
Parlamentul României

SenatulCamera Deputaţilor

LEGE
Pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 38, după alineatul (4^4) se introduce un nou alineat, alineatul (4*5), cu 
următorul cuprins:

{A^S) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), personalul din sistemul sanitar care 
ocupă funcţiile de asistent social, logoped şi sociolog potrivit anexei nr. II, 
beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2021, de salariile de bază prevăzute de lege 
pentru anul 2022.

2. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul b.l, numerele curente 5-7 şi 11-14 
se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Unităţi clinice
Salariile de bază * 
lei- Gradaţia 0Nivelul

studiilor CoeficientAnul 2022FuncţiaNr.crt
Logoped, sociolog, profesor CFM, 
kinetoterapeut; principal 5869 2,35S5
Logoped, sociolog, profesor CFM, 
kinetoterapeut, 5196 2,08S6
Logoped, sociolog, profesor CFM, 
kinetoterapeut; debutant 1,82S 45437

Psiholog, asistent social; principal 2,43S 608211
Psiholog,asistent social; specialist S 5354 2,1412
Psiholog, asistent social; practicant 1,98S 495613
Psiholog stagiar, asistent social 
debutant 1,82S 454314



3. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul b.3, numerele curente 1-3 şi 7-10 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:

Servicii de ambulanţă, compartimente de 
primire urgenţe: 
secţii/compartimente cupaturi de ATI/TI, 
unitate de transport neonatală

UPU-SMURD, UPU, CPU,

Salariile de bază-lei- Gradaţia 0Nivelul
studiilor Anul 2022 CoeficientFuncţiaNr.crt

Logoped, sociolog, 
profesor CFM, 
kinetoterapeut; 
principal 2,50S 62621
Logoped, sociolog, 
profesor CFM, 
kinetoterapeut 2,22S 55452
Logoped, sociolog, 
profesor CFM, 
kinetoterapeut; 
debutant 4847S 1,943

Psiholog, asistent social; 
principal

, ;
6490 2,60S7

Pslholog,aslstent social; 
specialist 5712 2,28S8
Psiholog, asistent social; 
practicant S 5288 2,129
Psiholog stagiar, asistent 
social debutant 4847S 1,9410

4. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul b.4, numerele curente 5-7 şi 11-14 
se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Unităţi sanitare, cu excepţia celor 
cuprinseîn unităţi clinice, şi unităţi de 
asistenţă medico-socială
Salariile de bază -lei- 
Gradaţia 0Nivelul

studiilor Anul2022 CoeficientFuncţiaNr.crt
Logoped, sociolog, profesor 
CFM, kinetoterapeut; _ 
principal S 5590 2,245
Logoped, sociolog, profesor 
CFM, kinetoterapeut S 49866 1,99

SLogoped, sociolog, profesor 1,827 4543



CFM, kinetoterapeut; 
debutant

Psiholog; asistent social; 
principal 2,32S 579311
Psiholog,asistent social; 
specialist 2,045098512
Psiholog, asistent social; 
practicant 1,92S 480013
Psiholog stagiar, asistent 
social debutant 1,82S 454314

Art. II

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 
ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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