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nr.crt. funcția 
Salariul ( 

lei ) 
NIVEL 
STUDII 

A funcții de conducere 
1 șef de centru 6750 s
2 coordonator personal de specialitate 5379 s
3
4 funcții de execuție Gradația 0 Gradația 1 Gradația 2 Gradația 3 Gradația 4 Gradația 5 
5 medic primar 15565 M
6 medic specialist 11734 12028 12327 M
7 psiholog stagiar 3493 3755 3943 4141 4243 4320 S
8 psiholog practicant 3866 4156 4364 4582 4696 4814 S
9 psiholog specialist 4008 4298 4512 4739 4858 4980 S

10 psiholog principal 4355 4683 4942 5190 5319 5454 S
11 psihopedagog 3796 4081 4284 4499 4611 4726 S
12 asistent social debutant 3493 3755 3943 4141 4243 4320 S
13 asistent social practicant 3866 4156 4364 4582 4696 4814 S
14 asistent social specialist 4008 4298 4512 4739 4858 4980 S
15 asistent social principal 4355 4683 4942 5190 5319 5454 S
16 sociolog 3796 4081 4284 4499 4611 4726 S
17 logoped 3796 4081 4284 4499 4611 4726 S
18 kinetoterapeut 3796 4081 4284 4499 4611 4726 S
19 terapeut ocupațional 3796 4081 4284 4499 4611 4726 S
20 asistent medical principal 3900 4193 4402 4622 4738 4856 S
21 asistent medical 3850 4139 4346 4563 4677 4794 S
22 asistent medical deb 3750 4031 4233 4444 4556 4669 S
23 preot 3690 3966 4164 4373 4480 4593 S
24 educatoare 3599 3870 4080 4283 4407 4517 M
25 masor 3263 3508 3683 3867 3964 4064 M
26 instructor sportiv 3359 3611 3791 3981 4080 4181 M
27 instructor de ergoterapie 3359 3611 3791 3981 4080 4181 M
28 lucrător social 3359 3611 3791 3981 4080 4181 M
29 instructor de educație 3359 3611 3791 3981 4080 4181 M
30 animator socio educativ 3359 3611 3791 3981 4080 4181 M
31 asistent maternal profesionist 2635 2662 2746 2883 2957 3028 M
32 infirmieră 3138 3338 3489 3662 3754 3849 G
33 supraveghetor de noapte 2557 2621 2668 2792 2862 2933 G
34 îngrijitoare 2688 2855 2973 3122 3202 3271 G
35 spălătoreasă 2688 2855 2973 3122 3202 3271 G

a

- 35% pentru personalul complexului de servicii sociale, centrului de recuperare și respiro, centrului de recuperare 
senzorială și motrică pentru copiii cu 
deficiențe de spectru intelectual, psihic și motor, serviciului prevenire marginalizare socială
- 45% pentru salariații din cadrul caselor de tip familial pentru copii cu dizabilități 
- 45% pentru salariații din cadrul locuințelor protejate pentru adulți cu handicap 
- 45% pentru salariații din cadrul centrelor de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, centrelor de îngrijire și asistență 
și centrului de integare prin terapie  

spor pentru condiții de muncă deosebite în procent de
- 15% pentru salariații din cadrul centrelor pentru persoane vârstnice și centrului de zi pentru copii 
- 15% pentru salariații din cadrul caselor de tip familial pentru copii fără dizabilități, centrului de recuperare și respiro, 
apartamentelor sociale 
- 15% pentru asistenții maternali profesioniști 
- 25% pentru asistenții maternali profesioniști în perioada în care au în plasament un copil cu handicap, pentru fiecare 
copil cu handicap avut în plasament

Salarii pentru personalul încadrat în familia ocupațională ”sănătate și asistență socială” 
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Sporurile acordate la salariul de bază sunt:
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   În afara sporurilor enumerate mai sus, munca prestată de personalul  de asistenţă socială şi de asistenţă medico-
socială, în vederea asigurării continuităţii   
activității în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările 
în vigoare nu se lucrează, în cadrul 
programului normal de lucru, se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite. 
  Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

modificările și completările ulterioare

Conform art.20 din Legea nr.153/2017 personalul care potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea 
între orele 22,00 şi 6,00 ,  
beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul 
de bază, dacă timpul astfel lucrat
reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru

spor de 15% acordat asistenților maternali profesioniști pentru cel puțin 2 copii luați în plasament
sporurile de la punctele b și c sunt prevăzute în Legea nr.153/2017, Capitolul II, art.14, lit. f și g  
spor de 15% acordat persoanelor cu handicap accentuat sau grav, acordat conform art.22 din Legea nr.153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare
și conform H.G.nr.751/2018. 
indemnizația de hrană ( 347 lei pentru program complet de lucru ) acordată conform prevederilor art.18, alin.(1) și (2) 
din Legea nr.153/2017, cu 

ocupațională
Sporurile au fost acordate în baza protocolului încheiat între conducerea DGASPC Giurgiu și Sindicatul ”Protecția 
Copilului” în luna august 2018,  
conform prevederilor H.G. nr.153/2018 – Anexa nr.9, cu respectarea prevederilor Legii nr.153/2017, cu modificările și 
completările ulterioare

spor de 7,5% pentru asigurarea continuității în muncă acordat asistenților maternali profesioniști
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