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Lista 

subdiviziunilor şi funcţiilor în care pentru conditiile de muncă vătămătoare, grele sau periculoase  

salariile de funcţie se majorează în marimi fixe 
 

 

Nr 

d/o 
Subdiviziunea 

Denumirea funcţiilor 

Personal cu studii 

superioare 

Personal medical si 

farmaceutic cu studii medii 

speciale 

Personal medical si 

farmaceutic inferior 
Alt personal 

Majorarea salariului cu 180 lei 

1 

Secţiile de chirurgie şi  

traumatologie purulentă pentru 

tratarea chirurgicală septică a 

bolnavilor  si complicaţiilor. 

Medici, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical cu studii 

medii speciale, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical 

inferior indiferent de 

denumirea funcţiei. 

 

2 
Secţiile de profil chirurgical în 

staţionar. 

Medici chirurgi care 

operează, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

   

3 
Blocul operator  

 

Medici chirurgi care 

operează, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Asistentele medicale de 

operaţii. 
  

4 

Secţiile de anestezie-reanimare, 

secţiile de terapie intensivă  

(salonul septic) 

Medici anesteziologi-

reanimatologi. 

Personalul  medical cu studii 

medii speciale, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical 

inferior indiferent de 

denumirea funcţiei. 

 

5 
Cabinetul stomatologic 

(staţionar şi ambulator) 
Medici stomatologi. 

Personalul  medical cu studii 

medii speciale, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical 

inferior indiferent de 

denumirea funcţiei. 

 

6 Centrul medicina calamităţilor  
Medici, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul  medical cu studii 

medii speciale, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical 

inferior indiferent de 

denumirea funcţiei. 

 

7 
Sectiile şi cabinetele roentghen 

şi radiologie de toate profilurile 

Medici, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical cu studii 

medii speciale indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical 

inferior indiferent de 

denumirea funcţiei. 

 



Majorarea salariului cu 160 lei 

1 
Serviciul de asistenţă medicală 

urgentă prespitalicească 

Medicii  echipelor 

specializate pentru 

acordarea  asistenţei 

medicale si transportarea 

bolnavilor psihici. 

Personalul medical cu 

studii medii speciale al 

echipelor specializate 

pentru acordarea 

asistenţei medicale si 

transportarea bolnavilor 

psihici. 

Personalul medical inferior 

al echipelor specializate 

pentru asistenţa medicală si 

transportarea bolnavilor 

psihici. 

Conducatori auto ai 

echipelor specializate 

pentru asistenta medicală 

si transportarea 

bolnavilor psihici. 

2 
Serviciul de asistenţă medicală 

urgentă prespitalicească 

Medicii  echipelor  pentru 

acordarea  asistenţei 

medicale de urgenţă, 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

Personalul medical cu 

studii medii speciale al 

echipelor pentru 

acordarea  asistenţei 

medicale de urgenţă, 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

Personalul medical inferior 

al echipelor pentru 

acordarea  asistenţei 

medicale de urgenţă, 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

Conducatori auto ai 

echipelor pentru 

acordarea  asistenţei 

medicale de urgenţă, 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

3 
Serviciul republican 

AVIASAN 

Medici consultanţi de 

urgenţă din echipele 

pentru consultaţii şi 

deplasări (neurochirurgi 

adulţi şi copii, chirurgi 

adulţi şi   copii,   chirurgi   

vasculari,  ORL , chirurgi  

toracali, ,  endoscopişti,  

neonatologi, obstetricieni, 

urologi, oftalmologi, 

anesteziologi -

reanimatologi adulţi şi 

copii, dermatovenerologi, 

infecţionişti, narcologi, 

combustiologi, 

toxicologi, cardiologi, 

ftiziopneumologi ) 

Felceri pentru consultaţii 

şi deplasări 

Infirmieri pentru însoţirea 

bolnavilor 

 

Conducatori auto  

4 S.  morfopatologie 
Medici, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Felceri laboranti.   Personalul medical inferior 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

 

5 S.  neurologie BCV 
Medici, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical cu 

studii medii speciale 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

 

 

Personalul medical inferior 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

 



6 Centrul de epileptologie 
Medici, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical cu 

studii medii speciale 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

Personalul medical inferior 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

 

7 Laboratorul bacteriologic Medici bacteriologi 

Felceri laboranti.   Personalul medical inferior 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

 

8 Laboratorul clinic diagnostic Medici de laborator. 

Felceri laboranti   Personalul medical inferior 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

 

9 Secţia personal general Medici epidemiologi 

Asistenţi ai  medicului 

epidemiolog, 

dezinfecţionist 

Dezinfecţionişti  

Majorarea salariului cu   140 lei 

1 
Secţia  recuperare medicală şi 

fizioterapie 
 

Pesonalul medical cu 

studii medii speciale, 

indeferent de denumirea 

functiei, care deservesc 

bolnavi la generatoare de 

inalta frecventa de orice 

capacitate ( nu mai putin 

de 10 proceduri pe 

schimb in mediu pe luna) 

  

 

Majorarea salariului cu 120 lei 

1 Centrul de hemodializă. 
Medici, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical cu 

studii medii speciale 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

Personalul medical inferior 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

Tehnicieni 

2 Secţia endoscopie. 
Medici, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical cu 

studii medii speciale 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

Personalul medical inferior 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

 

3 
Secţia de diagnosticare cu 

ultrasunet (USG) 

Medici, indiferent de 

denumirea funcţiei. 

Personalul medical cu 

studii medii speciale 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

Personalul medical inferior 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

 

4 
Cabinetul de transfuzie a 

sângelui. 

Medici ocupaţi cu 

păstrarea şi distibuirea 

produselor sanguine. 

Personalul medical cu 

studii medii speciale 

ocupaţi cu păstrarea şi 

distibuirea produselor 

sanguine. 

Personalul medical inferior 

indiferent de denumirea 

funcţiei. 

 



5 Secţia personal general 
Medic coordonator de 

transplant 

A/medicală a 

coordonatorului de 

transplant 

  

6 Farmacia 
Farmacişti, indiferent de 

denumirea funcţiei 
Farmacişti laboranţi. 

Infirmierele şi infirmierele-

spălătorese. 

 

 

7 Biblioteca    
Şeful bibliotecii; 

bibliotecara. 

8 Serviciul  arhivare    
Şef serviciu arhivare; 

arhivar. 

8 Blocul  alimentar    

Bucătari; muncitori, 

ocupaţi la pregătirea 

termică a bucatelor.  

9 Cantina    

Bucătari; muncitori, 

ocupaţi la pregătirea 

termică a bucatelor. 

 

Majorarea salariului cu 100  lei 

1 Serviciul  termotehnic    
Lăcătuşi instalatori, 

electrogazosudori. 

2 
Departamentul tehnologii 

medicale 
   Electrogazosudori. 

3 Secţia  auto    Electrogazosudori. 

4 
Serviciul exploatare şi 

deservire  a  reţelelor  electrice 
   

Lăcătuşi instalaţii 

frigorifice. 

 

 

 

 


