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Anexa Nr. II 
 

FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ”SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ” 
    

CAPITOLUL I   
Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială 

 
 1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere           
               
 1.1. Spitale peste 400 de paturi, spitale sub 400 de paturi şi servicii de ambulanţă 
               

Spitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanţă 

Salariile de 
bază - lei 

Salariile de 
bază - lei 

Salariile de 
bază - lei 

Nr.        
crt. Funcţia Nivelul 

studiilor 

Anul 2022 
Coeficient 

Anul 2022 
Coeficient 

Anul 2022 
Coeficient 

      Grad I 
Grad 

II Grad I 
Grad 

II Grad I 
Grad 

II Grad I 
Grad 

II Grad I 
Grad 

II Grad I 
Grad 

II 
1 Manager S 14257 14975 5,70 5,99 13849 14664 5,54 5,87     
2 Manager general S         14257 14975 5,70 5,99 
3 Director de cercetare S 9287 10591 3,71 4,24 8473 9776 3,39 3,91     

4 Director financiar-
contabil/administrativ S 8310 8798 3,32 3,52 6762 7169 2,70 2,87     

5 Director economic S         6762 7658 2,70 3,06 
6 Director tehnic S         7169 8147 2,87 3,26 
7 Director de îngrijiri S, SSD 6517 7006 2,61 2,80 5540 6110 2,22 2,44     
8 Alţi directori S 7658 8147 3,06 3,26 6762 7169 2,70 2,87     

9 Asistent şef S,SSD,P
L         5377 5784 2,15 2,31 

               
 Notă:              

 Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.      
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1.2. Institutul Naţional de Hematologie Tranfuzională "Prof.Dr.C.T.Nicolau", Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului Bucureşti, centre de 
transfuzie sanguină regionale şi centre de transfuzie sanguină judeţene 
 

Institutul Naţional de 
Hematologie Tranfuzională 

"Prof.Dr.C.T.Nicolau" 

Centrul de Transfuzie Sanguină al 
municipiului Bucureşti 

Centre de transfuzie sanguină 
regionale 

Centre de transfuzie sanguină 
judeţene 

Salariile de bază 
- lei 

Salariile de bază 
- lei 

Salariile de 
bază - lei 

Salariile de 
bază - lei 

Anul 2022 
Coeficient 

Anul 2022 
Coeficient 

Anul 2022 
Coeficient 

Anul 2022 
Coeficient 

Nr.        
crt. Funcţia Nivelul 

studiilor 

Grad I Grad 
II 

Grad 
I 

Grad 
II Grad I Grad 

II 
Grad 

I 
Grad 

II 
Grad 

I 
Grad 

II Grad I Grad 
II Grad I Grad 

II Grad I Grad 
II 

1 Director 
general  11568 12057 4,63 4,82             

2 

Director, 
director 
general 
adjunct 

S 10102 10591 4,04 4,24 10102 10591 4,04 4,24 9450 10102 3,78 4,04 9287 9776 3,71 3,91 

3 
Director 
adjunct 
ştiinţific 

S 9450 10102 3,78 4,04             

4 

Director 
adjunct 
financiar 
contabilitate 

S 7495 8310 3,00 3,32             

5 
Director 
resurse 
umane 

S 7495 8310 3,00 3,32             

6 Contabil şef S     7006 7495 2,80 3,00 6354 6762 2,54 2,70 5784 6354 2,31 2,54 

 
Notă:  
Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 
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1.3. Alte funcţii de conducere 
 

Salariile de 
bază - lei 

Anul 2022 
Coeficient Nr. 

crt. Alte funcţii de conducere Nivelul 
studiilor 

Grad I 
Grad 

II Grad I 
Grad 

II 

1 Director general *) S 8961 9450 3,58 3,78 

2 Director general adjunct, director, 
director executiv *) S 8798 9287 3,52 3,71 

3 Director adjunct *) S 8310 8798 3,32 3,52 

4 Director adjunct financiar-contabil 
*) S 6517 7169 2,61 2,87 

5 Contabil- şef *) S 5540 7006 2,22 2,80 

6 Şef serviciu medical S 6110 7658 2,44 3,06 

7 Şef birou, şef atelier, şef laborator, 
şef oficiu  S 5132 6110 2,05 2,44 

8 Asistent medical-şef pe unitate S, SSD, 
PL 5030 5540 2,01 2,22 

9 Şef formaţie muncitori  4475 5008 1,79 2,00 

*) Se utilizează în unităţile sanitare fără paturi. 
 
Notă : 
1. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţia de medic şef 
serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut. 
2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţia de şef laborator şi altele similare în cadrul 
institutelor  de medicină legală beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut. 
3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii în conducerea institutelor  de medicină 
legală beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut. 
4. Medicii în specialitatea anatomie patologică şi medicină legală care ocupă funcţii de conducere în 
comitetul director al unităţilor sanitare cu paturi, beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază 
avut. 
5. Salariile de bază prevăzute la gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 
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1.4. Persoanele care exercită funcţiile nominalizate în următorul tabel, pe perioada cât exercită 
aceste funcţii, beneficiază de majorarea salariului de bază avut, după cum urmează: 
 
Nr 
crt Funcţia Majorare salariu 

de bază - % 

1 Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă 7,5 

2 Director medical 7,5 

 3 Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare 5 

 4 Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) 
şef secţie, şef laborator şi altele similare 5 

5 Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de 
urgenţă 7,5 

6 Farmacist şef serviciu, şef secţie, farmacist şef punct de 
lucru (oficină) 7,5 

7 
Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, 
oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef / 
asistent coordonator 

10 

8 Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, 
cu gestiune 5 

9 Spălătoreasă cu gestiune 2,5 

10 Şef echipă  2,5 

11 Personal care desfăşoară control în sănătate publică - 
direcţia de sănătate publică 7,5 

12 Medic coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti 
/substaţie serviciul de ambulanţă 7,5 

13 Asistent medical  coordonator substaţie sector 
municipiul Bucureşti /substaţie serviciul de ambulanţă  10 

14 
Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie 
sector municipiul Bucureşti/ substaţie serviciul de 
ambulanţă  

10 

15 Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de 
medicamente  10 

 
1.5. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a 
capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale, pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor 
funcţiei de bază, beneficiază, în cursul unei luni, de indemnizaţii de cel mult 10% din salariul de 
bază al funcţiei de execuţie îndeplinită, care nu fac parte din salariul de bază.  
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2. Salarii de bază  pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi 
sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială 

 
Unităţile clinice cuprind: spitale clinice judeţene de urgenţă, spitale judeţene de urgenţă, spitale regionale, 
spitale clinice de specialitate de urgenţă, spitale clinice, spitale de urgenţă, spitale de specialitate, Spitalul 

Universitar de Urgenţă „Elias”*), Institutul Naţional de Sănătate Publică, institute şi centre medicale, 
institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină judeţene şi al municipiului Bucureşti, Centrul 

Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Academiei 
Române*), Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă 

 
a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar 

 
a.1. Unităţi clinice 

 
Unităţi clinice 

Salariul de bază - lei                                                                                                                                                                    
Gradaţia 0 

Nr. 
crt. Funcţia Nivelul 

studiilor 
Anul 2022 

Coeficient 

1 Medic primar S 12500 5,00 
2 Medic primar dentist S 12500 5,00 
3 Medic specialist S 9900 3,96 
4 Medic specialist dentist S 9900 3,96 
5 Medic rezident anul VI-VII S 7900 3,16 
6 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92 
7 Medic dentist rezident anul IV-V S 7300 2,92 
8 Medic rezident anul III S 6700 2,68 
9 Medic dentist rezident anul III S 6700 2,68 

10 Medic rezident anul II S 6100 2,44 
11 Medic dentist rezident anul II S 6100 2,44 
12 Medic rezident anul I S 5700 2,28 
13 Medic dentist rezident anul I S 5700 2,28 
14 Medic S 6400 2,56 
15 Medic dentist S 6400 2,56 
16 Farmacist primar *1) S 5528 2,21 
17 Farmacist specialist S 5315 2,13 
18 Farmacist S 4475 1,79 
19 Farmacist rezident anul III S 4388 1,76 
20 Farmacist rezident anul II S 4345 1,74 
21 Farmacist rezident anul I S 4302 1,72 
22 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; 

principal 
S 4819 1,93 

23 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; 
specialist 

S 4302 1,72 

24 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4087 1,63 
25 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; 

debutant 
S  

3950 1,58 
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26 Asistent medical, tehnician de radiologie 
şi imagistică licenţiat, asistent medical de 
laborator clinic licenţiat, licenţiat în 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 
tehnician dentar licenţiat, asistent medical 
dentar licenţiat, tehnician de farmacie 
licenţiat, tehnician de audiologie şi 
protezare auditivă licenţiat, asistent 
medical de profilaxie dentară licenţiat, 
asistent medical licenţiat în nutriţie şi 
dietetică, moaşă; principal 

S 4345 1,74 

27 Asistent medical, tehnician de radiologie 
şi imagistică licenţiat, asistent medical de 
laborator clinic licenţiat, licenţiat în 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 
tehnician dentar licenţiat, asistent medical 
dentar licenţiat, tehnician de farmacie 
licenţiat, tehnician de audiologie şi 
protezare auditivă licenţiat, asistent 
medical de profilaxie dentară licenţiat, 
asistent medical licenţiat în nutriţie şi 
dietetică, moaşă; 

S 4173 1,67 

28 Asistent medical, tehnician de radiologie 
şi imagistică licenţiat, asistent medical de 
laborator clinic licenţiat, licenţiat în 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 
tehnician dentar licenţiat, asistent medical 
dentar licenţiat, tehnician de farmacie 
licenţiat, tehnician de audiologie şi 
protezare auditivă licenţiat, asistent 
medical de profilaxie dentară licenţiat, 
asistent medical licenţiat în nutriţie şi 
dietetică, moaşă; debutant 

S 3950 1,58 

29 Dentist principal SSD 4087 1,63 
30 Dentist  SSD 3900 1,56 
31 Dentist debutant SSD 3850 1,54 
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, fiziokinetoterapeut, 

SSD 4087 1,63 
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cosmetician medical, asistent medical 
nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; principal 

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 
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, fiziokinetoterapeut, 
cosmetician medical, asistent medical 
nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar 

SSD 3900 1,56 
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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, fiziokinetoterapeut, 
cosmetician medical, asistent medical 
nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; debutant 

SSD 3850 1,54 

35 Asistent medical, principal *2) PL 3900 1,56 
36 Asistent medical  *2) PL 3750 1,50 
37 Asistent medical, debutant *2) PL 3700 1,48 
38 Asistent medical, principal *2) M 3850 1,54 
39 Asistent medical *2) M 3700 1,48 
40 Asistent medical, debutant *2) M 3610 1,44 
41 Tehnician dentar, principal *3) M 3850 1,54 
42 Tehnician dentar  *3) M 3700 1,48 
43 Tehnician dentar, debutant *3) M 3610 1,44 
44 Soră medicală, principal *4) M 3750 1,50 
45 Soră medicală  *4) M 3650 1,46 
46 Soră medicală, debutant *4) M 3610 1,44 
47 Autopsier, principal M 3750 1,50 
48 Autopsier M 3650 1,46 
49 Autopsier, debutant M 3610 1,44 

50 Statistician medical, registrator medical; 
principal M 3750 1,50 

51 Statistician medical, registrator medical M 3650 1,46 

52 Statistician medical, registrator medical; 
debutant M 3610 1,44 
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a.2. Anatomia patologică şi medicina legală 
 
 

Anatomia patologică şi medicina 
legală 

Salariul de bază - lei                                                                                                                                                                    
Gradaţia 0 

Nr
. 

crt
. 
  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  
Anul 2022 

Coeficient 

1 Medic primar S 16250 6,50 
2 Medic specialist S 12870 5,15 
3 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92 
4 Medic rezident anul III S 6700 2,68 
5 Medic rezident anul II S 6100 2,44 
6 Medic rezident anul I S 5700 2,28 
7 Farmacist primar *1) S 7186 2,87 
8 Farmacist specialist S 6909 2,76 
9 Farmacist S 5135 2,05 

10 Asistent medical, tehnician de radiologie; 
principal S 5649 2,26 

11 Asistent medical, tehnician de radiologie S 5425 2,17 

12 Asistent medical, tehnician de radiologie; 
debutant S 5135 2,05 

13 Asistent medical, asistent medical 
specialist; principal SSD 5313 2,13 

14 Asistent medical, asistent medical 
specialist SSD 5070 2,03 

15 Asistent medical, asistent medical 
specialist; debutant SSD 5005 2,00 

16 Asistent medical, principal *2) PL 5070 2,03 
17 Asistent medical  *2) PL 4875 1,95 
18 Asistent medical, debutant *2) PL 4810 1,92 
19 Asistent medical, principal *2) M 5005 2,00 
20 Asistent medical *2) M 4810 1,92 
21 Asistent medical, debutant *2) M 4693 1,88 
22 Soră medicală, principal *4) M 4875 1,95 
23 Soră medicală  *4) M 4745 1,90 
24 Soră medicală, debutant *4) M 4693 1,88 
25 Autopsier, principal M 4875 1,95 
26 Autopsier M 4745 1,90 
27 Autopsier, debutant M 4693 1,88 

28 Statistician medical, registrator medical; 
principal M 4875 1,95 

29 Statistician medical, registrator medical M 4745 1,90 

30 Statistician medical, registrator medical; 
debutant M 4693 1,88 
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a.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU,  

secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală 
 

Servicii de ambulanţă, compartimente 
de primire urgenţe: UPU-SMURD, 
UPU, CPU, secţii/compartimente cu 
paturi de ATI/TI, unitate de transport 

neonatală 
Salariul de bază - lei                                                                                                                                                                 

Gradaţia 0 

Nr. 
crt. 
  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  

Anul 2022 
Coeficient 

1 Medic primar S 13338 5,34 
2 Medic dentist primar S 13338 5,34 
3 Medic specialist S 10563 4,23 
4 Medic dentist specialist S 10563 4,23 
5 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92 
6 Medic rezident anul III S 6700 2,68 
7 Medic rezident anul II S 6100 2,44 
8 Medic rezident anul I S 5700 2,28 
9 Medic S 6509 2,60 

10 Medic dentist S 6082 2,43 
11 Farmacist primar *1) S 5898 2,36 
12 Farmacist specialist S 5671 2,27 
13 Farmacist rezident anul III  S 4682 1,87 
14 Farmacist rezident anul II S 4636 1,85 
15 Farmacist rezident anul I S 4591 1,84 
16 Farmacist S 4774 1,91 
17 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; 

principal S 5142 2,06 
18 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; 

specialist S 4591 1,84 
19 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4361 1,74 
20 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; 

debutant S 4215 1,69 
21 Asistent medical, tehnician de radiologie 

şi imagistică licenţiat, asistent medical de 
laborator clinic licenţiat, licenţiat în 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 
tehnician dentar licenţiat, asistent medical 
dentar licenţiat, tehnician de farmacie 
licenţiat, tehnician de audiologie şi 
protezare auditivă licenţiat, asistent 
medical de profilaxie dentară licenţiat, 
moaşă; principal 

S 4636 1,85 

22 Asistent medical, tehnician de radiologie şi 
imagistică licenţiat, asistent medical de 
laborator clinic licenţiat, licenţiat în 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 
tehnician dentar licenţiat, asistent medical 
dentar licenţiat, tehnician de farmacie 
licenţiat, tehnician de audiologie şi 
protezare auditivă licenţiat, asistent medical 
de profilaxie dentară licenţiat, moaşă 

S 4453 1,78 
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23 Asistent medical, tehnician de radiologie 
şi imagistică licenţiat, asistent medical de 
laborator clinic licenţiat, licenţiat în 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 
tehnician dentar licenţiat, asistent medical 
dentar licenţiat, tehnician de farmacie 
licenţiat, tehnician de audiologie şi 
protezare auditivă licenţiat, asistent 
medical de profilaxie dentară licenţiat, 
moaşă; debutant 

S 4215 1,69 

24 Dentist, principal SSD 4361 1,74 
25 Dentist  SSD 4161 1,66 
26 Dentist, debutant SSD 4108 1,64 
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, fiziokinetoterapeut, 
cosmetician medical, asistent medical 
nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; principal 

SSD 4361 1,74 

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, fiziokinetoterapeut, 
cosmetician medical, asistent medical 
nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 

SSD 4161 1,66 
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specialist, asistent dentar 
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, fiziokinetoterapeut, 
cosmetician medical, asistent medical 
nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; debutant 

SSD 4108 1,64 

30 Asistent medical, principal *2) PL 4161 1,66 
31 Asistent medical  *2) PL 4001 1,60 
32 Asistent medical, debutant *2) PL 3948 1,58 
33 Asistent medical, principal *2) M 4108 1,64 
34 Asistent medical *2) M 3948 1,58 
35 Asistent medical, debutant *2) M 3852 1,54 
36 Tehnician dentar, principal *3) M 4108 1,64 
37 Tehnician dentar  *3) M 3948 1,58 
38 Tehnician dentar, debutant *3) M 3852 1,54 
39 Soră medicală, principal *4) M 4001 1,60 
40 Soră medicală  *4) M 3895 1,56 
41 Soră medicală, debutant *4) M 3852 1,54 

42 Statistician medical, registrator medical, 
operator registrator de urgenţă; principal M 4001 1,60 

43 Statistician medical, registrator medical, 
operator registrator de urgenţă M 3895 1,56 

44 Statistician medical, registrator medical, 
operator registrator de urgenţă; debutant M 3852 1,54 
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a.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice,   

şi unităţi de asistenţă medico-socială 
 
 

Unităţi sanitare, cu excepţia celor 
cuprinse în unităţi clinice, şi unităţi de 

asistenţă medico-socială 
Salariul de bază - lei                                                                  

Gradaţia 0 

Nr
. 

crt
. 
  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  

Anul 2022 
Coeficient 

1 Medic primar S 12250 4,90 
2 Medic dentist primar S 12250 4,90 
3 Medic specialist S 9702 3,88 
4 Medic dentist specialist S 9702 3,88 
5 Medic S 6272 2,51 
6 Medic dentist S 6272 2,51 
7 Farmacist primar *1) S 5251 2,10 
8 Farmacist specialist S 5049 2,02 
9 Farmacist S 4251 1,70 

10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; 
principal S 4578 1,83 

11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; 
specialist S 4200 1,68 

12 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4087 1,63 

13 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; 
debutant S 3950 1,58 

14 Asistent medical, tehnician de radiologie şi 
imagistică licenţiat, asistent medical de 
laborator clinic licenţiat, licenţiat în 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 
tehnician dentar licenţiat, asistent medical 
dentar licenţiat, tehnician de farmacie 
licenţiat, tehnician de audiologie şi 
protezare auditivă licenţiat, asistent 
medical de profilaxie dentară licenţiat, 
asistent medical licenţiat în nutriţie şi 
dietetică, moaşă; principal 

S 4128 1,65 

15 Asistent medical, tehnician de radiologie şi 
imagistică licenţiat, asistent medical de 
laborator clinic licenţiat, licenţiat în 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 
tehnician dentar licenţiat, asistent medical 
dentar licenţiat, tehnician de farmacie 
licenţiat, tehnician de audiologie şi 
protezare auditivă licenţiat, asistent 
medical de profilaxie dentară licenţiat, 
asistent medical licenţiat în nutriţie şi 
dietetică, moaşă 

S 4020 1,61 
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16 Asistent medical, tehnician de radiologie şi 
imagistică licenţiat, asistent medical de 
laborator clinic licenţiat, licenţiat în 
balneofiziokinetoterapie şi recuperare, 
tehnician dentar licenţiat, asistent medical 
dentar licenţiat, tehnician de farmacie 
licenţiat, tehnician de audiologie şi 
protezare auditivă licenţiat, asistent 
medical de profilaxie dentară licenţiat, 
asistent medical licenţiat în nutriţie şi 
dietetică, moaşă; debutant 

S 3950 1,58 

17 Dentist, principal SSD 3950 1,58 
18 Dentist SSD 3900 1,56 
19 Dentist, debutant SSD 3850 1,54 
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 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, fiziokinetoterapeut, 
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, fiziokinetoterapeut, 
cosmetician medical, asistent medical 

SSD 3900 1,56 
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nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar 

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-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, fiziokinetoterapeut, 
cosmetician medical, asistent medical 
nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar 
specialist, asistent dentar; debutant 

SSD 3850 1,54 

23 Asistent medical, principal *2) PL 3900 1,56 
24 Asistent medical  *2) PL 3850 1,54 
25 Asistent medical, debutant *2) PL 3750 1,50 
26 Asistent medical, principal *2) M 3850 1,54 
27 Asistent medical *2) M 3750 1,50 
28 Asistent medical, debutant *2) M 3610 1,44 
29 Tehnician dentar, principal *3) M 3850 1,54 
30 Tehnician dentar  *3) M 3750 1,50 
31 Tehnician dentar, debutant *3) M 3610 1,44 
32 Soră medicală, principal *4) M 3750 1,50 
33 Soră medicală  *4) M 3700 1,48 
34 Soră medicală, debutant *4) M 3610 1,44 
35 Autopsier, principal M 3750 1,50 
36 Autopsier M 3700 1,48 
37 Autopsier, debutant M 3610 1,44 

38 Statistician medical, registrator medical; 
principal M 3750 1,50 

39 Statistician medical, registrator medical M 3700 1,48 

40 Statistician medical, registrator medical; 
debutant M 3610 1,44 

 



 

61 
 

b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele  
paraclinice medico-sanitare 

 
b.1. Unităţi clinice 

 
Unităţi clinice 

Salariul de bază 
- lei                                                                                                                                               

Gradaţia 0 

Nr
. 

crt
. 
  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  
Anul 2022 

Coeficient 

1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert 
în fizică medicală S 4905 1,96 

2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, 
fizician medical S 4388 1,76 

3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4087 1,63 

4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, 
debutant S 3950 1,58 

5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 
asistent social; principal S 4733 1,89 

6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 
asistent social S 4259 1,70 

7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 
asistent social; debutant S 3950 1,58 

8 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; 
principal *5) SSD 4302 1,72 

9 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 3950 1,58 

10 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; 
debutant *5) SSD 3850 1,54 

11 Psiholog principal S 4905 1,96 
12 Psiholog specialist S 4388 1,76 
13 Psiholog practicant S 4130 1,65 
14 Psiholog stagiar S 3950 1,58 

 
b.2. Anatomia patologică şi medicina legală 

 
Anatomia patologică şi 

medicina legală 
Salariul de bază 

– lei 
Gradaţia 0 

Nr
. 

crt
. 
  

Funcţia 
 

Nivelul 
studiilor 

  

Anul 2022 

Coeficient 

1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, expert 
în fizică medicală S 6377 2,55 

2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, 
fizician medical S 5705 2,28 

3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 5313 2,13 

4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician medical, 
debutant S 5135 2,05 

5 Psiholog principal S 6377 2,55 
6 Psiholog specialist S 5705 2,28 
7 Psiholog practicant S 5369 2,15 
8 Psiholog stagiar S 5135 2,05 

 
 



 

62 
 

b.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU,   
secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală 

 
Servicii de ambulanţă, 

compartimente de primire 
urgenţe: UPU-SMURD, UPU, 
CPU,  secţii/ compartimente cu 

paturi de ATI/TI, unitate de 
transport neonatală 

Salariul de bază 
- lei                                                                                                                                     

Gradaţia 0 

Nr
. 

crt
. 
  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  

Anul 2022 

Coeficient 

1 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 
asistent social; principal S 5050 2,02 

2 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 
asistent social S 4545 1,82 

3 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 
asistent social; debutant S 4215 1,69 

4 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; 
principal *5) SSD 4591 1,84 

5 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 4215 1,69 

6 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; 
debutant *5) SSD 4108 1,64 

7 Psiholog principal S 5234 2,09 
8 Psiholog specialist S 4682 1,87 
9 Psiholog practicant S 4407 1,76 

10 Psiholog stagiar S 4215 1,69 
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b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice,   
şi unităţi de asistenţă medico-socială 

 
Unităţi sanitare, cu excepţia 

celor cuprinse în unităţi 
clinice,  şi unităţi de asistenţă 

medico-socială 
Salariul de bază 

- lei                                                                                                                                                                    
Gradaţia 0 

Nr
. 

crt
. 
  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  

Anul 2022 

Coeficient 

1 Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal, 
expert în fizică medicală S 4672 1,87 

2 Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist, 
fizician medical S 4179 1,67 

3 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 4000 1,60 

4 Biolog, biochimist, chimist, fizician; fizician 
medical, debutant S 3950 1,58 

5 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 
asistent social; principal S 4508 1,80 

6 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 
asistent social S 4087 1,63 

7 Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, 
asistent social; debutant S 3950 1,58 

8 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; 
principal *5) SSD 4087 1,63 

9 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social *5) SSD 3900 1,56 

10 Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; 
debutant *5) SSD 3850 1,54 

11 Psiholog principal S 4672 1,87 
12 Psiholog specialist S 4179 1,67 
13 Psiholog practicant S 4000 1,60 
14 Psiholog stagiar S 3950 1,58 

 
c) Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 

 
c.1. Unităţi clinice 

 
Unităţi clinice 

Salariul de bază 
- lei                                                                                                                                                                    

Gradaţia 0 

Nr
. 
crt
. 
  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  
Anul 2022 

Coeficient 

1 Infirmieră, agent DDD M;G 3550 1,42 
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 3450 1,38 
3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare  2950 1,18 
4 Bucătar  2950 1,18 
5 Şofer autosanitară II *7) M 3850 1,54 
6 Şofer autosanitară III *7) M;G 3750 1,50 
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c.2. Anatomia patologică şi medicina legală 
 

Anatomia patologică şi 
medicina legală 

Salariul de bază 
- lei                                                                                                      

Gradaţia 0 

Nr
. 

crt
. 
  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  

Anul 2022 

Coeficient 

1. Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare   3835 1,53 
 
 

c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU 
 

Servicii de ambulanţă, 
compartimente de primire urgenţe: 

UPU-SMURD, UPU, CPU 
Salariul de bază - lei                                                                                                               

Gradaţia 0 

Nr
. 

crt
. 
  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  

Anul 2022 
Coeficient 

1 Infirmieră, agent DDD M;G 3610 1,44 
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 3550 1,42 
3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, 

îngrijitoare  3000 1,20 

4 Ambulanţier *6) M 4130 1,65 
5 Şofer autosanitară I *7) M 3900 1,56 
6 Şofer autosanitară II *7) M 3850 1,54 

 
 

c.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice,   
şi unităţi de asistenţă medico-socială 

 
Unităţi sanitare, cu excepţia 

celor cuprinse în unităţi 
clinice,  şi unităţi de asistenţă 

medico-socială 
Salariul de bază 

- lei                                                                                                                         
Gradaţia 0 

Nr
. 

crt
. 
  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  

Anul 2022 

Coeficient 

1 Infirmieră, agent DDD M;G 3550 1,42 
2 Infirmieră, agent DDD; debutant M;G 3450 1,38 
3 Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare   2950 1,18 
4 Bucătar   2950 1,18 
5 Şofer autosanitară II *7) M 3850 1,54 
6 Şofer autosanitară III *7) M;G 3750 1,50 

*1) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. 
*2) Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, instructor de 
energo-terapie, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare 
ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel. 
*3) Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare 
ortopedică şi protezare auditivă. 
*4) Se aplică şi funcţiilor de oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, moaşă, maseur, gipsar, autopsier, 
instructor CFM, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor. 



 

65 
 

*5) Se aplică 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. 
*6) Se ocupă prin concurs sau examen de promovare de către personalul care îndeplineşte condiţiile de 
încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I, conducător de şalupă medicală, motorist şi marinar cu o 
vechime de minimum 6 ani, şi posedă diploma de absolvire a cursului de ambulanţier potrivit Ordinului 
Ministrului Sănătăţii nr. 388/1992 privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a 
Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti - Ilfov şi în alte servicii 
judeţene de ambulanţă acreditate de Ministerul Sănătăţii prin ordin al ministrului.  
*7) Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă 
judeţene şi al municipiului Bucureşti-Ilfov, iar nivelurile de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor 
din alte unităţi sanitare. 
 
Notă: 
1. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate din 
direcţiile de sănătate publică. 
2. Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se poate aplica şi personalului de cercetare cu 
studii superioare din unităţile clinice, din institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele 
profesionale de la lit.a.1. nr.crt.1-13,16 şi 17,19-21 şi lit.b.l. nr.crt.l, 2, 5,11. 
3. Nivelul de studii (M) cu diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire pentru funcţiile de 
ambulanţier şi şofer autosanitară  I şi II se utilizează numai pentru încadrarea şi promovarea acestor 
funcţii la serviciile de ambulanţă şi se aplică ulterior intrării în vigoare a prezentei legi. 
4. Anexele a.4., b.4., c.4. se utilizează şi pentru dispensarele medicale şcolare, pentru personalul din 
creşe, pentru personalul medical din cadrul cabinetelor medicale din structurile teritoriale de expertiză 
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, personalul medico-sanitar din direcţiile judeţene pentru 
tineret şi sport, complexele sportive naţionale şi cluburile sportive, precum şi pentru medicii din asistenţa 
socială. 
5. Salarizarea prevăzută pentru funcţia de infirmier se utilizează şi pentru muncitorii care asigură 
supravegherea bolnavilor psihici periculoşi din unităţile, secţiile sau compartimentele de psihiatrie. 
6. Salariile de bază prevăzute la pct.2 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se 
determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta 
lege. 
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3. Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare 
 

3.1. Salarii de bază pentru funcţii de conducere 
 

Salariile de bază - lei 
Anul 2022 Coeficient Nr

. 
crt
. 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

Grad I Grad II Grad I Grad II 

 a) Unităţi de asistenţă socială/centre 
cu personalitate juridică      

1 Director S 5791 7282 2,32 2,91 
2 Contabil-şef S 5417 6580 2,17 2,63 

 b) Unităţi de asistenţă socială/centre 
fără personalitate juridică      

3 Şef centru S 5315 5966 2,13 2,39 

4 Coordonator personal de specialitate S;SSD; 
PL 4905 5417 1,96 2,17 

Notă:  
Salariile de bază prevăzute la gradul I si gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 
 
 

3.2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate din unităţile de asistenţă socială/centre  
cu sau fără personalitate juridică 

 
Salariul de bază - 

lei                                                                                                                                                                    
Gradaţia 0 

Nr. 
crt. 

  

Funcţia 
  

Nivelul 
studiilor 

  
Anul 2022 

Coeficient 

1 Asistent social principal S 4561 1,82 
2 Asistent social specialist S 4259 1,70 
3 Asistent social practicant S 4173 1,67 
4 Asistent social debutant S 3950 1,58 
5 Psiholog principal S 4561 1,82 
6 Psiholog specialist S 4259 1,70 
7 Psiholog practicant S 4173 1,67 
8 Psiholog stagiar S 3950 1,58 

9 

Logoped, profesor CFM,  interpret în 
limbajul mimico-gestual şi al limbajului 
specific persoanelor cu surdocecitate, 
kinetoterapeut, psihopedagog,  terapeut 
ocupational; principal 

S 4508 1,80 

10 

Logoped, profesor CFM,  interpret în 
limbajul mimico-gestual şi al limbajului 
specific persoanelor cu surdocecitate, 
kinetoterapeut, psihopedagog,  terapeut 
ocupational 

S 4087 1,63 

11 Logoped, profesor CFM,  interpret în 
limbajul mimico gestual şi al limbajului 
specific persoanelor cu surdocecitate, 
kinetoterapeut, psihopedagog,  terapeut 
ocupational; debutant 

S 3950 1,58 

12 Fiziokinetoterapeut principal S 4578 1,83 
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13 Fiziokinetoterapeut specialist S 4200 1,68 
14 Fiziokinetoterapeut S 4087 1,63 
15 Fiziokinetoterapeut debutant S 3950 1,58 
16 Educator  principal S 4128 1,65 
17 Educator S 4020 1,61 
18 Educator   debutant S 3950 1,58 

19 Asistent medical, tehnician de 
audiologie şi protezare auditivă; 
principal 

S 4128 1,65 

20 Asistent medical, tehnician de 
audiologie şi protezare auditivă S 4020 1,61 

21 Asistent medical, tehnician de 
audiologie şi protezare auditivă; 
debutant 

S 3950 1,58 

22 Educator,  profesor CFM,  educator 
puericultor, asistent medical;  principal 
*1) 

SSD 3950 1,58 

23 Educator, profesor CFM,  educator 
puericultor, asistent medical *1) SSD 3900 1,56 

24 Educator,  profesor CFM,  educator 
puericultor, asistent medical; debutant 
*1) 

SSD 3850 1,54 

25 Educator,  educator puericultor, asistent 
medical;   principal 1*) PL 3900 1,56 

26 Educator, educator puericultor, asistent 
medical 1*) PL 3850 1,54 

27 Educator,  educator puericultor, asistent 
medical;   debutant 1*) PL 3750 1,50 

28 

Educator, educator puericultor, asistent 
igiena, asistent BFT, optician protezare 
ortopedică şi auditivă, asistent medical; 
principal 1*) 

M 3850 1,54 

29 

Educator, educator puericultor, asistent 
igienă, asistent BFT, optician protezare 
ortopedică şi auditivă, asistent medical 
1*) 

M 3750 1,50 

30 

Educator, educator puericultor, asistent 
igienă, asistent BFT,optician protezare 
ortopedică şi auditivă, asistent medical; 
debutant 1*) 

M 3610 1,44 

31 
Profesor CFM, interpret în limbaj 
mimico gestual şi al limbajului specific 
persoanelor cu surdocecitate 

M 3610 1,44 

32 Instructor de educaţie,  instructor CFM; 
principal M 3850 1,54 

33 Instructor de educaţie, instructor CFM M 3750 1,50 

34 Instructor de educaţie,  instructor CFM; 
debutant M 3610 1,44 

35 
Instructor de ergoterapie, art terapeut, 
animator socio-educativ, pedagog de 
recuperare; principal 

PL 3900 1,56 

36 
Instructor de ergoterapie, art terapeut, 
animator socio-educativ, pedagog de 
recuperare 

PL 3850 1,54 
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37 
Instructor de ergoterapie, art terapeut, 
animator socio-educativ, pedagog de 
recuperare; debutant 

PL 3750 1,50 

38 
Instructor de ergoterapie, art terapeut, 
animator socio-educativ, pedagog de 
recuperare; principal 

M 3850 1,54 

39 
Instructor de ergoterapie, art terapeut, 
animator socio-educativ, pedagog de 
recuperare 

M 3750 1,50 

40 
Instructor de ergoterapie, art terapeut, 
animator socio-educativ, pedagog de 
recuperare; debutant 

M 3610 1,44 

41 Soră medicală, masor; principal M 3750 1,50 
42 Soră medicală, masor M 3700 1,48 
43 Soră medicală, masor; debutant M 3610 1,44 
44 Asistent maternal profesionist M, G 2640 1,06 

45 
Părinte social, îngrijitor la domiciliu, 
asistent personal, asistent personal 
profesionist 

M,G 2535 1,01 

46 Tehnician protezist, tehnician 
audioprotezist M, PL 3850 1,54 

47 Agent informare privind cariera M, PL 3750 1,50 
*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, fiziokinetoterapeut, nutriţionist şi dietetician, lucrător social, 
interpret în limbajul mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, mediator social. 
 
 

3.3. Salarii de bază pentru personalul de îngrijire şi asistenţă pentru unităţi de asistenţă 
socială/centre cu sau fără personalitate juridică 

 
Salariul de bază - 

lei                                                                                  
Gradaţia 0 

Nr. 
crt. 

 

Funcţia 
 

Nivelul 
studiilor 

Anul 2022 

Coeficient 

1 Infirmieră G 3550 1,42 
2 Infirmieră debutantă G 3450 1,38 
3 Supraveghetor de noapte G 2570 1,03 
4 Supraveghetor de noapte, debutant G 2500 1,00 

5 Îngrijitoare, spălătoreasă  2950 1,18 

6 Bucătar  2950 1,18 
 
Notă: 
Salariile de bază prevăzute la pct.3.2. şi pct.3.3 sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se 
determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege. 
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CAPITOLUL II 
Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă medico-socială şi din 

unităţile de asistenţă socială/servicii sociale 
 
 

Art. 1. – (1) În unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde 
activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, 
precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24, poate primi, în locul sporului 
pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 20 din prezenta lege, un spor de 15% din salariul 
de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture. 

(2) Sporul prevăzut la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, 
compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art.25 din prezenta lege. 

 
Art. 2. – (1) Munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de 

asistenţă medico-socială, în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de 
sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în 
cadrul programului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de până la 100% din salariul de bază al 
funcţiei îndeplinite. 

(2) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. 
 
Art. 3. – (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru 

asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de 
lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază. 

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia 
de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% din tariful orar al salariului de bază. 

(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia 
de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor 
legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază. 

(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de comitetul 
director, după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentanţilor 
angajaţilor. 

(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care organizează 
serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate numai în linia de gardă vor încheia 
cu această unitate sanitară publică un contract individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea 
prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, 
stabilite conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabileşte pentru funcţia şi gradul 
profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în 
muncă şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar. 

(6) Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin chemări de 
la domiciliu, sunt salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar 
aferent salariului de bază pentru numărul de ore în care asigură garda la domiciliu. 

 
Art. 4. – Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcţie de conducere care efectuează 

gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului 
normal de lucru de la funcţia de bază va beneficia de drepturile aferente activităţii prestate în linia de 
gardă, stabilite conform prevederilor art. 3 din prezenta anexă; pentru determinarea tarifului orar se 
utilizează salariul de bază al funcţiei de execuţie stabilit pentru funcţia şi gradul profesional în care 
aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă. 

 
Art. 5. – (1) În situaţia în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda 

asistenţă medicală de urgenţă la nivelul unităţii sanitare publice şi nu poate fi contactat sau nu răspunde 
solicitării, acesta va fi sancţionat prin diminuarea salariului de bază individual cu un procent între 5-10% 
pe o perioadă de 3 luni, în condiţiile legii.  
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(2) Gărzile efectuate de medici în cadrul normei legale de muncă şi a programului normal de 
lucru de la funcţia de bază în limita a 48 de ore pe săptămână, care reprezintă durata maximă legală a 
timpului de muncă, inclusiv orele suplimentare, reprezintă gărzi obligatorii. 

(3) Pentru gărzile efectuate peste durata prevăzută la alin. (2) în vederea asigurării 
continuităţii asistenţei medicale medicii vor încheia cu unitatea sanitară publică un contract individual de 
muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor beneficia numai de drepturile 
aferente activităţii prestate în linia de gardă.  

 
Art. 6. – (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în 

unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică. 
(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât 

cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii. 
(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară 

activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 1/2 normă, în 
limita posturilor normate şi vacante. 

(4) La încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, cadrele didactice care au 
fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani îşi pot continua activitatea, cu normă întreagă, în unităţile 
sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.  

  
Art. 7. – (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, pentru 

personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare şi unităţile medico-
sociale, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:  

a) pentru personalul din unităţi, secţii şi compartimente de boli infecţioase, neonatologie, săli 
de naştere şi din laboratoarele de analize medicale, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase, 
un spor de până la 25% din salariul de bază; 

b) pentru condiţii deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, 
dializă, recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromuscular şi neurologică, psihiatrie, medicină 
legală, asistenţă medicală de urgenţă şi transport sanitar, acordată prin serviciile de ambulanţă şi 
structurile de primire a urgenţelor (UPU - SMURD, UPU,CPU), secţii şi compartimente de ATI, de 
terapie intensivă şi de terapie acută, unităţi de supraveghere şi tratament avansat al pacienţilor cardiaci 
critici (USTACC), secţii şi compartimente de îngrijiri paliative, secţii şi compartimente de oncologie 
medicală, oncologie pediatrică, radioterapie, hematologie oncologică, neurologie, neurochirurgie, 
transplant de organe, secţii/compartimente pentru arşi, laboratoare de radioterapie, centru pentru arşi, 
serviciul/compartimentul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale, Institutul Naţional de 
Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti, centrele de transfuzie sanguină 
regionale/judeţene şi a municipiului Bucureşti, personalul încadrat în blocul operator, în punctele de 
transfuzii din spital, în laboratoarele de cardiologie şi radiologie intervenţională, în laboratoarele de 
endoscopie intervenţională, unităţi de accidente vasculare cerebrale acute (UAVCA)/unitate de urgente 
neurovasculare, genetică medicală, precum şi medicii de specialitate chirurgicală, epidemii deosebit de 
grave şi altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătăţii, cuantumul sporului este de până la 85% din 
salariul de bază. Nivelul sporului se stabileşte de conducerea fiecărei unităţi sanitare cu personalitate 
juridică, de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de muncă la 
nivel de sistem sanitar şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi 
cheltuieli; 

c) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, 
corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; 

d) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător 
timpului lucrat la locurile de muncă respective;    

e) pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea cu surse de radiaţii sau generator de 
radiaţii, un spor pentru condiţii periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferenţiat pe categorii de 
risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a şi 30% la 
categoria a IV-a; 

f) pentru unităţile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătăţii, un spor de 
până la 15% din salariul de bază; 

g) pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare aflate în localităţi izolate, situate la 
altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de 
până la 20% din salariul de bază; 
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h) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor 
de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. 

(2) Localităţile prevăzute la alin. (1) lit. g) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. 
(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi 

condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor 
sau după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit 
prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către 
autorităţile abilitate în acest sens. 

(4) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. a) – f) şi h) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi 
persoane. 

(5) Personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică poate beneficia, în raport cu 
condiţiile de muncă, de sporurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi e), dacă îşi desfăşoară activitatea în 
aceleaşi condiţii cu personalul care beneficiază de aceste sporuri. 

 
Art. 8. – Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în 

unităţile publice din sistemul sanitar se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii cu consultarea 
organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. 

 
Art. 9. – Salariile de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structuri 

sanitare care furnizează servicii medicale ambulatorii de specialitate se stabilesc pe funcţii, grade şi trepte 
profesionale corespunzător vechimii în muncă. 

 
Art. 10. – (1) În unităţile sanitare publice din sistemul sanitar promovarea în funcţii, grade şi 

trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare, prin transformarea postului avut într-
un post corespunzător promovării. 

(2) Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale se 
stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, de comun acord cu organizaţiile sindicale semnatare ale 
contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. 

 
Art. 11. – Criteriile pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, 

stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi a 
indemnizaţiei pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, 
se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. 

 
Art. 12. – Medicii angajaţi ai unităţilor de asistenţă socială/serviciilor sociale cu sau fără 

cazare şi ai serviciilor publice de asistenţă socială care administrează servicii sociale sunt salarizaţi la 
nivelul de salarizare din unităţile sanitare, altele decât cele clinice. 

 
Art. 13. – Personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare se încadrează 

pe bază de contract individual de muncă. 
 
Art. 14. – (1) În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile 

în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii 
de sporuri: 

a) pentru condiţii deosebit de periculoase, personalul care îşi desfăşoară activitatea în 
centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni 
neuropsihiatrice, în module de reabilitare comportamentală, precum şi personalul din unităţile de 
asistenţă socială în care sunt îngrijiţi bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de recuperare neuromotorie, 
neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologic, un spor de până la 75% din salariul de bază, 
corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; 

b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător 
timpului lucrat la locurile de muncă respective; 

c) pentru personalul care lucrează în unităţi de asistenţă socială aflate în localităţi izolate, 
situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un 
spor de până la 20% din salariul de bază; 

d) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, 
corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; 
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e) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor 
de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; 

f) pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenţii maternali profesionişti pot beneficia de un 
spor de până la 15% din salariul de bază; 

g) pentru asigurarea continuităţii în muncă, asistenţii maternali profesionişti pot beneficia de 
un spor de până la 7,5% din salariul de bază. 

(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi 
condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor 
sau după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit 
prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către 
autorităţile abilitate în acest sens. 

(3) Sporurile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


