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Functia publică de

conducere/execuţie/contractuala Clasa Gradul
profesional Gradaţia Nivel

studii Salariul brut

FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE
DIRECTOR GENERAL Clasa I II > 20 ani S 14328
DIRECTOR EXECUTIV Clasa I II > 20 ani S 13723

TREZORIER SEF Clasa I II > 20 ani S 13723

SEF ADMINISTRATIE Clasa I II > 20 ani S 13723
> 20 ani S 14673**

SEF ADMINISTRATIE ADJ Clasa I II 15-20 ani S 12714
> 20 ani S 12714

SEF SERVICIU Clasa I II

10-15 ani S 12512
15-20 ani S 12512
> 20 ani S 12512
> 20 ani S 13462**

SEF SERVICIU AUDIT Clasa I II > 20 ani S 12512

SEF BIROU Clasa I II
10-15 ani S 10494
15-20 ani S 10494
> 20 ani S 10494

FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE

AUDITOR Clasa I superior 5 S 9803
5 S 11273***

CONSILIER, CONSILIER JURIDIC,
CONSILIER ACHIZIŢII PUBLICE,

EXPERT, INSPECTOR, INSPECTOR
CASIER

Clasa I

asistent

2 S 6034
3 S 6336
4 S 6340
5 S 6658
5 S 6457
5 S 6439

principal

2 S 7518
3 S 7894
4 S 8092
5 S 8295

superior

2 S 8542
3 S 8970
3 S 9920**
4 S 9195
4 S 10459***
5 S 9425
5 S 10375**
5 S 10734***
5 S 4713*

MANAGER PUBLIC Clasa I superior 4 S 12227
REFERENT DE SPECIALITATE Clasa II superior 5 SSD 6349

REFERENT, REFERENT CASIER Clasa
III superior

3 M 5795
4 M 5940
5 M 6102

FUNCTII CONTRACTUALE

INSPECTOR DE SPECIALITATE treapta IA 5 S 7615
8413***

treapta I 5 S 7068



MUNCITOR CALIFICAT gradul I 5 M 5453

REFERENT treapta IA 5 M 5638
treapta I 5 M 5657

SECRETAR-DACTILOGRAF treapta IA 5 M 5412
treapta I 5 M 5103

ŞOFER treapta I 5 M 5517
ÎNGRIJITOR 5 M 4162

ARHIVAR 5 M 5091

* cu jumătate de normă

** indemnizaţia lunară pentru titlul ştiinţific de doctor se acordă potrivit art. 14 din Legea - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice "(1) Personalul care de ţ ine titlul ş tiinţ ific de doctor beneficiază de o indemnizaţ ie lunară pentru titlul ş tiin ţ ific de doctor î n
cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îş i desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine
titlul."

***)Spor de handicap acordat potrivit prevederilor art. 22  din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare-handicap.
Notă:
1) Conform Art. I alin (1) din OUG nr. 168/2022, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ş i completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al
salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice
se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăş i valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit
anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare

2) În perioada 01.09.2022 - 28.02.2023, salariaţii din cadrul D.G.R.F.P. Iaşi au beneficiat de indemnizaţie de hrană în valoare de 3.737.797 lei, cf.
alin (1) art. 18 din Legea 153/2017 privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice "Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite
acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţ ii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu
excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor,
Serviciului Român de Informaţ ii, Serviciului de Informa ţii Externe, Serviciului de Protec ţ ie ş i Pază ş i Serviciului de Telecomunicaţ ii Speciale,
precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind
drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţ ională, ordine public ă ş i siguranţă naţ ională, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare." Conform art. I alin (7) din OUG nr. 168/2022, prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2022

3) Conform art. 15 din Legea 153/2017 privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice, personalul care exercită activitatea de control
financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază de 10%.

4) Conform HOTĂRÂRII  Nr. 751/2018 din 20 septembrie 2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor
de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare: ARTICOL UNIC : Persoanele care, în conformitate cu
certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din
Legea nr. 448/2006 privind protec ţ ia ş i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată , cu modific ările ş i completările ulterioare,
beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul
de funcţie/indemnizaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.

5) Conform art. XIV din O.G. nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru
modificarea ş i completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale ş i cu
privire la măsuri fiscal-bugetare ş i a Ordinului Ministrului Finan ţelor Publice nr. 2861/30.08.2019, î ncepând cu data de 01.09.2019, persoalul
D.G.R.F.P. Iaşi beneficiază de 15% spor pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, pentru timpul efectiv lucrat.

6) Conform art. I alin (5) din OUG nr. 168/2022, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor,
primelor ş i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul
ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

7) Potrivit OUG Nr. 168/2022 din 8 decembrie 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, ART. I alin.  (5) ” Î n anul 2023, î ncep â nd cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemniza ţ iilor,
compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care
beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care
personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”


