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Către Preşedinţia României 

În atenţia dnei dr. Diana Păun,  

Consilier al Preşedintelui pe probleme de Sănătate şi de Sistem de sănătate 

 

 

 Doamnă Doctor, 

 

I. Cerere 

 

Pe această cale dorim să ne aprobaţi o întrevedere pentru a vă expune punctele noastre de 

vedere cu privire la sistemul de alcăturie al noului Proiect de Lege privind salariile din sistemul 

public, precum şi al grilelor salariale cu impact asupra sistemului de sănătate [datele de contact le 

aveţi în antet]. 

 

II. Momentul istoric specific 

 

În esenţă, în luna Iulie au demarat discuţii între Guvern (Ministerul Muncii) şi 

Confederaţiile Sindicale Naţionale. Discuţiile s-au purtat asupra textului de lege. Confederaţiile 

[după cum ştiţi Camera Federativă este membră a Cartelului Alfa] au lăsat federaţiile să discute 

concret pe tema coeficienţilor şi grilelor de salarizare. 

Pe noi ne interesează în cel mai înalt grad grilele. Adică anexele la lege. Ne interesează 

de fapt raporturile inter-profesionale, nemodificate încă de pe vremea legilor comuniste ce se 

refereau la salarizare.  

De aceea ne adresăm dvs, şi, prin aceasta, Preşedinţiei, pentru a creia un cadru armonios 

în materia grilelor de salarizare pentru medici, pentru ca grilele valabile pentru medici să se 

încadreze armonios între grilele altor profesii. 
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III. Pentru ca să ştii unde vrei să ajungi, trebuie să ştii de unde pleci 

 

 Doamnă Doctor, aceasta este o frază pe care o utilizăm atunci cînd vrem să facem 

comparaţii istorice şi cînd vrem să explicăm de ce salariile medicilor nu sînt acum conforme cu 

ceea ce ar trebui să fie. 

Istoria ne arată că salariile/veniturile medicilor au devenit mici în raport cu societatea în 

momentul în care în România s-a instaurat sistemul comunist. Directiva NKVD pentru ţările din 

orbita sovietică; Moscova 2.6.1947 “Strict Secret”; nr. K-AA/CC 113, Indicaţia KN/003/47 

preciza la art. 9: „Se va urmări ca funcţionarii de stat (exlusiv organele de securitate şi din 

industria minieră) să aibă retribuţii mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătăţii, justiţiei, 

culturii, respectiv la cei care deţin funcţii de conducere, mai puţin cadrele de conducere alese pe 

baza loialităţii faţă de regimul socialist.” 

Dacă considerăm anul 1948, anul naţionalizării spitalelor din România, ca „momentul 

zero” în scăderea importanţei medicilor în societate, atunci apare evident că lucrurile trebuie 

îndreptate, poziţionîndu-ne pe situaţia salarizării medicilor din acel moment. 

 

IV. Ce principii alegem pentru salarizarea medicilor ? 

 

De fapt, dorim de la Preşedinţie, şi de la dvs, să admiteţi cîteva principii de bază în 

alcăturirea grilelor inter-profesionale şi astfel să admiteţi principii care să îi pună pe medici la un 

anumit nivel valoric, cuantificabil în cadrul grilelor generale inter-profesionale. 

Vă sugerăm cîteva abordări, din care puteţi alege sau pe care le puteţi folosi pentru a vă 

forma un punct de vedere personal, obiectiv şi corect faţă de medici. 

1. Poziţionarea salariilor medicilor în grile să fie comparativă cu salariul mediu pe economie, şi 

anume să fie media salariilor medicilor (salariaţi) raportat la salariul mediu pe economie în ţările 

OECD. 

2. Poziţionarea salariilor medicilor să fie comparativă cu raportul inter-profesional dintre venitul 

altor profesii şi cel al medicilor din ţări considerate ca civilizate, şi unde medicii sînt bine plătiţi 

de societatea respectivă. Raportul inter-profesional din alte ţări să poată fi un punct de plecare 

pentru un raport inter-profesional corect şi în România. 

3. Folosirea rapoartelor inter-profesionale ale legilor comuniste, modificate corespunzător pentru 

a înlătura consecinţele Directivei NKV amintită anterior. 

4. Folosirea rapoartelor inter-profesionale utilizate în România, înaintea instaurării regimului 

comunist. 

 

V. Date şi explicaţii 

 

1. Poziţionarea salariilor medicilor în grile să fie comparativă cu salariul mediu pe economie, şi 

anume să fie media salariilor medicilor (salariaţi) raportat la salariul mediu pe economie în ţările 

OECD. 

 

 Vă prezentăm mai jos ultima analiză asupra problematicii (sursa: Pereţianu et al, 2015). 

Figura 1. Salarii şi venituri ale medicilor în ţările OECD. 
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 Se observă că salariile medicilor (care sînt salariaţi, căci veniturile liber profesioniştilor 

sînt mult mai mari, deşi la noi este invers) în ţările OECD sînt cuprinse între 1,6 salarii medii pe 

economie (excluzînd România, care nici nu este membră OECD) şi 4 salarii medii pe economie.  

Se observă că media salarizării medii este de 2,53 salarii medii pe economie, luînd în 

consideraţie ţările listate. 

 Aceasta sugerează că, pentru România, salariul tarifar unui medic mediu ar trebui să fie 

de 2,53 ori mai mare ca salariul mediu pe economia României (care este acum de 2400 lei 

brutto), i.e. să fie circa 6 000 lei. 

 

 Dacă observăm grilele propuse în noul Proiect de lege (vezi Mixich, 2015) constatăm că 

6000 lei apare în dreptul medicului primar cu gradaţia 1, care nu este nicidecum situat la mijlocul 

clasei de salarizare, ci exact în vîrful acesteia. 

 

Tabelul 1. Salarii propuse în sistemul non-clinic (sursa: Mixich, 2015) 
 

Nr crt Funcţia 
Clasa de 

salarizare 
0 1 2 3 4 5 

1 
Medic 

primar 

Lei 4170 4482 4706 4942 5065 5192 

Coeficient 3,48 3,74 3,92 4,12 4,22 4,33 

2 
Medic 

specialist 

Lei 3409 3665 3848 4041 4142 4245 

Coeficient 2,84 3,05 3,21 3,37 3,45 3,54 

3 Medic 
Lei 2948 3169 3328 3494 3581 3671 

Coeficient 2,46 2,64 2,77 2,91 2,98 3,06 

4 
Medic 

stagiar 

Lei 1807 1943 2040 2142 2195 2250 

Coeficient 1,51 1,62 1,70 1,79 1,83 1,88 

 

Tabelul 2. Salarii propuse în sistemul clinic (sursa: Mixich, 2015) 
 

Nr crt Funcţia 
Clasa de 

salarizare 
0 1 2 3 4 5 

1 Medic primar 
Lei 5636 6059 6362 6680 6847 7018 

Coeficient 4,70 5,05 5,30 5,57 5,71 5,85 

2 Medic specialist 
Lei 3664 3939 4136 4343 4452 4563 

Coeficient 3,05 3,28 3,45 3,62 3,71 3,80 

8 Medic 
Lei 3035 3263 3426 3597 3687 3779 

Coeficient 2,53 2,72 2,86 3,00 3,07 3,15 

9 Medic stagiar 
Lei 1899 2042 2144 2251 2307 2365 

Coeficient 1,58 1,70 1,79 1,88 1,92 1,97 

3 
Medic rezident an 

6-7 
Lei 3409 3665 3848 4041 4142 4245 

Coeficient 2,84 3,05 3,21 3,37 3,45 3,54 

4 
Medic rezident an 

4-5 

Lei 3312 3560 3738 3925 4023 4124 

Coeficient 2,76 2,97 3,12 3,27 3,35 3,44 

5 
Medic rezident an 

3 

Lei 3217 3458 3631 3812 3908 4005 

Coeficient 2,68 2,88 3,03 3,18 3,26 3,34 

6 
Medic rezident an 

2 

Lei 3125 3359 3327 3703 3796 3891 

Coeficient 2,60 2,80 2,77 3,09 3,16 3,24 

7 
Medic rezident an 

1 

Lei 2948 3169 3328 3494 3581 3671 

Coeficient 2,46 2,64 2,77 2,91 2,98 3,06 

 

Medicii care lucrează în afara clinicilor nu vor avea niciodată 6000 lei, conform 

actualului Proiect. 



  

Ar trebui să ne uităm peste aceste tabele şi să identificăm care este medicul cu salariul 

mediu, pentru ca pe el să îl suprapunem peste potenţialul de 6000 lei, care reprezintă de 2,53 ori 

salariul mediu pe economie, care, repetăm, este media salariilor medicilor medii raportat la 

salariul mediu din economia ţărilor luate în consideraţie la calcul. 

Dacă am face o medie între cel mai mic salariu (1807 lei) şi cel mai mare (7018 lei) din 

grilele propuse în actualul Proiect, am putea sugera că acest medic este cel cu salariul în jur de 

4412 lei. Ori, acest salariu este de 1,3 ori mai mic decît ne-am aştepta. Pentru medicul respectiv 

ar trebui ca grila să crească cu 36%. De aceea, grila în general ar trebui să crească cu peste 1/3; 

dacă folosim acest mod de raportare. 

Numai că, dacă admitem că salariile propuse vor creşte cu peste 50% necesarul de buget 

(Pîrvoiu, 2015), atunci apare evident că va creşte şi salariul mediu pe economie, ceea ce va face 

să luăm în calcul un salariu mai mare ca cel propus anterior de numai 2400 lei. În aceste condiţii, 

raportat la un potenţial salariu mediu de 2500 lei, salariul unui medic mediu va trebui să fie de 

7500 lei ! Ceea ce nu este defel propus în actualul Proiect.  

 

2. Poziţionarea salariilor medicilor să fie comparativă cu raportul inter-profesional dintre venitul 

altor profesii şi cel al medicilor din ţări considerate ca civilizate, şi unde medicii sînt bine plătiţi 

de societatea respectivă. Raportul inter-profesional din alte ţări să poate fi un punct de plecare 

pentru un raport inter-profesional corect şi în România. 

 

 Să luăm de exemplu Franţa (dar exerciciul poate fi făcut cu orice ţară din UE). 

 

Tabelul 3. Salarii în domeniul sanitar, în Franţa. Date din 2009. [aici nu este vorba despre 

cîştigurile unui liber întreprinzător medic] (textul este păstrat în franceză) 

 

Salariu pe lună în € Minim Medium Maxim 

Médecine nucléaire   12994,9 13103,9 

Anesthésiste-réanimateur  9339,25 10097,5 12851,1 

Radiologue    10534,5 12223,9 

Médecin biologiste   11571,8 11688,4 

Radiothérapeute    11272,2 11426,8 

Chirurgien orthopédique  6308,583 9722,33 10951,9 

Chirurgien esthétique et plasticien 9332,083 10801 10969,2 

Chirurgien général  5812,667 8867,5 10620,2 

Anatomo-pathologiste  7430,667 7768,17 10483,5 

Chirurgien urologue  6818,167 9410,83 10225,3 

Ophtalmologue 6796,167 8309,83 9987,42 

Neurochirurgien  5812,75 8442,25 9453,58 

Stomatologue 7942,917 8379,83 9147,17 

Chirurgien vasculaire 7157,75 8394,08 8891,67 

Professeur agrégé de médecine   4600 8800 

Chirurgien digestif 5198 7697,25 8516,67 

Chirurgien cardiaque et thoracique  5773,667 7074,92 8021,25 

Oncologue médical  7716,667 7838,25 7917,08 

Cardiologue  7713,333 7735,67 7602,83 

Gynécologue-obstétricien 6013 4727,33 7478 

Néphrologue  7084,25 7217,92 

Gastro-entérologue 6332,75 6700 7423,17 

ORL 5702,667 6284,42 6822,92 

Chirurgien maxillo-facial 6678,25 7079,67 7276,5 



  

Pédopsychiatre  2665 3567,5 5213,33 

Pédiatre 4417,667 4877,58 5943,58 

Médecin interniste  4864,917 4954,25 5041,08 

Médecin généraliste  4798,083 5075,58 5115 

Neurologue 4789,25 5219,08 6379,42 

Dermatologue 4782,583 5247,08 5979,5 

Médecin rééducateur  4481,667 5305 6741,83 

Praticien hospitalier  400 3200,58 5811,92 

Rhumatologue 5225,5 5397,67 5653,25 

Pneumologue 5299,833 5330 5335,58 

Gynécologue médical  3462,083 4288,17 4934,67 

Psychiatre 4679,25 4579,25 4993,75 

Médecin-conseil de l’Assurance-maladie   3405 5784,67 

Médecin contrôleur de la DDASS  694 1405,92 4720,5 

Endocrinologue  3170,917 3713,08 4108,33 

Interne des hôpitaux  450 1772,67 2200 

 

În timp ce salariile medicilor erau cele de mai sus, salariile altora erau astfel:  

Un procuror avea în Franţa 2500 euro, un student la drept 550 euro, un magistrat la debut 

avea 2500 euro, un judecător la curtea de Casaţie (echivalent ÎCCJ) avea 6500 euro. Maxim, un 

magistrat putea avea (în 2005-2009), în Franţa, 8500-9600 euro. 

Tot în Franţa, demnitarii şi sectorul administrativ aveau următoarele salarii: 

 

Tabelul 4. Salarii ale demnitarilor şi primarilor în Franţa (după Quentin Domart et 

Benjamin Neumann, 2005 – text păstrat în franceză) 

 

Cu ce am putea compara salariile medicilor din Franţa, cu cel al preşedintelui, care este 

de 2 ori mai mic ca al unui medic obişnuit, sau cu cel al unui primar de comună, care este de 5 

ori mai mic ? Sau cu al Primului Ministru, care este de 2-6 ori mai mare ? 

Sau cu cele ale magistraţilor din Franţa, care sînt mult mai mici decît cele ale doctorilor ?  

 Cum se poziţionează salariile medicilor primari din România faţă de cele ale unui primar 

din România: ele sînt de 2 ori mai mici !! Sau cum se compară cele ale profesorilor la medicină 

faţă de judecătorii din judecătoriile şi tribunalele din România: ele sînt de 3-4 ori mai mici ! 

Funcţie Salariu lunar în euro 

Premier Ministre 22.249 
Ministre 13.905,82 

Parlementaire 6.952,91 

Président de la République 6.751 

Président de conseil régional 5.354,99 

Député Européen  6.952,91 

Président d’agglomération/ communauté urbaine (plus de 100 000 habitants) 5 227,22 

Président d’agglomération/ communauté urbaine (de 50 000 à 99 999 habitants) 3 965,48 

Président d’agglomération/ communauté urbaine (de 20 000 à 49 999 habitants) 3 244,48 

Maire (ville de plus de 100 000 habitants ) 5354,99 

Maire (ville de 50 000 à 99 000 habitants) 4.062,41 

Maire (ville de 20 000 à 49 999 habitants) 3 244,48 

Maire (ville de 10 000 à 19 999 habitants) 2.400,51 

Maire (ville de 3 500 à 9 999 habitants) 1 982,74 

Maire (ville de 1 000 à 3 499 habitants) 1.588,03 

Maire (ville de 500 à 999 habitants) 1 117,54 

Maire (ville de moins de 500 habitants) 627,83 



  

 

3. Folosirea rapoartelor inter-profesionale ale legilor comuniste, modificate corespunzător pentru 

a înlătura consecinţele Directivei NKVD, amintită anterior. 

 

 Directiva NKVD din 1947, aplicată în sănătate din 1948, cînd s-au naţionalizat spitalele, 

stipula clar că, în sistemul de sănătate, cel de educaţie şi în cel al justiţiei, trebuiau menţinute 

salarii mici, probabil pentru a ţine elitele unei ţări sub „obroc”. 

 Cu timpul, după 1990, o parte a elitelor ţării s-au eliberat de comunism, astfel că, în 

justiţie salariile au crescut corespunzător funcţiilor avute. 

 Comparînd însă coeficienţii de salarizare din domeniul medical cu cel al justiţiei 

promovaţi în timpul comunismului prin Legea 57 din 1974, constatăm că aceştia erau favorabili 

pentru sistemul de sănătate (i.e. pentru medici). 

 

Tabelul 5. Coeficienţii de salarizare din sistemul de sănătate în Legea salarizării din 1974 [sursa: 

“Art. 148. - (1) Diferenţierea retribuţiei tarifare a principalelor funcţii de specialitate sanitară, cu 

pregătire superioară şi medie, este următoarea (n.n., preluată cu acelaşi caracter tipografic şi 

subliniată pentru comentarii):”]  

 
                                                               - lei/lună - 

----------------------------------------------------------------------------- 

                                  Clasele de retribuire      Indemnizaţiii 

                                  la nivelul de bază -       lunare 

                  Număr           - minim - şi la            de conducere 

 Funcţia          gradaţii        ultima gradaţie - 

                                  maxim 

                                  ----------------------    ---------------- 

                                   Nivelul de retribuire    minim   maxim 

                                  ---------------------- 

                                       I         II 

----------------------------------------------------------------------------- 

    1                2                 3          4            5       6 

----------------------------------------------------------------------------- 

                  Personal sanitar cu pregătire superioară 

 Medic director   Retribuţia tarifară corespunzătoare 

                  funcţiei şi gradului profesional            700    1500 

 Medic şef 

 secţie           Retribuţia tarifară corespunzătoare 

                  funcţiei şi gradului profesional            225     550 

 Medic primar gradul I 5 

 - de   specialitate                 32-37 *    30-35 

 - de medicină  generală             30-35      29-34 

 Medic primar gradul II 5 

 - de   specialitate                 30-35      28-33 

 - de medicină generală              28-33      27-32 

 Medic primar gr II   6 

 - de   specialitate                 28-34      26-32 

 - de medicină   generală            26-32      25-31 

 Medic principal      6 

 - de   specialitate                 25-32      23-30 

 - de medicină   generală            23-30      22-29 

 Medic                6              22-28      21-27 * 

 Farmacist principal  6              21-28 

 Farmacist            6              19-25 

                                  Personal mediu sanitar 

 Asistent medical 



  

 principal            6 

 - I*)                                    16-23 * 

 - II                                     15-22 

 Asistent medical     6 

 - I*)                                    11-17 

 - II                                     10-16 

 Soră medicală 

 - moaşă - 

 principală           6 

 - I*)                                    10-16 

 - II                                      9-15 

 Soră 

 medicală - moaşă     6 

 - I*)                                     8-14 

 - II                                      7-13 

----------------------------------------------------------------------------- 

Ce putem observa din acest tabel ? Medicul primar la sfîrşitul carierei avea 4975, la 

ultima gradaţie, #5, la nivelul de retribuire I la gr I primar. Aşa cum apare grila, medicii obişnuiţi 

(cam aşa ar trebui interpretată grila, nu erau nici specialişti, nici primari) aveau 2260 lei. Medicii 

(n.n. obişnuiţi) aveau mai mult ca un medic debutant. Un medic (stagiar) debutant în 1977, avea 

circa 1300 lei în primul an, apoi s-a făcut o creştere salarială şi salariul a crescut, în anul 2 de 

stagiatură, la 1650 lei. De observat că raportul Medic/Asistentă era de aproximativ 2/1, în cazul 

medicului primar, şi de 1,5/1 în cazul celorlalţi medici. 

 

 Grila personalului din justiţie arata astfel: 

 

Tabelul 6. Coeficienţii de salarizare a magistraţilor în Legea 57 din 1974. [sursa: “(3) 

Retribuţia tarifară a principalelor funcţii de conducere şi de execuţie din unităţile de justiţie, 

procuratură şi arbitraj este următoarea: (n.n., sublinieri pentru comentarii)” ] 

----------------------------------------------------------------- 

                                                    Clasele de 

                                                    retribuire: 

                                                    nivelul de 

 Funcţia                 Denumirea unităţii         bază - minim 

                                                    - şi ultima 

                                                    gradaţie - 

                                                    maxim 

---------------------------------------------------------------- 

    1                      2                               3 

---------------------------------------------------------------- 

 Preşedinte tribunal,    unităţi judeţene 

 procuror şef            categoria I                   35*) * 
 Arbitru de stat şef     arbitraje interjudeţene 

                         categoria I                   34*) 

 Notar şef               notariate judeţene 

                         categoria I                   30*) 

 Judecător inspector, 

 procuror inspector      unităţi judeţene             29-34 

 Judecător gradul I, 

 procuror gradul I       unităţi judeţene             27-33 

 Arbitru de stat 

 gradul I                arbitraje interjudeţene      26-32 

 Judecător gradul II, 

 procuror gradul II      unităţi judeţene             25-31 



  

 Arbitru de stat 

 gradul II               arbitraje interjudeţene      24-30 

 Judecător gradul I, 

 procuror gradul I       unităţi locale 

                         categoria I şi II            24-30 

 Judecător gradul II, 

 procuror gradul II      unităţi locale 

                         categoria I şi II            22-28 * 

 Notar principal         unităţi judeţene 

                         şi locale                    20-27 

 Notar                   unităţi judeţene 

                         şi locale                    18-24 

---------------------------------------------------------------- 

*) Retribuţia tarifară fixă la care se adaugă indemnizaţia de conducere. 

 

Se observă că salariile judecătorilor şi procurorilor erau destul de apropiate de cele ale 

medicilor, dar uşor mai scăzute: coeficientul 35 al unui judecător/procuror, preşedinte de 

Tribunal Judeţean vs 32-37 pentru un medic primar. Sau coeficient 22-28 pentru un judecător cu 

o gradaţie mai mică (echivalent medic sau poate specialist) vs un specialist cu gradaţia 23-30. 

Şi indemnizaţiile de conducere adăugate la judecători/procurori erau echivalente cu cele 

ale medicilor directori de spitale (vezi tabelul mai sus). 

 Întrebarea noastră este: Dacă s-au înlăturat condiţiile pentru a ieşi de sub Directiva 

NKVD a profesiilor din justiţie, nu este cazul să se corecteze şi injustiţiile la adresa sănătaţii şi 

educaţiei (s.n., culturii, în textul directivei) ? Nu este oare momentul ca societatea românească să 

reconsidere profesia medicală la valoarea ei reală, aşa cum este ea recunoscută în celelalte ţări 

ale Uniunii Europee ? 

 Noi sperăm ca Preşedinţia să susţină creşterea grilelor pentru medici (şi de la ele şi pentru 

celălalt personal din sănătate) pînă la actualul nivel al magistraţilor. 

 

4. Folosirea rapoartelor inter-profesionale utilizate în România, înaintea instaurării regimului 

comunist. 

 

 Înainte de instaurara Regimului comunist în România, medicii aveau un salariu/venit 

considerat ca fiind unul din cele mai mari din ţară.  

În 1930, un medic director de spital avea numai 3600 lei (http://newsiasi.ro/v2/ business/ 

economie/626- criza-din-1929-1933-la-iasi), considerîndu-se perioada ca „după război” {n.n. 

Primul Război Mondial). Dar, ulterior, salariile din sistemul de sănătate au crescut. 

În perioada interbelică, salariile funcţionarilor publici erau următoarele: 

 

Tabelul 7. Salarii de funcţionari publici (sursa: Scurtu, 2011, Mihăilă, 2013) 

Funcţia (gradul) 
Salarii - lei 

1934-5 1938 1941 1944 

Prim-ministru   80.500  

Ministru 30.400  72.300  

Subsecretar de Stat   55.600  

Învăţător gradul I   7.800  

- ” – definitiv    6.600  

Profesor definitiv cu 8 gradaţii   31.450  

Profesor definitiv cu 5 gradaţii    22.500 



  

Profesor definitiv cu 1 gradaţie   14.500  

Profesor universitar cu 7 gradaţii 29.500  61.800  

- ” – cu 1 gradaţie 25.350  33.250  

Conferenţiar universitar cu 7 gradaţii   38.400  

- ” – cu 1 gradaţie   19.200  

Lector, şef de lucrări cu 8 gradaţii   34.850  

- ” – cu 1 gradaţie   16.100  

Asistent [n.n. universitar] cu 6 gradaţii   24.400  

- ” – cu 1 gradaţie   13.300  

Director institut de cercetare ştiinţifică cu 6 gradaţii   55.400  

- ” – cu 1 gradaţie   33.250  

General de armată   67.500  

- ” – corp de armată   61.200  

- ” – divizie   55.600  

Colonel   33.300  

Maior   21.200  

Căpitan    16.000  

Locotenent   13.400  

Sublocotenent   11.100  

Lucrător/Muncitor în industria alimentară  2.118   

Lucrător/Muncitor în industra artelor grafice  2.005   

Lucrător/Muncitor în industria lemnului şi mobilei  1.771   

Funcţionar superior licenţiat în drept  3.400   

Prefect de judeţ 17.250    

Notar minim 1.900    

Notar maxim 4.000    

Inginer stagiar 3.300   11.200 

Inginer maxim 19.500    

Contabil cu gradaţie    11.100 

Prim redactor [n.n probabil la un ziar]    50.000 

Ziarist definitiv cu peste 10 ani vechime    20.000 

Ziarist stagiar    15.00 

Stenodactilograf/ă cu două gradaţii    12.100 

Dactilograf    6.000 

Telefonist principal    7.800 

Lucrător/Muncitor minier    18.980 

Lucrător/Muncitor din industria hârtiei    6.776 

Om de serviciu    3.700 

Prefect de poliţie minim 10.950    

Prefect de poliţie maxim 19.900    

Judecător minim 9.250    

Judecător maxim 19.150    

Medic (nn, probabil obişnuit) minim 8.500   12.000 

Medic (nn, probabil obişnuit) maxim 11.900   15.000 



  

 

Din acest tabel, se observă care era raportul salarial pe care îl putem folosi şi azi la 

aprecierea grilelor pentru medici. Se poate observa că un profesor universitar (se poate 

presupune că şi medic) avea între 33 250, la debutul carierei ca profesor, şi 61 800 lei, la sfîrşitul 

carierei (la 70 de ani). Raportul cu salariul Primului Ministru era 1,3-2,42. Cu alte cuvinte, în 

perioada războiului (Al doilea război Mondial), Primul Ministru, General cu 4 stele (devenit 

Mareşal) avea salariul mai mare de 1,3 la 2,42 ca un profesor la Medicină. Comparativ, astăzi 

(Proiect, August 2015), Primul Ministru (cu gradaţia 18) are de 3 ori salariul celui mai bine plătit 

medic (coeficient 5,85 – vezi tabelul specific mai sus). 

Cum este bine să raportăm salariul medicului obişnuit [şi iar, aceeaşi problemă, care este 

medicul obişnuit ?], la cel al judecătorului ? care are ceva mai mult decît un medic de ţară pînă la 

30% mai mult, sau la un prefect de poliţie, care la sfîrşitul carierei avea, în 1934, de 2 ori mai 

mult ca medicul de ţară !? 

 

 Avînd aceste date, reiterăm dorinţa noastră de a ne întîlni pentru a putea explica o parte 

din problematicile noastre comune. 

 

 

Preşedinte    PrimVicepreşedinte 

Dr. Dan Pereţianu   Dr. Sorin Şubă 
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