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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 

 
Unitățile 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 

 
Unități 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 licențiat în nutriție și 
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 licențiat în nutriție și 
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 licențiat în nutriție și 
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,  

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

Servicii de ambulanţă, compartimente 
de primire urgenţe: UPU-SMURD, 
UPU, CPU, secții/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 unități clinice,   

şi unităţi de asistenţă medico-socială 
 
 

Unităţi sanitare, cu excepţia celor 
cuprinse în unități 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 licențiat în nutriție și 
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 licențiat în nutriție și 
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 licențiat în nutriție și 
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, 

SSD 3900 1,56 
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cosmetician medical, asistent medical 
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 
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b) Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele  
paraclinice medico-sanitare 

 
b.1. Unități clinice 

 
Unități 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 și 

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

 
Servicii de ambulanţă, 

compartimente de primire 
urgenţe: UPU-SMURD, UPU, 
CPU,  secții/ 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 unități clinice,   
şi unităţi de asistenţă medico-socială 

 
Unităţi sanitare, cu excepţia 

celor cuprinse în unități 
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. Unități clinice 

 

Unități 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 unități clinice,   
şi unităţi de asistenţă medico-socială 

 
Unităţi sanitare, cu excepţia 

celor cuprinse în unități 
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. 
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*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 unități 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 și pentru dispensarele medicale școlare, 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 direcțiile județene pentru 
tineret și sport, complexele sportive naționale și cluburile sportive, precum și pentru medicii din asistența 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


