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Dragi colegi,

În urma dezbaterilor online din plenul Camerei Deputaților din data de 03.04.2020, s-a hotărât
modificarea și completarea Legii pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, prin adoptarea proiectului de lege PL-x nr. 600/2019, urmând a fi
majorate salariile colegilor noștri biochimiști, biologi, chimiști, iar conform informațiilor propagate în massmedia și cele ale farmaciștilor, fizicienilor și psihologilor.
Dorim ca pe această cale să le transmitem colegilor noștri că ne bucurăm pentru reușita lor,
cunoaștem complexitatea muncii prestate și necesitatea de a fi remunerați corespunzător nivelului de
studii absolvite!
Totodată ne exprimăm dezamăgirea față de decizia Comisiei pentru muncă și protecție socială
a Camerei Deputaților de a nu supune dezbaterii și proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, înregistrat cu PL-x
589/2019, aflat în așteptarea raportului de la această comisie încă din data de 26.11.2019, așa cum este
afișat pe site-ul oficial al Camerei Deputaților la rubrica “Urmărirea procesului legislativ - derularea
procedurii legislative”. Constatăm cu regret și o lipsă totală a informării și consultării partenerilor sociali
(sindicate/organizații sindicale, angajatori/organizații patronale, precum și reprezentanții autorităților
administrației publice) în vederea stabilirii unui acord și în problema de interes comun a salariilor
fizioterapeuților, omiși în mod inexplicabil de la toate majorările salariale.
Prin demersul legislativ mai sus menționat s-a solicitat creșterea nivelului salariului de bază,
majorări și stabilirea coeficientului de bază pentru fizioterapeuți (fiziokinetoterapeut,
kinetoterapeut și profesor CFM), o categorie profesională pentru care nu se mai respectă ierarhia,
nivelul studiilor și importanța socială a muncii, așa cum este firesc într-o țară democratică, membră a
Uniunii Europene.
Existența inechităților în ceea ce privește retribuirea specialiștilor din sistemul sanitar, a căror
preocupare majoră este menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate a populației, nedreptățește
această categorie a cărei profesie este reglementată prin Legea nr. 229/2016 privind organizarea și
exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului
Fizioterapeuților din România, cu modificările ulterioare.
Reamintim că la acest moment cei aproximativ 1600 specialiști angajați în sistemul public de
sănătate pe funcțiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut și profesor CFM reprezintă personalul cu studii
superioare cu cel mai scăzut nivel de salarizare (salariu net între 1851 lei pentru fizioterapeuți
gradație I și 3658 lei pentru fizioterapeuți gradație V), categorie omisă de fiecare dată când s-au
aprobat modificări/creșteri ale retribuțiilor personalului medico-sanitar și auxiliar.
În acest moment de maximă dificultate, fizioterapeuții își desfășoară activitatea în condiții de risc
alături de medici și asistenți medicali din unitățile spitalicești, aceștia având un rol esențial în asigurarea
stării de sănătate, inclusiv a pacientului cu disfuncții respiratorii, acționând deja alături de celelalte cadre
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medicale, de la activitatea de triaj până la fizioterapie respiratorie desfășurată în secțiile de Anestezie și
Terapie Intensivă (ATI).
Consiliul național al CFZRO face apel la simțul responsabilității profesionale și umanitare al
membrilor Comisiei pentru muncă și protecție socială din cadrul Camerei Deputaților și își exprimă
speranța că și proiectul de lege PL-x nr. 589/2019 de modificare a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, care face referire la mărirea salariilor fizioterapeuților, va fi luat în
considerare cu celeritate de legiuitor.
Este necesară acum mai mult ca oricând eliminarea acestor inechități salariale prin motivarea și
recompensarea acestei categorii profesionale, pentru a reduce exodul specialiștilor din domeniul
fizioterapiei, fenomen care afectează tot mai mult sistemul sanitar din România în ultimii ani, dar și
pentru responsabilizarea specialiștilor privind asigurarea creșterii calității serviciilor de fizioterapie.
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