
Grile de salarizare 

Administraţie locală 

Primar general al Capitalei 17600 

Viceprimar al Capitalei 12402 

Preşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 

locuitori) 
17600 

Preşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 locuitori) 16633 

Vicepreşedinte al consiliului judeţean (cu peste 400.000 

locuitori) 
14095 

Vicepreşedinte al consiliului judeţean (pana la 400.000 

locuitori) 
13493 

Primar  (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv 

sectoarele municipiului Bucuresti) 
14095 

Primar  (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori – 

inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 
12402 

Primar  (localitate cu 100.001 pana la 200.000 locuitori) 11400 

Primar  (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) 10777 

Primar  (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) 10478 

Primar  (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) 10188 

Primar  (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) 9364 

Primar  (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) 9364 

Primar  (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori) 8137 

Primar  (localitate cu pana la 1.500 locuitori) 7479 

Viceprimar  (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv 

sectoarele municipiului Bucuresti) 
10478 

Viceprimar  (localitate cu 200.001 pana la 400.000 locuitori 

– inclusiv sectoarele municipiului Bucuresti) 
10188 

Viceprimar  (localitate cu 100.001 pana la 200.000 

locuitori) 
8607 

Viceprimar  (localitate cu 50.001 pana la 100.000 locuitori) 8369 

Viceprimar  (localitate cu 20.001 pana la 50.000 locuitori) 8137 

Viceprimar  (localitate cu 10.001 pana la 20.000 locuitori) 7692 

Viceprimar  (localitate cu 5.001 pana la 10.000 locuitori) 7272 

Viceprimar  (localitate cu 3.001 pana la 5.000 locuitori) 7272 

Viceprimar  (localitate cu 1.501 pana la 3.000 locuitori) 6874 

Viceprimar  (localitate cu pana la 1.500 locuitori) 6318 

Secretar al unităţii administrativ-teritoriale (studii 

superioare de lungă durată -S) 

5171 (grad I, comună sub 1.500 

locuitori) – 8852(grad II, 

localitate peste 400.000 loc.) 



Director general , controlor financiar şef (S) Gr. I 6874– Gr. II 7692 

Arhitect-şef (S) 6684 – 7479 

Director general adjunct,  controlor financiar şef adjunct(S) 6318-7272 

Director, șef compartiment, director executiv, trezorier şef, 

şef administraţie financiară(S) 
6318-7272 

Director adjunct,  contabil șef, inginer șef, şef sector, 

director executiv adjunct,  trezorier şef adjunct, şef 

administraţie financiară adjunct, şef birou(S) 

5884 – 6874 

Şef serviciu, şef administraţie financiară – nivel oraş, 

arhitect şef la nivel oraş, (S) 
5399 – 6143 

Şef birou,  șef oficiu, şef administraţie financiară – nivel 

comună(S) 
4353 – 5171 

Auditor (S) – 3 grade, 5 gradaţii 2476 – 4563 

Consilier, consilier juridic, expert, inspector (S) 3 grade 

+debutant, 5 gradaţii 
2020 – 4005 

Referent de specialitate(SSD) 3 grade +debutant, 5 gradaţii 1700 – 2909 

Referent (M) 3 grade +debutant, 5 gradaţii 1500 – 2394 

  

Sănătate 

Medic primar ( S), în unităţi clinice 6318– 77867, în funcţie de gradaţie 

Medic stagiar ( S), în unităţi clinice 2702 – 3364 lei 

Farmacist stagiar ( S), în unităţi clinice 2624 – 3267 lei 

Asistent medical ( S), în unităţi clinice 2782 – 3464 lei 

Dentist debutant ( SSD), în unităţi clinice 1700 – 2117 lei 

Medic primar ( S), în urgenţe 7070– 8803 lei 

Medic rezident anul I (S), în urgenţe 3994– 4973 lei 

Medic primar ( S), în unităţi sanitare 5171 – 6439 lei 

Medic stagiar ( S), în unităţi sanitare 2704 – 3607 lei 

Asistent medical debutant( S), în unităţi sanitare 2020 – 2515 lei 

  

 

 

 

 

 



Educatie 

Inspector şcolar general (S), gr I sau II 7692 – 8607 

Inspector şcolar general adjunct (S) gr I sau II 7272 – 8137 

Inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar (S) gr I sau II 6874 – 7692 

Director unitate de învăţământ (S) gr I sau II 7272 – 8137 

Director adjunct unitate de învăţământ (S) gr I sau II 6874 – 7692 

Director casa corpului didactic (S) gr I sau II 7272 – 8137 

Profesor universitar (S), peste 40 de ani vechime, 5 gradaţii 7692 – 9578 

Preparator universitar, (S), până la 3 ani vechime, 5 gradaţii 2702 –3364 

Profesor preuniversitar, grad 1, peste 40 de ani vechime, 5 

gradaţii 
4953 – 6167 

Profesor preuniv debutant (S), 5 gradaţii 2080 – 2590 

Învăţător, educator, grad I, peste 40 de ani vechime (M), 5 

gradaţii 
2782 – 3464 

Profesor, învăţător, educator (M) fără pregătire de specialitate, 

sub 1 an vechime, 5 gradaţii 
1597 – 1989 

 


