
Informare prealabilă! 
Se propune ca proiectul în forma finală să fie înaintat către Ministerul Sănătății, în vederea analizării necesității modificarii Legii nr. 
153/2017 ca urmare a intrării în vigoare și a aplicarii Legii nr.229/2016.  
Având în vedere faptul că CFZRO nu are inițiativă legislativă iar Ministerul Sănătății poate înainta Guvernului propunerea de 
modificare a Legii nr.153/2017, pentru corelarea cu Legea nr.229/2016, se va transmite proiectul de expunere de motive și proiectul 
de lege în vederea propunerii promulgării unei ordonanțe de urgență a Guvernului. 
Ca urmare a apariției și a punerii în aplicare a Legii nr. 229/2016 este necesară demararea procedurii de modificare a COR și 
modificarea în consecință a Legii nr. 153/2017 pentru corelarea legislativă a ocupației/profesiei de fizioterapeut și a nivelului de 
salarizarea a profesioniștilor din acest domeniu.  
 
 

PROIECT pentru modificarea şi completarea 
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 
 
Art. I 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 
1. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), subpunctul a.1. nr. crt.: 22, 23, 24 şi 25 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

22 Bioinginer medical principal S 4819 1,93 
23 Bioinginer medical specialist S 4302 1,72 
24 Bioinginer medical S 4087 1,63 
25 Bioinginer medical debutant S 3950 1,58 

 
 
 

https://idrept.ro/00186657.htm
https://idrept.ro/00186657.htm


2. La anexa nr. II capitolul I, subcapitolul 2, punctul 1, litera a), subpunctul a.1. se introduc nr. crt. 25¹, 25², 25³ și 254 şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

25¹ Fizioterapeut principal  S 9250 3,70 
25² Fizioterapeut specialist  S 8600 3,44 
25³ Fizioterapeut S 8175 3,27 
254 Fizioterapeut debutant  S 4750 1,90 

 
3. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), subpunctul a.1. nr. crt.: 32, 33 și 34 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 

32 

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, 
radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent 
medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de 
fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent 
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical 
generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi 
asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, 
cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; principal 

SSD 4087 1,63 

33 

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, 
radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent 
medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de 
fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent 
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical 

SSD 3900 1,56 



generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi 
asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, 
cosmetician medical, asistent medica] nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar 

34 

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, 
radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent 
medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de 
fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent 
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical 
generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi 
asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, 
cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; debutant 

SSD 3850 1,54 

 
4. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), subpunctul a.1. se completează nr.crt. 34¹, 34² și 34³ şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

34¹ Fizioterapeut principal SSD 7925 3,17 

34² Fizioterapeut SSD 7100 2,84 
34³ Fizioterapeut debutant SSD 4130 1,65 

 
 
 
 



5. La  anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), subpunctul a.3. nr.crt. 17, 18, 19 și 20 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

17 Bioinginer medical principal S 5142 2,06 
18 Bioinginer medical specialist S 4591 1,84 
19 Bioinginer medical S 4361 1,74 
20 Bioinginer medical debutant S 4215 1,69 

 
6. La  anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), subpunctul a.3. se introduc nr.crt. 20¹, 20², 20³ şi 204 care vor avea 
următorul cuprins: 
 

20¹ Fizioterapeut principal  S 9725 3,89 
20² Fizioterapeut specialist  S 9025 3,61 
20³ Fizioterapeut S 8600 3,44 
204 Fizioterapeut debutant  S 4750 1,90 

 
7. La  anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), subpunctul a.3. nr.crt. 27, 28 și 29 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 

27 

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, 
radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent 
medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de 
fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent 
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical 
generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi 
asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, 

SSD 4361 1,74 



cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; principal 

28 

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, 
radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent 
medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de 
fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent 
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical 
generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi 
asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, 
cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar 

SSD 4161 1,66 

29 

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, 
radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent 
medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de 
fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent 
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical 
generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi 
asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, 
cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; debutant 

SSD 4108 1,64 

 
 
 
 



8. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), subpunctul a.3. se completează nr.crt. 29¹, 29² și  29³ şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

29¹ Fizioterapeut principal SSD 8600 3,55 
29² Fizioterapeut SSD 8375 3,35 
29³ Fizioterapeut debutant SSD 3610 1,44 
 

9. La  anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1 litera a), subpunctul a.4. nr.crt. 10, 11, 12 şi 13 se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

10 Bioinginer medical principal S 4578 1,83 
11 Bioinginer medical specialist S 4200 1,68 
12 Bioinginer medical S 4087 1,63 
13 Bioinginer medical debutant S 3950 1,58 

 
10. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), subpunctul a.4. se completează nr.crt. 13¹, 13², 13³ și 134 şi vor avea 
următorul cuprins: 
 

13¹ Fizioterapeut principal                    S 9025  
3,61 

13² Fizioterapeut specialist                   S 8375 3,35 
13³ Fizioterapeut                              S 7975 3,19 
134 Fizioterapeut debutant                     S 4750 1,90 
 
 
 
 



11. La  anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1 litera a), subpunctul a.4. nr.crt. 20, 21 si 22 se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 

20 

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, 
radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent 
medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de 
fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent 
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologic, asistent medical 
generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi 
asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, 
cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; principal 

SSD 3950 1,58 

21 

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, 
radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent 
medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de 
fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-
social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent 
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical 
generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi 
asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, 
cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar 

SSD 3900 1,56 

22 

Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, 
radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent 
medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de 
fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-

SSD 3850 1,54 



social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent 
igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical 
generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare 
auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi 
asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, 
cosmetician medical, asistent medical nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; debutant 

 
12. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), subpunctul a.4. se completează nr.crt. 22¹, 22² și 22³ şi vor avea 
următorul cuprins: 

 
22¹ Fizioterapeut principal SSD 7925 3,17 
222 Fizioterapeut SSD 7100 2,84 
223 Fizioterapeut debutant SSD 4130 1,65 

 
13. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 3, subpunctul 3.2 nr.crt. 9,10 și 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 

9 Logoped, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu 
surdocecitate, psihopedagog, terapeut ocupaţional; principal S 4508 1,80 

10 Logoped, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu 
surdocecitate, psihopedagog, terapeut ocupaţional S 4087 1,63 

11 Logoped, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu 
surdocecitate, psihopedagog, terapeut ocupaţional; debutant S 3950 1,58 

 
 
 
 
 
 



14. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 3, subpunctul 3.2 nr.crt. 12, 13, 14 și 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
12 Fizioterapeut principal S 9025 3,61 
13 Fizioterapeut specialist S 8375 3,35 
14 Fizioterapeut S 8175 3,27 
15 Fizioterapeut debutant S 4750 1,90 
 

15. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 3, subpunctul 3.2 nr.crt. 22, 23 și 24 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
22 Educator, educator puericultor, asistent medical; principal*1) SSD 3950 1,58 
23 Educator, educator puericultor, asistent medical*1) SSD 3900 1,56 
24 Educator, educator puericultor, asistent medical; debutant*1) SSD 3850 1,54 

 
*1)Se aplică şi funcţiilor de asistent de fiziokinetoterapie, asistent medico-social, asistent medical generalist, tehnician de audiologie şi 
protezare auditivă, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate 
publică, nutriţionist şi dietetician, lucrător social, interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu 
surdocecitate, mediator social. 
 
16. La  anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 3, subpunctul 3.2. se introduc nr.crt. 24¹, 24² și 24³ care vor avea următorul cuprins: 

 
24¹ Fizioterapeut principal SSD 7925 3,17 
242 Fizioterapeut SSD 7100 2,84 
243 Fizioterapeut debutant SSD 4130 1,65 
 

 



17. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera b), subpunctul b1. se abrogă parțial nr. crt. 5, 6 și 7, prin eliminarea 
“profesor CFM” și ”kinetoterapeut”, categorie care va fi salarizată prin încadrarea în anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 
1, litera a), subpunctul a.1. nr. crt. 25¹, 25², 25³ și 254. 
 
18. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera b), subpunctul b1. se abrogă parțial nr.crt. 8, 9 și 10, prin eliminarea 
“Profesor CFM”, categorie care va fi salarizată prin încadrarea în anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), 
subpunctul a.1. nr. crt. 34¹, 34² și 34³. 

 
19. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera b), subpunctul b3. se abrogă partial nr.crt. 1, 2 și 3 prin eliminarea 
“profesor CFM” și “kinetoterapeut”, categorie care va fi salarizată prin încadrarea în anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 
1, litera a,) subpunctul a.1. nr.crt. 25¹, 25², 25³ și 254. 
 
20. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera b), subpunctul b3. se abrogă partial nr.crt. 1,2,3, 4, 5 și 6, prin 
eliminarea “Profesor CFM”, categorie care va fi salarizată prin încadrarea în anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera 
a), subpunctul a.1. nr.crt. 34¹, 34² și 34³. 
 
21. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera b), subpunctul b.4. se abrogă parțial nr.crt. 5, 6 și 7 prin eliminarea 
“profesor CFM” și “kinetoterapeut”, categorie care va fi salarizată prin încadrarea în anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 
1, litera a), subpunctul a.1. nr.crt. 25¹, 25², 25³ și 254. 
 
22. La anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera b), subpunctul b.4. se abrogă partial nr.crt. 8, 9 și 10 prin eliminarea 
“Profesor CFM”, categorie care va fi salarizata prin incadrarea in anexa nr. II Capitolul I, Subcapitolul 2, punctul 1, litera a), 
subpunctul a.1. nr.crt. 34¹, 34² și 34³. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aspecte care necesită clarificări, propuneri și observații din partea persoanelor/organizațiilor interesate: 
 
1. Gradele profesionale pentru fizioterapeuții absolvenți de studii superioare – diplomă de licență - (S), în sensul păstrării celor 3 
grade prevăzute pentru fiziokinetoterapeut (debutant, specialist și principal) care ar presupune o creștere salarială gradată pe 
decursul a 8 ani de vechime în specialitate sau păstrării celor 2 grade prevăzute pentru kinetoterapeuți și profesori CFM (debutant, 
principal) care ar presupune o creștere salarială gradată pe decursul a 5 ani de vechime în specialitate.  
 
2. Gradele profesionale pentru fizioterapeuții absolvenți de studii superioare de scurtă durată – diplomă de absolvire - (SSD), în 
sensul păstrării celor 2 grade prevăzute pentru fiziokinetoterapeuți, kinetoterapeuți și profesori CFM (debutant, principal) care ar 
presupune o creștere salarială gradată pe decursul a 5 ani de vechime în specialitate sau armonizarea acestora cu ce se va hotărî 
pentru fizioterapeuții absolvenți de studii superioare – diplomă de licență - (S). 
 
3. Coeficientul de salarizare pentru fizioterapeuții absolvenți de studii superioare – diplomă de licență - (S). 
 
4. Coeficientul de salarizare pentru fizioterapeuții absolvenți de studii superioare de scurtă durată – diplomă de absolvire - (SSD). 
 
5. Nivelul salariului de bază – anul 2022 propus pentru fizioterapeuții absolvenți de studii superioare – diplomă de licență - (S). 
 
6. Nivelul salariului de bază – anul 2022 propus pentru fizioterapeuții absolvenți de studii superioare de scurtă durată – diplomă de 
absolvire - (SSD). 
 
7. Modalitatea de încadrare și schimbările propuse pentru fizioterapeuții absolvenți de studii superioare – diplomă de licență - (S). 
 
8. Modalitatea de încadrare și schimbările propuse pentru fizioterapeuții absolvenți de studii superioare de scurtă durată – diplomă 
de absolvire - (SSD). 
 



Prezenta propunere vizează în mod direct angajații care sunt plătiți din fonduri publice și care sunt la acest moment încadrați pe 
următoarele posturi: 
1. profesor CFM, kinetoterapeut și fiziokinetoterapeut – S (studii superioare) 
2. profesor CFM, kinetoterapeut și fiziokinetoterapeut – SSD (studii superioare de scurtă durată) 
 


