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privind înfiinþarea ºi organizarea Centrului medical de fono-audiologie 

ºi chirurgie funcþionalã O.R.L. în subordinea Ministerului Sãnãtãþii 

 

   Consiliul de Miniºtri al Republicii Socialiste România h o t ã r ã º t 

e: 

 

   Art. 1. - Pe data de 1 ianuarie 1973 se înfiinþeazã, în subordinea 

Ministerului Sãnãtãþii, Centrul medical de fono-audiologie ºi chirurgie 

funcþionalã O.R.L., cu sediul în municipiul Bucureºti. 

   Centrul medical de fono-audiologie ºi chirurgie funcþionalã O.R.L. se 

organizeazã ºi va funcþiona ca instituþie sanitarã de stat de interes 

republican, cu personalitate juridicã, potrivit prevederilor legale 

privind organizarea ºi conducerea unitãþilor socialiste de stat. 

   Centrul medical de fono-audiologie ºi chirurgie funcþionalã O.R.L. va 

avea ca obiect de activitate acordarea asistenþei medicale de 

specialitate în bolile din domeniul fono-audiologiei ºi al chirurgiei 

funcþionale O.R.L. cetãþenilor români ºi strãinilor, fiind totodatã ºi 

bazã clinicã pentru învãþãmîntul medical, pentru specializarea ºi 

perfecþionarea personalului sanitar ºi pentru cercetarea ºtiinþificã 

medicalã. 

   Art. 2. - Înfiinþarea Centrului medical de fono-audiologie ºi 

chirurgie funcþionalã O.R.L. se face în cadrul indicatorilor planului de 

muncã ºi salarii aprobaþi, pe anul 1973, Ministerului Sãnãtãþii. 

   Numãrul de posturi pentru Centrul medical de fono-audiologie ºi 

chirurgie funcþionalã O.R.L. se stabileºte de Ministerul Sãnãtãþii 

potrivit criteriilor generale de normare prevãzute pentru clinicile 

universitare, aprobate prin Hotãrîrea Consiliului de Miniºtri nr. 

2024/1969 privind aprobarea criteriilor generale de normare a 

personalului din unitãþile sanitare, clinicile universitare ºi secþiile 

cu paturi din unitãþile de cercetare ºtiinþificã medicalã. 

   Art. 3. - Personalul Centrului medical de fono-audiologie ºi chirurgie 

funcþionalã O.R.L. beneficiazã de salarii tarifare majorate în medie cu 

15%, în condiþiile ce se vor stabili de Ministerul Sãnãtãþii. 

   Art. 4. - Tarifele în valutã pentru cazare, masã ºi pentru consulturi, 

tratamente ºi alte prestaþii medicale acordate bolnavilor cetãþeni 

strãini se stabilesc de Ministerul Sãnãtãþii, cu avizul Ministerului 

Finanþelor. 

   Sumele în valutã provenite din activitatea Centrului medical de fono-

audiologie ºi chirurgie funcþionalã O.R.L. se vor prevedea în planul 

valutar al Ministerului Sãnãtãþii. 

 

   p. Preºedintele Consiliului de Miniºtri, 

ILIE VERDEÞ 
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