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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru actualizarea cuantumului soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut de 

personalul militar, respectiv de poliţiștii şi polițiștii de penitenciare 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 7 alin. (3) din anexa nr. 

VI la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. 1. – Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional deţinut de personalul 

militar, poliţiștii şi polițiștii de penitenciare se actualizează proporţional cu evoluţia salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 2. – Cuantumurile soldelor/salariilor de grad actualizate sunt următoarele: 
Ofiţeri: 
- General, amiral, chestor general de poliţie             1.000 lei 

- General-locotenent, viceamiral, chestor-şef de poliţie    975 lei 

- General-maior, contraamiral, chestor principal de poliţie    950 lei 

- General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, 
 chestor de poliţie/penitenciare       925 lei 

- Colonel, comandor, comisar-şef de poliţie/penitenciare    900 lei 

- Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliţie/penitenciare  850 lei 

- Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliţie/penitenciare   825 lei 

- Căpitan, inspector principal de poliţie/penitenciare     800 lei 

- Locotenent, inspector de poliţie/penitenciare     775 lei 

- Sublocotenent, aspirant, subinspector de poliţie/penitenciare   750 lei 

Maiştri militari: 
- Maistru militar principal          725 lei 

- Maistru militar clasa I         700 lei 

- Maistru militar clasa a II-a          675 lei 

- Maistru militar clasa a III-a         650 lei 

- Maistru militar clasa a IV-a         625 lei 

- Maistru militar clasa a V-a          600 lei 

Subofiţeri şi agenţi de poliţie/penitenciare: 

- Plutonier adjutant principal/şef, agent-şef principal de poliţie/penitenciare 725 lei 

- Plutonier adjutant, agent-şef de poliţie/penitenciare    700 lei 

- Plutonier major, agent-şef adjunct de poliţie/penitenciare     675 lei 

- Plutonier, agent principal de poliţie/penitenciare      650 lei 

- Sergent major, agent de poliţie/penitenciare        625 lei 

- Sergent            600 lei 

Soldaţi şi gradaţi profesionişti: 
- Caporal clasa I         590 lei 

- Caporal clasa a II-a          565 lei 
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- Caporal clasa a III-a          550 lei 

- Fruntaş           525 lei 

- Soldat           500 lei 

 
 
 

PRIM-MINISTRU 

 
 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 
 

 

 

 

 

Bucureşti, 
Nr. _______ 


