
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI
SERVICII INTERNE
Serviciul Resurse Umane si Perfectionare
Nr. 773 MC-SRUP / 30.09.2022

I. SITUATIA FUNCTIILOR SI DREPTURILOR SALARIALE AFERENTE, 
IN CADRUL DIRECTIEI GENERALE DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2022, 

 IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 33 ALIN. (1) DIN LEGEA-CADRU NR. 153/2017 PRIVIND 
SALARIZAREA PERSONALULUI PLATIT DIN FUNCTII PUBLICE, 

CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

NR. 
CRT.

FUNCTIA CLASA

GRADUL 
PROFESIONAL/ 

GRAD/ 
TREAPTA

GRADATIA
NIVEL 
STUDII

SALARIUL 
DE BAZA 

BRUT

INDEMNIZATIA 
LUNARA 

PENTRU TITLUL 
DE DOCTOR*

SPORUL PENTRU 
CONDITII 

PERICULOASE 
SI/SAU 

VATAMATOARE

OBSERVATII

FUNCTII PUBLICE DE CONDUCERE

1 DIRECTOR GENERAL I II 5 S 14328 2150

2
DIRECTOR GENERAL 
ADJUNCT

I II 5 S 13723 2059

3 SEF SERVICIU I II 5 S 12322 1820

4 SEF SERVICIU I II 5 S 12322 950 1820

5 SEF SERVICIU I II 4 S 13554 2002 CFP

6 SEF SERVICIU I II 4 S 12227 1791

7 SEF SERVICIU I II 4 S 13450 1971 CFP

8 SEF BIROU I II 5 S 10458 1564

FUNCTII PUBLICE DE EXECUTIE

1 AUDITOR I SUPERIOR 5 S 9796 1469

2 AUDITOR I SUPERIOR 4 S 9558 1433 Salariu - Hotarâre judecătorească

3 INSPECTOR I SUPERIOR 5 S 9425 1414 Salariu - Hotarâre judecătorească

4 CONSILIER/ INSPECTOR I SUPERIOR 5 S 9131 1316
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.07.2022

5 CONSILIER I SUPERIOR 5 S 9130 1316
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.09.2022

6

CONSILIER/ CONSILIER 
JURIDIC/ INSPECTOR/ 
CONSILIER ACHIZITII 
PUBLICE/EXPERT

I SUPERIOR 5 S 9100 1316
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.01.2020

7
CONSILIER/EXPERT/ 
INSPECTOR

I SUPERIOR 5 S 9099 1316
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.07.2017

8 CONSILIER/ INSPECTOR I SUPERIOR 5 S 9099 950 1316
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.07.2017

9
CONSILIER/EXPERT/
INSPECTOR/ CONSILIER 
ACHIZITII PUBLICE

I SUPERIOR 5 S 9074 1309
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată până la 01.07.2017

10 CONSILIER/ INSPECTOR I SUPERIOR 5 S 9074 950 1309
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată până la 01.07.2017

11 CONSILIER I SUPERIOR 5 S 9189 1343
Beneficiaza de scutire impozit pe 

venit, cf. art. 60 pct.1 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

12 INSPECTOR I SUPERIOR 5 S 9164 1336
Beneficiaza de scutire impozit pe 

venit, cf. art. 60 pct.1 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

13 CONSILIER I SUPERIOR 5 S 10010 1448 CFP

14 INSPECTOR I SUPERIOR 5 S 10011 1448 CFP

15 INSPECTOR I SUPERIOR 4 S 8746 1262
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.07.2022

16
CONSILIER/CONSILIER 
JURIDIC/INSPECTOR

I SUPERIOR 4 S 8907 1293
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.07.2017

17 INSPECTOR I SUPERIOR 3 S 8690 1262
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată până la 01.07.2017

18
CONSILIER JURIDIC/ 
INSPECTOR

I SUPERIOR 3 S 8532 1215
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.07.2017
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19 CONSILIER JURIDIC I SUPERIOR 2 S 8363 1228

20
INSPECTOR/ CONSILIER 
ACHIZITII PUBLICE/ 
CONSILIER

I PRINCIPAL 5 S 7388 972
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată până la 01.07.2017

21 INSPECTOR I PRINCIPAL 5 S 7401 972
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.07.2017

22 INSPECTOR I PRINCIPAL 4 S 7256 963
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.07.2017

23 INSPECTOR I PRINCIPAL 4 S 7257 963
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.08.2020

24
CONSILIER ACHIZITII 
PUBLICE

I PRINCIPAL 3 S 6896 884
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.01.2022

25 INSPECTOR I PRINCIPAL 3 S 7169 967
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.07.2017

26 CONSILIER/ INSPECTOR I PRINCIPAL 2 S 6567 842
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.07.2017

27 INSPECTOR I PRINCIPAL 2 S 6827 921
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată până la 01.07.2017

28 INSPECTOR I PRINCIPAL 2 S 6898 842
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.09.2021

29 INSPECTOR I ASISTENT 5 S 6437 939

30
CONSILIER JURIDIC/ 
INSPECTOR

I ASISTENT 2 S 5544 758

31 INSPECTOR I ASISTENT 3 S 5805 791

32 INSPECTOR I ASISTENT 0 S 5027 738

33 INSPECTOR I ASISTENT 1 S 5280 722

34 INSPECTOR I DEBUTANT 0 S 4543 568

35 CONSILIER I DEBUTANT 3 S 5386 673

36
INSPECTOR/ CONSILIER 
ACHIZITII PUBLICE

I DEBUTANT 4 S 5521 690

37 REFERENT III SUPERIOR 5 M 5653 781

38 REFERENT III ASISTENT 1 M 4761 594

FUNCTII CONTRACTUALE 

1 EXPERT IA 5 S 6958 946

2 SUBINGINER IA 5 SSD 6102 916

3 SECRETAR DACTILOGRAF IA 5 M 4465 611

4 ARHIVAR 4 M 4089 543

5 MAGAZINER 5 M 4144 543

6 MUNCITOR CALIFICAT I 5 M 4505 633

7 SOFER I 5 G 4616 666

8 SOFER I 2 G 4086 543

9 INGRIJITOR 5 G 3423 476

10 INGRIJITOR 5 G 3439 476
Salariul de baza în plată cu gradație 

acordată după 01.01.2020

*Indemnizatia lunara pentru titlul de doctor, potrivit art. 14 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din functii publice

 Potrivit art. I alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative: “ Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) şi (41) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, 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 menţine la acelaşi 
nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."

II. 1.VALOAREA ANUALA A VOUCHERELOR DE VACANTA care se vor acorda in anul 2022, precum si baza legala a acordarii acestora, in conformitate cu 
prevederile art. 33 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din functii publice, cu incadrarea in creditele bugetare 
aprobate pe anul 2020, este in suma de 700.000 lei.

2



II. 2. INDEMNIZAȚIA DE HRANĂ în cuantum brut de 347 lei/salariat, se acorda lunar în anul 2021, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1) din Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se platește împreuna cu salariul de 
bază și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară celei în care se face plata.

           Potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta  nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene: 
 (1) În perioada 2019 - 2020, personalul din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de 
finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, beneficiază de vouchere de vacanţă 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de indemnizaţia de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
           Potrivit art. I alin (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene: “Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2020."

                    
II. 3. SPORUL PENTRU CONDITII PERICULOASE SAU VATAMATOARE  in cuantum de 15%, se acorda funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul 
Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili,  care își desfășoară activitatea în locurile de muncă la care au fost efectuate determinările și/sau 
expertizările condițiilor de muncă concrete, în raport cu timpul efectiv lucrat de acesta la sediile experizate.

          Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art.23, statuează că: 
„Locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I – VIII şi condiţiile de 
acordare a acestuia se stabilesc (...) prin regulament-cadru (...) care se aprobă prin hotărâre a Guvernului (...) cu avizul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi 
al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.” 

         Totodată, potrivit prevederilor art.1 alin. (2) subcapitolul  B  ”Reglementări specifice funcţionarilor publici” din Capitolul I şi ale art.1 alin. (2) subcapitolul  
I  ”Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual de muncă-personal contractual din administraţia publică” din Capitolul II ale 
Anexei VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, locurile de muncă, 
categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu 
consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor publici, în limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la 
bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens.      
         Începând cu data de 12.08.2019, au intrat în vigoare prevederile art.XIV din  Ordonanţa Guvernului nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu 
privire la programe guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare:
           “Drepturile salariale aferente personalului aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice şi instituţiilor din subordine se recalculează şi se stabilesc, 
prin derogare de la art.34 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea 
prevederilor cap.I lit.B art.1 şi cap.II lit.I art.1 din anexa nr.VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.”  
           
          
                De asemenea, potrivit art. 34 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 
şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv 
cele aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative: 
“Începând cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 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 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

           Potrivit art. I alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene: “ În anul 2021, începând cu luna ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 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 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii."

           Potrivit art. I alin (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative: "În anul anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, 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 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi 
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."

Servicii Interne - Corneliu SPULBER, director general adjunct

Serviciul Financiar Contabilitate  - Florina Lucretia PASCA, sef serviciu

Serviciul Resurse Umane si Perfectionare – Ecaterina-Camelia ENE, sef serviciu

                                                                                  – Monica Maria WURTZ, consilier superior
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