în anexa nr. 1. În același timp însă, alin. 

(1) al art. 3^2 nu menționează aceste categorii ca 

fiind exceptate de la regulile de salarizare 

aplicabile sectorului bugetar pentru  anul 2016, 

respectiv nu este conform cu intenția legiuitorului 

de creștere a salariilor și pentru aceste categorii de 

personal, motiv pentru care este necesară 

introducerea explicită a acestor categorii de 

personal ca excepție de la regula generală a 

menținerii drepturilor salariale la nivelul lunii 

decembrie 2015. 

Se adaugă un punct nou, punctul 3.1 3.1 Anexa nr. 1 se modifică și se completează conform 

anexei la prezenta ordonanță de urgență. 

Anexa nr. 1 la OUG 57/2015, completată și 

modificată prin legea nr. 250/2016 de adoptare a 
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OUG 20/2016, conține erori materiale ce necesită 

corectare. Identificăm situații în care pentru 

aceeași funcție un salariat cu vechime mai mică are 

un salariu de bază mai mare decât un salariat cu 

vechime superioară, situații în care pentru aceeași 

funcție un salariat dintr-o unitate neclinică are un 

salariu mai mare decât unul dintr-o unitate clinică 

(cazul medicului rezident, muncitorului), situații în 

care șeful ierarhic are salariul mai mic decât 

funcțiile de execuție aflate în subordine și, de 

asemenea, lipsa anumitor funcții existente în 

sistemul sanitar. 

4. La articolul I punctul 1, după alineatul (6^2) al 

articolului 3^2 se introduce un nou alineat, 

alineatul (6^3), cu următorul cuprins: 

"(6^3) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. 

(2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi 

alte drepturi salariale specifice activităţii se vor 

calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit 

prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia 

categoriilor de personal prevăzute la alin. (6^2)." 

4. La articolul I punctul 1, după alineatul (6^2) al 

articolului 3^2 se introduce un nou alineat, alineatul 

(6^3), cu următorul cuprins: 

(6^3) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), 

începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte 

drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin 

raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe 

de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal 

prevăzute la alin. (6^2). 

Eliminarea sintagmei ”cu excepţia categoriilor de 

personal prevăzute la alin. (6^2)” este imperativă 

întrucât aceasta ar crea o situație de discriminare 

în aplicarea principiului unitar la raportării 

sporurilor la salariul de bază actual. Precizăm că 

prevederea de la alin. (6^2), introdusă prin OUG 

43/2016, nu instituie aplicarea sporurilor pentru 

respectivele categorii de personal la salariul de 

bază actual, ci reîncadrează o anumită parte a 

personalului într-o altă categorie de sporuri, 

remunerate în cuantumul maxim al sporurilor și nu 

ca procent din salariul de bază actual. 

Se adaugă un punct nou, punctul 4.1 4.1 La articolul 3^2, după alineatul (6^3) se introduce un 

nou alineat, cu următorul cuprins: 

Ultimul Regulament de sporuri este cel aprobat 
prin Ordinul nr. 547/2010 (ordin comun MS și 
MFP). Problema este că acest Regulament de 
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(6^4) Pentru sectorul sanitar se aplică prevederile 

Regulamentului de sporuri aprobat prin Ordinul nr. 

547/2010 al Ministerului Sănătății și Ministerului 

Finanțelor Publice. 

sporuri a fost dat în aplicarea Legii nr. 330/2009, 
această lege fiind abrogată de către Legea nr. 
284/2010. În speță există riscul aplicării principiului 
abrogării implicite. 

La ora actuală sporurile se acordă în baza legilor 
anuale de salarizare, care fac două lucruri: 

1. Amână aplicarea prevederilor Legii nr. 284/2010. 

2. Prelungesc implicit aplicarea unor prevederi 
legale valabile înainte de anul 2009, inclusiv în ceea 
ce privește acordarea sporurilor (este drept, 
spunând că acestea se acordă în cuantumuri). Cu 
alte cuvinte, exact prevederea care spune că 
sporurile se acordă în cuantumuri prelungește de 
fapt aplicarea regulamentului de sporuri anterior 
anului 2009. 

O lege care ar anula prevederile specifice 
sporurilor din legile anuale de salarizare și ar 
introduce raportarea procentuală a sporurilor la 
salariile de bază riscă să anuleze izvorul de drept 
aferent sporurilor. Cu alte cuvinte, există riscul să 
existe prevederea legală dar să nu mai existe (în 
vigoare) regulamentul de sporuri pe care să fie 
folosită. 

Într-o astfel de variantă ar rămâne aplicabile doar 
sporurile prevăzute expres în Legea nr. 284/2010. 
Estimarea față de-o astfel de variantă vizează 
apariția unor pierderi semnificative la salariile 
angajaților, dispărând efectiv o serie de sporuri. 
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Anexa pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 a legii nr. 250/2016 

FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ" 

Capitolul I 

Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială 

1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere 

 Nr. 
crt. 

 

Alte funcții de conducere 

Nivelul 
studiilor 

Grad I Grad II  

Salariile de 
bază - lei - 

Salariile de 
bază - lei - 

Observații 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 

8 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu  S 2955 3459 Salariu de bază mai mic decât 
funcțiile de execuție 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 

8 Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu  S 3650 3800  

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 

9 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, 
psiholog), şef secţie, şef laborator şi altele similare  

S 5500 5550 Salariu de bază mai mic decât 
funcțiile de execuție 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 

9 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, 
psiholog), şef secţie, şef laborator şi altele similare  

S 6050 6200  
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2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială 

Unităţile 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, 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 

a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar 

a.1. Unităţi clinice 

 Salariile de bază - lei  
Nr. 
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

 
Gradaţia 

Observații 

    0 1 2 3 4 5  
Forma actuală din legea nr. 
250/2016 6 Medic rezident anul IV-V  S 2709 2912 3058 3211 3291 3373 Salariu de bază mai mic decât  

funcția din unitățile neclinice 
Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 6 Medic rezident anul IV-V S 3070 3300 3465 3638 3730 3823 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - 
unitate neclinică, aplicabil tuturor 
funcțiilor 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 7 

Medic dentist rezident 
anul IV-V  S 2709 2912 3058 3211 3291 3373 

Salariu de bază mai mic decât  
funcția din unitățile neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 7 Medic dentist rezident 

anul IV-V S 3070 3300 3465 3638 3730 3823 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - 
unitate neclinică, aplicabil tuturor 
funcțiilor 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 37 Asistent medical debutant 

*2) 
PL 2628 1750 1838 1929 1978 2027  

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 37 

Asistent medical debutant 
*2) PL 1628 1750 1838 1929 1978 2027 

Corectare eroare materială 
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a.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, CPU-S, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de 
transport neonatală 

 Salariile de bază - lei  
Nr. 
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

 
Gradaţia 

Observații 

    0 1 2 3 4 5  
Forma actuală din legea nr. 
250/2016 5 Medic rezident anul IV-V  S 2819 3030 3182 3341 3425 3510 Salariu de bază mai mic decât  

funcția din unitățile neclinice 
Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 

5 Medic rezident anul IV-V S 3254 3498 3673 3857 3953 4052 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - 
unitate neclinică, aplicabil tuturor 
funcțiilor și corelarea cu noul 
salariu al medicului rezident anul 
IV-V din unitățile clinice 

 

4. Alte funcţii comune din sistemul sanitar 

A. Alte funcţii din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii din unităţi clinice, servicii de ambulanţă şi institute de medicină 
legală 

 Salariile de bază - lei  
Nr. 
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

 
Gradaţia 

Observații 

    0 1 2 3 4 5  
Forma actuală din legea nr. 
250/2016 19 Tehnician, merceolog, contabil, 

referent; IA 
M 1742 1873 1966 2065 2116 2169 

Salariu de bază identic cu funcția din 
unitățile neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 19 

Tehnician, merceolog, contabil, 
referent; IA M 1873 2013 2113 2220 2275 2332 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 20 

Tehnician, merceolog, contabil, 
referent; I M 1686 1812 1903 1998 2048 2099 

Salariu de bază identic cu funcția din 
unitățile neclinice 

Propunere Federația 20 Tehnician, merceolog, contabil, M 1812 1948 2046 2148 2202 2256 Pentru respectarea principiului 
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”Solidaritatea Sanitară” referent; I diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 

21 
 

Tehnician, merceolog, contabil, 
referent; II M 1568 1686 1770 1858 1905 1952 

Salariu de bază identic cu funcția din 
unitățile neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 

21 
 

Tehnician, merceolog, contabil, 
referent; II M 1686 1812 1903 1997 2048 2098 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 22 Tehnician, merceolog, contabil, 

referent; debutant 
M 1513 1626 1708 1793 1838 1884 

Salariu de bază identic cu funcția din 
unitățile neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 22 

Tehnician, merceolog, contabil, 
referent; debutant M 1626 1748 1836 1927 1976 2025 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 

 

B. Unităţi de informatică din unităţi clinice 

 Salariile de bază - lei  
Nr. 
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

 
Gradaţia 

Observații 

    0 1 2 3 4 5  
Forma actuală din legea nr. 
250/2016 3 Analist, programator, inginer 

de sistem; II S 1827 1964 2062 2165 2219 2275 
Salariu de bază identic cu funcția din 
unitățile neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 3 Analist, programator, inginer 

de sistem; II 
S 1964 2111 2217 2327 2385 2446 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 4 

Analist, programator, inginer 
de sistem; debutant S 1675 1801 1891 1985 2035 2086 

Salariu de bază identic cu funcția din 
unitățile neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 4 Analist, programator, inginer 

de sistem; debutant 
S 1801 1936 2033 2134 2188 2242 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 
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C. Alte funcţii comune din unităţi clinice 

 Salariile de bază - lei  
Nr. 
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

 
Gradaţia 

Observații 

    0 1 2 3 4 5  
Forma actuală din legea nr. 
250/2016 13 Şef formaţie muncitori  1640 1763 1851 1944 1992 2042 Salariu de bază identic cu funcția din 

unitățile neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 13 Şef formaţie muncitori  1763 1895 1990 2090 2141 2195 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 19 Muncitor calificat I   1510 1623 1704 1790 1834 1880 

Eroare materială - inversarea salariilor 
de bază pentru această funcție, între 
unitățile clinice și neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 19 Muncitor calificat I   1570 1688 1772 1861 1907 1955 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 21 Muncitor calificat III  1380 1484 1558 1636 1676 1718 Salariu de bază identic cu funcția din 

unitățile neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 21 Muncitor calificat III  1435 1543 1620 1701 1743 1787 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 22 Muncitor calificat IV  1344 1445 1517 1593 1633 1674 Salariu de bază identic cu funcția din 

unitățile neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 22 Muncitor calificat IV  1398 1503 1578 1657 1698 1741 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 23 Muncitor necalificat  1250 1344 1411 1481 1519 1556 Salariu de bază identic cu funcția din 

unitățile neclinice 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 23 Muncitor necalificat  1263 1357 1425 1496 1534 1572 

Pentru respectarea principiului 
diferențierii unitate clinică - unitate 
neclinică, aplicabil tuturor funcțiilor 
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D. Alte funcţii din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii din unităţi sanitare, cu excepţia celor din unităţi clinice 

 Salariile de bază - lei  
Nr. 
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

 
Gradaţia 

Observații 

    0 1 2 3 4 5  

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 25 

Referent, subinginer, 
conductor arhitect, arhivar, 
tehnician-economist; I  

SSD 2024 2176 2285 2399 2459 2521 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 26 

Referent, subinginer, 
conductor arhitect, arhivar, 
tehnician-economist; II 

SSD 1620 1742 1829 1921 1968 2018 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 27 

Referent, subinginer, 
conductor arhitect, arhivar, 
tehnician-economist; III  

SSD 1459 1568 1647 1728 1772 1816 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 28 

Referent, subinginer, 
conductor arhitect, arhivar, 
tehnician-economist; debutant 

SSD 1433 1540 1617 1698 1740 1784 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 
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E. Unităţi de informatică din unităţi sanitare, cu excepţia celor din unităţi clinice 

 Salariile de bază - lei  
Nr. 
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

 
Gradaţia 

Observații 

    0 1 2 3 4 5  
Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară”  Informatician, conductor 

tehnic ; I SSD 2024 2176 2285 2399 2459 2521 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară”  Informatician, conductor 

tehnic ; II 
SSD 1620 1742 1829 1921 1968 2018 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară”  

Informatician, conductor 
tehnic ; III SSD 1459 1568 1647 1728 1772 1816 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară”  Informatician, conductor 

tehnic ; debutant  SSD 1433 1540 1617 1698 1740 1784 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară”  Analist (programator) ajutor; 

debutant 
M 1407 1513 1589 1668 1710 1753 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 
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F. Alte funcţii comune din unităţi sanitare, cu excepţia celor din unităţi clinice 

 Salariile de bază - lei  
Nr. 
crt. Funcţia 

Nivelul 
studiilor 

 
Gradaţia 

Observații 

    0 1 2 3 4 5  
Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară”  

Casier, magaziner, funcționar, 
arhivar; I M;G 1299 1396 1466 1539 1579 1618 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară”  

Casier, magaziner, funcționar, 
arhivar; debutant  M;G 1261 1356 1424 1494 1533 1571 

Se adaugă un punct nou. Această 
funcție existentă în unitățile neclinice 
nu a fost cuprinsă în legea nr. 
250/2016 

Forma actuală din legea nr. 
250/2016 17 Muncitor calificat I   1570 1688 1772 1861 1907 1955 Eroare materială 

Propunere Federația 
”Solidaritatea Sanitară” 17 Muncitor calificat I   1510 1623 1704 1790 1834 1880 

Pentru îndreptarea erorii materiale a 
legiuitorului, introdusă prin legea nr. 
250/2016, respectiv inversarea 
salariilor de bază pentru această 
funcție, între unitățile clinice și 
neclinice 
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