
Nr. 
crt 

Funcţia 

Salariul de bază/ 
solda funcţiei de 

bază,indemnizaţia de 
încadrare sau 

indemnizaţia lunară, 

după caz 

Spor condiţii 

vătămătoare, 
10 %, 

determinat 
prin raportare 

la salariul de 

bază, 
Legea 

nr.115/2017 

OUG 
114/28.12.18 

Indemnizaţie 
lunară pentru 

titlul ştiinţific 

de doctor, 
50 %,din 

nivelul 
salariului 

minim brut pe 

ţară, 
Legea 

nr.153/2017 

 

Valoarea anuală a 

voucherelor de 
vacanţă care urmează 

să fie acordate pentru 
o perioadă lucrată de 

un an, precum şi 

baza legală a 
acordării acestora 

OUG 8/2009 Legea 

94/2014 
 

Valoarea anuală a 

indemnizaţiei de 
hrană care urmează 

să fie acordată pentru 
o perioadă lucrată de 

un an 

O.G. nr.26/1994 
republicată 

Orice alte 
drepturi în bani 

şi /sau natură , 
dacă este cazul, 

precum şi baza 

legală a acordării 
acestora 

( maj. salariu 

viză CFPP) 

Orice 

informaţii cu 

privire la 
posibile 

limitări ale 
venitului 

salarial, 

precum şi 
baza legală a 

acestora 

1. Prefect 18720 - - 1450 11680 - - 

2. Director cancelarie, gradaţie 5 7444 687 - 1450 9125 - - 

3 Consilier cancelarie, gradaţie 5 7356 687 - 1450 9125 - - 

4 Consultant cancelarie, gradaţie 2 4428 402 - 1450 9125 - - 

5 Expert  IA, gradaţie 5 4651 409 - 1450 9125 - - 

6 Manager public superior, gradaţie 5 10650 1030 - 1450 9125 - - 

7 Manager public superior, gradaţie 5 11130 1094 - 1450 9125 - - 

8 Consilier superior, gradaţia 5 5060 456 - 1450 9125 - - 

9 Auditor, gradaţia 5 5815 552 - 1450 9125 - - 

10 Consilier superior, gradaţia 5 5278 485  1450 9125   

11 Consilier superior, gradaţia 5 5332 492  1450 9125   

12 Consilier superior, gradaţia 5 5242 480  1450 9125   

13 Consilier superior, gradaţia 5 4990 447 - 1450 9125 - - 

14 Inspector superior, gradaţia 4 4872 436 - 1450 9125 - - 

15 Consilier superior, gradaţia 5 5029 452 - 1450 9125 - - 

16 Inspector superior, gradaţia 5 5242 480 - 1450 9125 - - 

17 Director  executiv, grad II 7801 729 950 1450 11680 - - 

18 Referent superior, gradaţia 5 3347 264  1450 9125   

19 Consilier juridic superior, gradaţia 3 4820 434  1450 9125   

20 Consilier asistent, gradaţia 2 3027 233 - 1450 9125 - - 

21 Consilier juridic superior, gradaţia 3 4792 431  1450 9125   

22 Consilier juridic superior, gradaţia 4 5058 461 - 1450 9125 - - 

23 Consilier superior, gradaţia 4 4908 441  1450 9125   

24 Consilier juridic  superior, gradaţia 4 5153 474 - 1450 9125 - - 



25 Consilier juridic principal, gradaţia 3 3890 325 - 1450 9125   

26 Sef serviciu gr.II 7647 628  1450 9125 628  

27 Expert superior,gradația  5 5230 478  1450 9125   

28 Inspector principal gradația 5 4162 351  1450 9125   

29 Consilier principal, gradația  5 4147 349  1450 9125   

30 Consilier superior, gradaţia 5 5215 477  1450 9125   

31 Inspector superior, gradația 5 5184 472  1450 9125   

32 Şofer tr.I, gradaţia 5 2933 219 - 1450 9125 - - 

     

ART. 33 din LEGEA nr.153 /2017 
    Transparenţa veniturilor salariale 
    (1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, 
în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile 

publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele: 
    a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz; 
    b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru 
fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora; 
    c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a 
acordării acestora; 
    d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a 
acordării acesteia; 
    e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora; 
    f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora. 

 

 


