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COMISIA PENTRU MUNCĂ
ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

Nr. 166 din 14 iunie 1999

RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea Ordonanţei

de urgenţă a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

În urma examinării proiectului de  Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998  în şedinţa din 9 iunie 1999,
propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare în forma prezentată de iniţiator cu următoarele amendamente aduse
textului  adoptat de Senat şi cu preluarea unei rectificări aduse ordonanţei prin M.of.nr.414/1998 şi actualizând valorile sectoriale la
data  de 9 iunie 1999:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial )

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptata de comisie

Motivare

1 Titlul legii de aprobare a ordonanţei

Text Senat
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1998 pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.14/1998 cu privire
la rectificarea bugetului de stat pe anul
1998.

Comisia propune  păstrarea titlului legii
de aprobare a ordonanţei în forma
adoptată de Senat:
Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/1998 pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.14/1998 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul  1998.
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2. Text Senat
Articol unic.- Se  aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.28 din 14
octombrie 1998 pentru aplicarea
prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14/1998 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 1998,
şi  publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 393 din 16
octombrie 1998, cu următoarele modificări
şi completări:

Comisia propune reformularea textului
după cum urmează:

�Articol unic.- Se  aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.28 din 14
octombrie 1998 pentru aplicarea
prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14/1998 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul
1998,  publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 393 din 16
octombrie 1998.�

Autor: deputat Ion Lazia

S-a eliminat conjuncţia�şi�, de
după anul 1998, pentru acurateaţea
textului.

 S-a eliminat sintagma �cu
următoarele modificări şi
completări:�
din considerentul că ordonanţa
supusă aprobării  nu se modifică şi
nu se completează.
Comisia  propune spre aprobare
Plenului Camerei  ordonanţa în
forma iniţiatorului, aşa cum a fost
publicată în Monitorul Oficial.
Modificările propuse de Senat
cu privire la unele modificări şi
completări ale Legii nr. 154/1998
vor face obiectul unei  iniţiative
legislative.

3  Titlul ordonanţei adoptat de Senat

1. Titlul Ordonanţei va avea următorul
cuprins:

 � Ordonanţa de  urgenţă pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.154/1998 privind sistemul de  stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică�

Comisia propune ca titlu al ordonanţei
textul iniţial:

�Ordonanţă de urgenţă  pentru aplicarea
prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14 /1998 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul
1998.�

Autori: deputaţii Ion Lazia şi Dumitru
Buzatu

Comisia  a păstrat titlul iniţial al
ordonanţei aşa cum este publicat în
Monitorul Oficial cu motivarea că
aceasta este o lege de aprobare a
unei ordonanţe, nu este o lege de
modificare a Legii nr. 154/1998.
 În adoptarea textului ca titlu al
ordonanţei s-a ţinut seama de
faptul că prin legea de aprobare a
ordonanţei se păstrează titlul iniţial
care exprimă conţinutul şi scopul
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Titlu iniţial al ordonanţei din M.of.

Ordonanţă de urgenţă  pentru aplicarea
prevederilor  Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.14 /1998 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

ordonanţei  care a fost dată în
aplicarea  prevederilor art.6(2) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 14/1998
cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 1998.
Facem  precizarea că Ordonanţa
de urgenţă nr.14/1998 este
aprobată, fără modificări, de
către Parlament prin Legea
nr.53/1999 publicată în
M.of.nr.160/16 aprilie 1999

4. Preambulul ordonanţei
A. text Senat
2.Preambulul ordonanţei   de urgenţă va
avea următorul cuprins:
�În temeiul art.114 alin.(4) din Constituţia
României, Guvernul României emite
următoarea ordonaţă:

Preambulul ordonanţei
B.text din Ordonanţă astfel cum a fost
publicată în  Monitorul Oficial

În temeiul art.114 alin.(4) din Constituţia
României şi în aplicarea prevederilor  art.6
ali.(2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.14/1998 cu  privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 1998,
Guvernul României emite următoarea
ordonanţă de urgenţă:

Comisia propune ca textul preambulului
ordonanţei să fie următorul:

În temeiul  prevederilor art.114 alin.(4)
din Constituţia României şi în aplicarea
prevederilor  art.6 alin.(2) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.14/1998 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 1998, Guvernul României emite
următoarea ordonanţă de urgenţă:
Autori: deputaţii Ion Lazia şi Dumitru
Buzatu

Comisia  a păstrat textul iniţial al
preambulului ordonanţei aşa cum
este publicat în Monitorul Oficial.
Acest text este corect pentru că
exprimă temeiul şi scopul
ordonanţei.
De altfel textul art.6(2) din
O.U.nr.14/1998  care este baza
emiterii O.U.nr.28/1998 este
validat  prin Legea  nr.53/1999
publicată în M.of.nr.160/16 aprilie
1999 prin care s-a aprobat
Ordonanţa de urgenţă nr.14/1998
cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul  1998.

Senatul a modificat textul
preambulului ordonanţei deoarece
a aprobat prin lege o ordonanţă de
modificare a Legii nr. 154/1998.
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5. Text ordonanţă
Art.1- Anexa nr.V şi anexa nr.VII/2 la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate
publică se înlocuiesc cu anexa nr.1 şi,
respectiv, anexa nr.2 la prezenta ordonanţă
de urgenţă.

Comisia a aprobat fără modificări textul
iniţial art.1 din ordonanţă aşa cum  a
fost publicată în M.Of.:

Art.1- Anexa nr.V şi anexa nr.VII/2 la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate
publică se înlocuiesc cu anexa nr.1 şi,
respectiv, anexa nr.2 la prezenta
ordonanţă de urgenţă.

Autori: deputaţii Ion Lazia şi Dumitru
Buzatu

Despre acest text din Ordonanţă
Senatul nu face vorbire în legea de
aprobare a ordonanţei.

Soluţia  adoptată de comisie lăsând
textul iniţiatorului neschimbat este
corectă şi în coroborare cu soluţia
adoptată la poz. 2 din prezentul
raport.
În timpul dezbaterilor  Comisia a
luat cunoştinţă de faptul că în fond
prin  prevederile acestui articol se
modifică cuprinsul anexelor V şi
VII/2 din Legea nr.154/1998.
Textul iniţiatorului putea  să fie
reformulat astfel :
�Art.1- Cuprinsul anexei nr.V şi
al anexei   nr.VII/2 la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de
stabilire a sala riilor de bază în
sectorul      bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane
care ocupă funcţii de demnitate
publică se înlocuiesc cu cuprinsul
din anexa nr.1şi, respectiv, anexa
nr.2 la prezenta ordonanţă de
urgenţă.�,
cu acelaşi efect însă.

Soluţia adoptată de comisie lăsând
textul iniţiatorului este corectă.
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6. Text ordonanţă
Art.2. � Anexele nr.1 şi 2 fac parte
integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă.

Comisia propune menţinerea textului
iniţiatorului aşa cum a fost publicat în
M.of.
Art.2. � Anexele nr.1 şi 2 fac parte
integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă.

Autori: deputaţii Ion Lazia şi Dumitru
Buzatu

Despre acest text Senatul nu face
vorbire în legea de aprobare.

Comisia menţine textul
iniţiatorului deoacere propune
aprobarea ordonanţei fără
modificări.

7. Text Senat
  3.Articolele 1 şi 2 din ordonanţa de
urgenţă devin articolul unic, cu următorul
cuprins:
�Articol unic � Legea nr.154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate
publică, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, 266 din 16 iulie 1998
se modifică şi va avea următorul cuprins:

Comisia propune eliminarea textului

Autori: deputaţii Ion Lazia şi Dumitru
Buzatu

Comisia, după cum am mai
menţionat şi  la alte poziţii din
prezentul raport, propune
aprobarea ordonanţei fără
modificări, motiv pentru care
textul Senatului se  elimină şi în
conformitate cu hotărârea plenului
Comisiei pentru muncă şi protecţie
socială, modificarea Legii nr. 154
va face obiectul  unei iniţiative
legislative.

Oricum, nu   puteau fi două
articole unice în aceeeaşi lege.

8. Text Senat punctul 1 din cel de-al doilea
articol unic
1. La  articolul 20, după alineatul (3) se
introduc două noi alineate, alin.(4) şi (5),
cu următorul cuprins:
�(4) Persoanele care ocupă funcţii de
demnitate publică prevăzute la poziţiile

Comisia propune eliminarea textului

Autori: deputaţii Ion Lazia şi Dumitru
Buzatu

Textul Senatului eliminat de
comisie va face obiectul unei
iniţiative legislative
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nr.1-24 şi nr.31-37 din anexa nr.II/2 la
prezenta lege beneficiază de cazare gratuită
şi de diurnă de deplasare în condiţiile
prevăzute de lege pentru senatori şi
deputaţi.
(5) Persoanele care ocupă funcţiile de
demnitate  publică prevăzute la alin.(4),
dacă nu au domiciliul în municipiul
Bucureşti, au dreptul la transport gratuit  pe
căile ferate române şi pe liniile auto, navale
şi liniile aeriene interne, în condiţiile
stabilite prin art.6 alin.(1) din Legea
nr.4/1990 privind remunerarea şi alte
drepturi ale  Preşedintelui României, Partea
I, nr.91/1990, odată pe săptămână, dus şi
întors, între localitatea de domiciliu şi
municipiu Bucureşti.�

9. Text  Senat
Pct.2 din al doilea articol unic
2. La anexa nr.V titlul Capitolului II va
avea următorul cuprins:
�Coeficienţii de multiplicare pentru  funcţii
de conducere şi de execuţie de specialitate
specifice  aparatului Preşedinţiei,
Guvernului, Parlamentului, Curţii Supreme
de Justiţiei, Parchetului de pe lângă Curtea
Supremă de Justiţie, Curţii Constituţionale,
Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului
şi Curţii de Conturi.�

Comisia propune eliminarea textului

Autori: deputaţii Ion Lazia şi Dumitru
Buzatu

Comisia a aprobat ordonanţa fără
modificări
Textul Senatului eliminat de
comisie va face obiectul unei
iniţiative legislative
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10. Text Senat
Pct.3 din al doilea articol unic
3.La anexa nr.V Capitolul II litera B,
punctele 3 ,4 şi punctul 9 vor avea
următorul cuprins:
�B. Funcţii de execuţie de specialitate
specifice
Nr.     Funcţia*   Nivelul     Coeficientul
Crt.                studiilor  de multiplicare
                                 Minim    maxim
��������������..
3. Şef birou senatorial SSD 1,775  3,550

Stenodactilograf,şef
Cabinet, referent
4. Şef birou senatorial,   M    1, 450  2,900
stenodactilograf, şef
cabinet,referent
�����������������
�.
9.Secretar cabinet          M     1,000   2,600�
secretar dactilograf

Comisia propune eliminarea textului

Autori: deputaţii Ion Lazia şi Dumitru
Buzatu

 Textul Senatului eliminat de
comisie va face obiectul unei
iniţiative legislative

11. Text Senat
Pct.4 de la cel  de-al doilea articol unic
4. La anexa nr.V Capitolul II litera B, cele
două asteriscuri se elimină

Comisia propune eliminarea

Autori: deputaţii Ion Lazia şi Dumitru
Buzatu

Textul Senatului eliminat de
comisie va face obiectul unei
iniţiative legislative

12. Text Ordonanţă
Anexa nr.1

Comisia propune menţinerea textului din
Anexa nr.1 cu precizarea că la pct.I litera
B. a rămas numai titlul:
�B.Funcţii de execuţie� prin eliminarea

 Despre Anexa nr. 1 din Ordonanţa
de urgenţă nr. 28/1998 Senatul nu
face vorbire deşi la pct.3 la cel
de�al doilea articol unic aduce
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sintagmei �în aparatul central� conform
rectificării aduse Ordonanţei nr.28/1998
prin Monitorul Oficial nr.414/30
octombrie 1998

modificări  Anexei nr. V iar în
anexa  la legea de aprobare a
ordonanţei trimisă Camerei
Deputaţilor este menţinută anexa
nr.1 cu acelaşi cuprins din
Ordonanţă
Comisia propunând aprobarea
ordonanţei fără modificări menţine
Anexa nr.1 text iniţial cu
eliminarea sintagmei �în aparatul
central� conform rectificării aduse
Ordonanţei nr.28/1998 prin
Anexa nr. 1 din Ordonanţă,cu
modificarea adusă prin M.of.
nr.414/1998 şi actualizează
valorile de referinţă sectoriale.

13. Text Senat
Pct.5 de la cel de-al doilea articol unic
5.Anexa nr.VII/2 se înlocuieşte cu anexa la
prezenta ordonanţă de urgenţă, care face
parte integrantă din aceasta.

Comisia propune eliminarea

Autori : deputaţii Dumitru Buzatu şi Ion
Lazia

Senatul  nu prezintă o anexă a legii
de aprobare aşa cum  se pronunţă
la pct.5
În schimb anexează  cele două
anexe ale Ordonanţei în textul lor
iniţial fără nici o modificare.
Comisia a eliminat textul
Senatului deoarece la poz.5 din
prezentul raport este precizat că
Anexa nr.VII/2  din Legea nr.
154/1998 se înlocuieşte cu anexa
nr.2 la ordonanţă.

14. Text iniţial al ordonanţei
Anexa nr.2

Comisia propune menţinerea anexei nr.2
din ordonanţă

Despre Anexa nr.2 din  ordonanţă
Senatul nu face vorbire
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Comisia a actualizat valoarea de
referinţă sectorială şi a păstrat
cuprinsul din ordonanţă text iniţial.

PREŞEDINTE SECRETAR
Valentin Adrian Iliescu                   Teodor Stanca

Întocmit,
Expert Jeniţa Naidin
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                                TEXT INIŢIAL

Valoarea de Referinţă Sectorială  =  637.000 lei ANEXA 1

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile

Preşedinţiei, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României

 I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii  de specialitate*)

A. Funcţii de conducere
Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor
1 Secretar general S 8.800

NOTA : Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de
specialitate.

B. Funcţii de execuţie
Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor Minim maxim

a)  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate,

revizor contabil; gradul IA S 1.530 4.650
2 Consilier, expert, inspector de specialitate,

revizor contabil; gradul I S 1.325 4.250
3 Consilier, expert, inspector de specialitate,

revizor contabil; gradul II S 1.165 3.850
4 Referent de specialitate, inspector de

specialitate, revizor contabil; gradul III S 1.150 3.450
5 Referent de specialitate, inspector de

specialitate, revizor contabil; gradul IV S 1.100 3.100
6 Referent, inspector, revizor contabil;  debutant S 1.064 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent,

interpret rela]ii, interpret profesional,  subinginer; gradul I SSD 1.245 3.450
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent,

interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 1.040 3.100
9 Tehnician-economist, secretar superior, referent

interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 0.940 2.800

10 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 0.921 -
             b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de
contencios

11 Consilier juridic gradul I A S 2.325 4.650
12 Consilier juridic gradul I S 2.125 4.250
13 Consilier juridic gradul II S 1.925 3.850
14 Consilier juridic gradul III S 1.725 3.450
15 Consilier juridic gradul IV S 1.550 3.100
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16 Consilier juridic debutant S 1.535 -

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

             c)  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
17 Referent IA M 1.080 2.450
18 Referent  I M 1.000 2.150
19 Referent II M 0.955 2.000
20 Referent III M 0.875 1.750
21 Referent  IV M 0.825 1.600
22 Referent debutant M 0.820 -

*) Funcţiile prevăzute în cap. I.  se utilizează pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate
decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, potrivit legii.
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 II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de conducere specifice şi de execuţie
 de specialitate specifice aparatului Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului,

Consiliul Legislativ şi Avocatul Poporului
A. Funcţii de conducere specifice

Nr. Funcţia *) Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim
1 Şef departament, director general ;  **) 8.800

B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
Nr. Funcţia *) Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim
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2 Şef birou senatorial**), şef cabinet S 2.125 4.250
3 Şef birou senatorial**), stenodactilograf **), şef cabinet SSD 1.775 3.550
4 Şef birou senatorial,  stenodactilograf **), şef cabinet M 1.450 2.900
5 Director de cabinet S 3.800 7.600
6 Consilier S 3.800 7.600
7 Expert S 3.475 6.950
8 Consultant S 2.375 4.750
9 Secretar cabinet M 1.000 2.600

  *) Se utilizează şi în cabinetul demnitarului.
 **) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ şi al
Avocatului Poporului.

                                             III. Funcţii specifice unor ministere
                                             1. MINISTERUL FINANŢELOR

a)  Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale
 Garda financiară � personal militarizat

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor

1 Comisar general 8.000

Funcţii de execuţie
Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal  I A S 1.940 4.650
2 Comisar principal  I S 1.735 4.250
3 Comisar principal  II S 1.490 3.750
4 Comisar principal  III S 1.280 3.450
5 Comisar principal  IV S 1.270 3.350
6 Comisar  debutant S 1.268 -
7 Comisar principal  I S.S.D. 1.570 3.850
8 Comisar principal  II S.S.D. 1.400 3.450
9 Comisar principal  III S.S.D. 1.200 3.100
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10 Comisar  debutant S.S.D. 1.146 -

     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar  I A M 1.300 2.600
12 Comisar  I M 1.150 2.300
13 Comisar  II M 1.050 2.100
14 Comisar  III M 0.950 1.900
15 Comisar  debutant M 0.945 -

b)  Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate.
 Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor

 subordonate Ministerului Finanţelor

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

1. Casier trezorier  I M 1.000 2.000
2. Casier trezorier  II ; agent fiscal, operator rol,

numărător bani ;  I M;G 0.900 1.750
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,

numărător bani ; debutant M;G 0.878 -

 2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

           Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1 Referent transmitere  I M 1.075 2.150
2 Referent transmitere  II M 0.975 1.950
3 Referent transmitere  III M 0.910 1.750
4 Referent  debutant M 0.900 -

 3. MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERTULUI
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Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

 Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 2.325     7,800*)
2. Consilier economic S 2.125 4.250
3. Secretar economic I S 1.925 3.850
4. Secretar economic II S 1.725 3.450
5. Secretar economic III S 1.550 3.100

  *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

4. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Funcţii de execuţie
Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

                 Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 1.725 3.450
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 1.550 3.100
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 1.400 2.800
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 1.350 -

IV.  Funcţii specifice unor organe din subordinea Guvernului
OFICIUL CONCURENŢEI

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

                                  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inspector de concurenţă  gradul I S 2.325 4.650
2. Inspector de concurenţă  gradul II S 2.125 4.250
3. Inspector de concurenţă  gradul III S 1.925 3.850
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TEXT INIŢIAL
Valoarea de Referinţă Sectorială  =  614.000 lei ANEXA Nr. 2

S Ă N Ă T A T E

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

       A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

1 Medic primar S 2.000 5.100
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.970 7.650

2 Medic specialist S 1.500 3.650
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.000 4.763

3 Medic rezident anul  II-VII   S 1.314 1.464
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.441 2.861

4 Medic rezident anul  I S 1.291 -
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.395 -

5 Medic S 1.400 3.200
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.760 4.425

6 Medic stagiar S 1.344 -
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.581 -

7 Farmacist primar *) S 1.730 3.800
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.400 5.900

8 Farmacist specialist S 1.340 3.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.580 4.230

9 Farmacist rezident anul  II-III S 1.315 1.331
10 Farmacist rezident anul  I S 1.291 -
11 Farmacist S 1.310 2.525

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.435 3.900
12 Farmacist stagiar S 1.291 -

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.395 -

13 Fiziokinetoterapeut  principal S 1.730 3.800
14 Fiziokinetoterapeut  specialist S 1.340 3.000
15 Fiziokinetoterapeut S 1.300 2.500
16 Fiziokinetoterapeut  debutant S 1.291 -
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17 Dentist principal S.S.D. 1.300 2.800
18 Dentist S.S.D. 1.125 2.475
19 Dentist debutant S.S.D. 1.105 -

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
Crt. studiilor minim maxim

20 Asistent medical principal **) PL 1.300 2.800
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) PL 2.570 3.450

21 Asistent medical **) PL 1.100 2.475
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) PL 2.000 2.900

22 Asistent medical debutant **) PL 1.059 -
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) PL 1.930 -

23 Asistent medical principal **) M 1.240 2.600
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 2.300 3.100

24 Asistent medical **) M 1.050 2.200
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 1.900 2.500

25 Asistent medical debutant **) M 1.035 -
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 1.883 -

26 Tehnician dentar principal ***) M 1.285 2.700
27 Tehnician dentar ***) M 1.050 2.300
28 Tehnician dentar debutant ***) M 1.035 -

29 Sora medicală principală ****) M 1.150 2.400
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 2.110 3.000

30 Sora medicală ****) M 0.980 2.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 1.780 2.200

31 Sora medicală debutantă****) M 0.966 -
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 1.744 -

  *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
 **) Se aplica 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 aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare
  ortopedică şi protezare auditivă.
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****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă,
moaşa, masor,  gipsar,  autopsier,  registrator  medical,  statistician  medical,  instructor  C.F.M,
instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

   B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele
                                         paraclinice medico-sanitare

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
Crt. studiilor minim maxim
32 Biolog, biochimist, chimist, fizician ; principal S 1.730 3.800

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.410 5.900
33 Biolog, biochimist, chimist, fizician ; specialist S 1.340 3.000

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.580 4.230
34 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1.300 2.500

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.435 3.000
35 Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 1.290 -

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.390 -
36 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut,

asistent social; principal. S 1.340 2.950
37 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut,

asistent social S 1.300 2.700
38 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut,

asistent social; debutant. S 1.290 -

39 Profesor C.F.M., biolog, chimist ; principal *) S.S.D. 1.300 2.800
40 Profesor C.F.M., biolog, chimist ;  *) S.S.D. 1.125 2.475
41 Profesor C.F.M., biolog, chimist ; debutant *) S.S.D. 1.105 -

     C. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar
42 Infirmieră, agent D.D.D. G 0.910 1.300
43 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 0.826 -

44 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 0.870 1.250
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) G 1.550 2.100
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45 Ambulanţier**) 1.250 2.200
46 Şofer autosanitară I ***) 1.190 2.000
47 Şofer autosanitară II ***) 1.080 1.800
48 Şofer autosanitară III ***) 0.980 1.600

*) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane
care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani,
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 diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I.
***) Se aplica nivelul I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă
judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelul de salarizare II si III, şoferilor autosanitarelor din alte
unităţi sanitare.

 II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale 1)
       A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
Crt. studiilor minim maxim

1 Medic primar S 2.200 6.170
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 4.350 8.438

2 Medic specialist S 1.650 4.800
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.300 5.800

3 Farmacist primar *) S 1.900 5.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.700 6.450

4 Farmacist specialist S 1.450 4.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.800 5.150

5 Fiziokinetoterapeut  principal S 1.900 5.000
6 Fiziokinetoterapeut  specialist S 1.350 4.000
7 Asistent medical principal**) PL 1.365 3.700

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) PL 2.670 4.500
8 Asistent medical**) PL 1.300 3.300

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) PL 2.200 3.600
9 Asistent medical principal**) M 1.350 3.200

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 2.480 4.000
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10 Asistent medical**) M 1.044 2.900

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 2.020 3.200
11 Soră medicală principală***) M 1.184 2.900

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 2.300 3.700
12 Soră medicală***) M 1.020 2.500

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 1.970 2.900

       B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din
compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

13 Biolog, biochimist, chimist, fizician;  principal S 1.900 5.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.700 6.450

14 Biolog,biochimist, chimist, fizician ; specialist S 1.350 4.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.800 5.150

15 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut,
asistent social; principal S 1.640 4.800

16 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 1.370 3.700

1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, institute şi centre
medicale care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II  lit. A nr. crt. 1-4
şi lit. B nr. crt.13-15

2) Coeficientul de multiplicare limita maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare prevăzut la
pct.2  din  Nota  la anexa nr.2  la  Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din
anatomia patologică şi medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.

   *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
  **) Se aplică şi funcţiei de asistent farmacie.
 ***) Se aplică şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu
sanitar.

         NOTA :
Coeficientul de multiplicare a salariului de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II
şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la art. 8 lit.b) din Hotărârea
Guvernului nr. 281/1993.
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                                TEXT COMISIE
Valoarea de referinţă sectorială a fost actualizată conform H.G. nr. 208/1998 şi a

prevederilor Legii bugetului pe anul 1999.

Valoarea de Referinţă Sectorială  =  685.872 lei ANEXA 1

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile

Preşedinţiei, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României

 I. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii  de specialitate*)

A. Funcţii de conducere
Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor
1 Secretar general S 8.800

NOTA : Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de
specialitate.

B. Funcţii de execuţie
Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor Minim maxim

a)  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Consilier, expert, inspector de specialitate,

revizor contabil; gradul IA S 1.530 4.650
2 Consilier, expert, inspector de specialitate,

revizor contabil; gradul I S 1.325 4.250
3 Consilier, expert, inspector de specialitate,

revizor contabil; gradul II S 1.165 3.850
4 Referent de specialitate, inspector de

specialitate, revizor contabil; gradul III S 1.150 3.450
5 Referent de specialitate, inspector de

specialitate, revizor contabil; gradul IV S 1.100 3.100
6 Referent, inspector, revizor contabil;  debutant S 1.064 -
7 Tehnician-economist, secretar superior, referent,

interpret rela]ii, interpret profesional,  subinginer; gradul I SSD 1.245 3.450
8 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
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interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul II SSD 1.040 3.100

9 Tehnician-economist, secretar superior, referent
interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III SSD 0.940 2.800

10 Tehnician-economist, secretar superior, referent,
interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutant SSD 0.921 -
             b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de
contencios

11 Consilier juridic gradul I A S 2.325 4.650
12 Consilier juridic gradul I S 2.125 4.250
13 Consilier juridic gradul II S 1.925 3.850
14 Consilier juridic gradul III S 1.725 3.450
15 Consilier juridic gradul IV S 1.550 3.100
16 Consilier juridic debutant S 1.535 -

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

             c)  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
17 Referent IA M 1.080 2.450
18 Referent  I M 1.000 2.150
19 Referent II M 0.955 2.000
20 Referent III M 0.875 1.750
21 Referent  IV M 0.825 1.600
22 Referent debutant M 0.820 -

*) Funcţiile prevăzute în cap. I.  se utilizează pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate
decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, potrivit legii.
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 II. Coeficienţi de multiplicare pentru funcţii de conducere specifice şi de execuţie
 de specialitate specifice aparatului Preşedinţiei, Guvernului, Parlamentului,

Consiliul Legislativ şi Avocatul Poporului
A. Funcţii de conducere specifice

Nr. Funcţia *) Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim
1 Şef departament, director general ;  **) 8.800

B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
Nr. Funcţia *) Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim
2 Şef birou senatorial**), şef cabinet S 2.125 4.250
3 Şef birou senatorial**), stenodactilograf **), şef cabinet SSD 1.775 3.550
4 Şef birou senatorial,  stenodactilograf **), şef cabinet M 1.450 2.900
5 Director de cabinet S 3.800 7.600
6 Consilier S 3.800 7.600
7 Expert S 3.475 6.950
8 Consultant S 2.375 4.750
9 Secretar cabinet M 1.000 2.600

  *) Se utilizează şi în cabinetul demnitarului.
 **) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ şi al
Avocatului Poporului.

                                             III. Funcţii specifice unor ministere
                                             1. MINISTERUL FINANŢELOR

a)  Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale
 Garda financiară � personal militarizat

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor
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1 Comisar general 8.000

Funcţii de execuţie
Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Comisar principal  I A S 1.940 4.650
2 Comisar principal  I S 1.735 4.250
3 Comisar principal  II S 1.490 3.750
4 Comisar principal  III S 1.280 3.450
5 Comisar principal  IV S 1.270 3.350
6 Comisar  debutant S 1.268 -
7 Comisar principal  I S.S.D. 1.570 3.850
8 Comisar principal  II S.S.D. 1.400 3.450
9 Comisar principal  III S.S.D. 1.200 3.100
10 Comisar  debutant S.S.D. 1.146 -

     b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Comisar  I A M 1.300 2.600
12 Comisar  I M 1.150 2.300
13 Comisar  II M 1.050 2.100
14 Comisar  III M 0.950 1.900
15 Comisar  debutant M 0.945 -

b)  Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate.
 Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor

 subordonate Ministerului Finanţelor

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

1. Casier trezorier  I M 1.000 2.000
2. Casier trezorier  II ; agent fiscal, operator rol,

numărător bani ;  I M;G 0.900 1.750
3. Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,

numărător bani ; debutant M;G 0.878 -
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 2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

           Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1 Referent transmitere  I M 1.075 2.150
2 Referent transmitere  II M 0.975 1.950
3 Referent transmitere  III M 0.910 1.750
4 Referent  debutant M 0.900 -

 3. MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERTULUI

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

 Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Ministru consilier S 2.325     7,800*)
2. Consilier economic S 2.125 4.250
3. Secretar economic I S 1.925 3.850
4. Secretar economic II S 1.725 3.450
5. Secretar economic III S 1.550 3.100

  *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.

4. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Funcţii de execuţie
Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

                 Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I SSD 1.725 3.450
2. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II SSD 1.550 3.100
3. Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III SSD 1.400 2.800
4. Instructor sportiv, referent sportiv; debutant SSD 1.350 -
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IV.  Funcţii specifice unor organe din subordinea Guvernului
OFICIUL CONCURENŢEI

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

                                  Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Inspector de concurenţă  gradul I S 2.325 4.650
2. Inspector de concurenţă  gradul II S 2.125 4.250
3. Inspector de concurenţă  gradul III S 1.925 3.850
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TEXT COMISIE
Valoarea de referinţă sectorială a fost actualizată conform H.G. nr. 208/1998 şi a

prevederilor Legii bugetului pe anul 1999.

Valoarea de Referinţă Sectorială  =  660.931 lei ANEXA Nr. 2

S Ă N Ă T A T E

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

       A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

1 Medic primar S 2.000 5.100
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.970 7.650

2 Medic specialist S 1.500 3.650
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.000 4.763

3 Medic rezident anul  II-VII   S 1.314 1.464
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.441 2.861

4 Medic rezident anul  I S 1.291 -
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.395 -

5 Medic S 1.400 3.200
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.760 4.425

6 Medic stagiar S 1.344 -
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.581 -

7 Farmacist primar *) S 1.730 3.800
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.400 5.900

8 Farmacist specialist S 1.340 3.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.580 4.230

9 Farmacist rezident anul  II-III S 1.315 1.331
10 Farmacist rezident anul  I S 1.291 -
11 Farmacist S 1.310 2.525

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.435 3.900
12 Farmacist stagiar S 1.291 -

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.395 -

13 Fiziokinetoterapeut  principal S 1.730 3.800
14 Fiziokinetoterapeut  specialist S 1.340 3.000
15 Fiziokinetoterapeut S 1.300 2.500
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16 Fiziokinetoterapeut  debutant S 1.291 -

17 Dentist principal S.S.D. 1.300 2.800
18 Dentist S.S.D. 1.125 2.475
19 Dentist debutant S.S.D. 1.105 -

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
Crt. studiilor minim maxim

20 Asistent medical principal **) PL 1.300 2.800
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) PL 2.570 3.450

21 Asistent medical **) PL 1.100 2.475
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) PL 2.000 2.900

22 Asistent medical debutant **) PL 1.059 -
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) PL 1.930 -

23 Asistent medical principal **) M 1.240 2.600
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 2.300 3.100

24 Asistent medical **) M 1.050 2.200
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 1.900 2.500

25 Asistent medical debutant **) M 1.035 -
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 1.883 -

26 Tehnician dentar principal ***) M 1.285 2.700
27 Tehnician dentar ***) M 1.050 2.300
28 Tehnician dentar debutant ***) M 1.035 -

29 Sora medicală principală ****) M 1.150 2.400
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 2.110 3.000

30 Sora medicală ****) M 0.980 2.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 1.780 2.200

31 Sora medicală debutantă****) M 0.966 -
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 1.744 -

  *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
 **) Se aplica 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.
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 ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare
  ortopedică şi protezare auditivă.
****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenţă,
moaşa, masor,  gipsar,  autopsier,  registrator  medical,  statistician  medical,  instructor  C.F.M,
instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

   B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele
                                         paraclinice medico-sanitare

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
Crt. studiilor minim maxim
32 Biolog, biochimist, chimist, fizician ; principal S 1.730 3.800

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.410 5.900
33 Biolog, biochimist, chimist, fizician ; specialist S 1.340 3.000

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.580 4.230
34 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 1.300 2.500

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.435 3.000
35 Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant S 1.290 -

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.390 -
36 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut,

asistent social; principal. S 1.340 2.950
37 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut,

asistent social S 1.300 2.700
38 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut,

asistent social; debutant. S 1.290 -

39 Profesor C.F.M., biolog, chimist ; principal *) S.S.D. 1.300 2.800
40 Profesor C.F.M., biolog, chimist ;  *) S.S.D. 1.125 2.475
41 Profesor C.F.M., biolog, chimist ; debutant *) S.S.D. 1.105 -

     C. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar
42 Infirmieră, agent D.D.D. G 0.910 1.300
43 Infirmieră, agent D.D.D.; debutant G 0.826 -
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44 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare G 0.870 1.250
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) G 1.550 2.100

45 Ambulanţier**) 1.250 2.200
46 Şofer autosanitară I ***) 1.190 2.000
47 Şofer autosanitară II ***) 1.080 1.800
48 Şofer autosanitară III ***) 0.980 1.600

*) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane
care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani,
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 diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului
sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I.
***) Se aplica nivelul I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă
judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelul de salarizare II si III, şoferilor autosanitarelor din alte
unităţi sanitare.

 II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale 1)
       A. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
Crt. studiilor minim maxim

1 Medic primar S 2.200 6.170
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 4.350 8.438

2 Medic specialist S 1.650 4.800
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.300 5.800

3 Farmacist primar *) S 1.900 5.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.700 6.450

4 Farmacist specialist S 1.450 4.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.800 5.150

5 Fiziokinetoterapeut  principal S 1.900 5.000
6 Fiziokinetoterapeut  specialist S 1.350 4.000
7 Asistent medical principal**) PL 1.365 3.700

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) PL 2.670 4.500
8 Asistent medical**) PL 1.300 3.300

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) PL 2.200 3.600
9 Asistent medical principal**) M 1.350 3.200

        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 2.480 4.000
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10 Asistent medical**) M 1.044 2.900
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 2.020 3.200

11 Soră medicală principală***) M 1.184 2.900
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 2.300 3.700

12 Soră medicală***) M 1.020 2.500
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) M 1.970 2.900

       B. Coeficienţi de multiplicare pentru personalul de specialitate din
compartimentele paraclinice medico-sanitare

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de multiplicare
crt. studiilor minim maxim

13 Biolog, biochimist, chimist, fizician;  principal S 1.900 5.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 3.700 6.450

14 Biolog,biochimist, chimist, fizician ; specialist S 1.350 4.000
        - din anatomia patologică şi medicina legală 2) S 2.800 5.150

15 Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut,
asistent social; principal S 1.640 4.800

16 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 1.370 3.700

1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, institute şi centre
medicale care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II  lit. A nr. crt. 1-4
şi lit. B nr. crt.13-15

2) Coeficientul de multiplicare limita maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare prevăzut la
pct.2  din  Nota  la anexa nr.2  la  Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din
anatomia patologică şi medicină legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.

   *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.
  **) Se aplică şi funcţiei de asistent farmacie.
 ***) Se aplică şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu
sanitar.

         NOTA :
Coeficientul de multiplicare a salariului de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II
şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la art. 8 lit.b) din Hotărârea
Guvernului nr. 281/1993.
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