
Anexa nr. I  - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”

II. Salarii pentru personalul din unităţile administrativ-teritoriale
1. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate

  a) Funcţii de conducere

Grad I Grad II

Salariile 

 de bază

Salariile 

 de bază

1
Director general, inspector de stat șef, 

inspector general
S 6498 7272

2
Director general adjunct,  inspector de stat 

șef adjunct, inspector general adjunct
S 6143 6874

3
Director, inspector șef, șef sector, șef 

compartiment
S 6143 6874

4
Director adjunct, inspector șef adjunct, 

contabil șef, inginer șef
S 5636 6498

5 Şef serviciu, șef secție, președinte federație S 5171 6143

6
Şef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu, 

secretar general federație
S 4745 5636

0 1 2 3 4 5

1 Auditor                                           gradul I A S 3035 3263 3426 3597 3687 3779

gradul I S 2269 2440 2562 2690 2757 2826

gradul II S 1923 2067 2170 2279 2336 2394

2

Consilier, expert, inspector de specialitate, 

revizor contabil, arhitect; referent de 

specialitate, inspector casier

                                                         gradul I A 

S 2702 2904 3050 3202 3282 3364

gradul I S 2020 2172 2280 2394 2454 2516

gradul II S 1899 2042 2144 2251 2307 2365

debutant  S 1700 1828 1919 2015 2065 2117

3 Consilier juridic                               gradul I A S 2702 2904 3050 3202 3282 3364

gradul I S 2020 2172 2280 2394 2454 2516

gradul II S 1899 2042 2144 2251 2307 2365

debutant S 1700 1828 1919 2015 2065 2117

Administrația publică centrală de specialitate *)

Capitolul II lit. A - Salarizarea personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate *), servicii 

deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilii județene, municipii, 

administrația

Nr. 

crt
Funcţia

Clase 

de 

salarizar

e 

potrivit 

studiilor

Salariile de bază

Gradaţia

Servicii 

deconcentrate ale 

ministerelor și ale 

altor organe 

centrale de 

specialitate, 

b) Funcţii de execuţie pe grade și trepte profesionale

Nr. 

crt.
Funcţia

Clase 

de 

salarizar

e 

potrivit 

studiilor

25



4

Tehnician-economist, secretar superior, 

interpret relaţii, interpret profesional, 

conductor arhitect ,  inspector, referent, 

subinginer, arhivist;                        gradul IA

SSD 1899 2042 2144 2251 2307 2365

gradul I SSD 1700 1828 1919 2015 2065 2117

gradul II SSD 1520 1634 1716 1801 1847 1893

debutant SSD 1464 1574 1652 1735 1778 1823

5

Referent, inspector, referent casier

                                                                     IA 
M 1597 1717 1803 1893 1940 1989

I M 1520 1634 1716 1801 1847 1893

II M 1446 1554 1632 1714 1757 1801

debutant M 1310 1408 1479 1553 1591 1631

NOTĂ:

1.Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute pentru serviciile deconcentrate ale ministerelor se utilizează şi pentru 

salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al municipiului Bucureşti, 

cu excepţia secretarilor, iar pentru funcţiile de la cabinetul primarului municipiului reşedinţă de judeţ şi de la cabinetul primarilor sectoarelor 

municipiului Bucureşti se utilizează salariul de bază prevăzut pentru gradul/trepta IA al funcţiei corespunzătoare nivelului studiilor.

2. Salariul de bază individual al administratorului public se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau 

primarul general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii administrativ-teritoriale şi de atribuţiile 

stabilite în fişa postului, între limite, astfel: limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii 

administrativ-teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia primarului, a preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului 

general al municipiului Bucureşti, după caz.

**) Instituţia prefectului, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, precum aparatul de specialitate al consiliilor judeţene, al primarului general al municipiului Bucureşti, al primarilor 

sectoarelor municipiului Bucureşti, al primarilor municipiilor reşedinţă de judeţ, precum şi al instituţiilor înfiinţate în subordinea, coordonarea sau 

sub autoritatea consiliilor judeţene sau Consiliului General al municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, 

respectiv municipiilor reşedinţă de judeţ,  instituţiile cu atribuţii în domeniul administrării, gestionării, expertizării şi restaurării monumentelor 

istorice din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 

3. Pentru compensarea activității specifice salariul de bază al polițiștilor comunitari se majorează cu pana la 7.5% prin act 

administrativ al ordonatorului de credite.
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