
Veniturile salariale pe funcții în cadrul Școlii Naționale de Grefieri - 31.03.2018

Tip spor Baza de calcul
Cota 

procentuală

Valoare

a brută 
Baza legală a acordării

valoarea anuală 

/ perioadă 

lucrată de un an

Baza legală a 

acordării 

Valoarea anuală/ 

perioadă lucrată 

de un an

Baza legală a 

acordării 
Tip Baza legală a acordării Limitare

Baza legală a 

limitării

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare
art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliul sau reşedinţa şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

-

-

-

-

-

-

-

-

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

-

-

-

-

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

-

-

-

-

art. 38 alin. (3)  litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3)  litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3)  litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3)  litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

3481

3256

2954

2585

2556

2556

505

-

-

-

-

-

-

-

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

23210

19693

17049

8094

Funcţia

Director - 

judecător 

Personal de 

instruire - 

judecător, 

gradația 5

Personal de 

instruire  - 

judecător, 

gradația 3

Consilier I - 

personal 

contractual, 

gradația 5

1

2

3

4

Sporuri, compensaţii, adaosuri, prime şi premii eligibile Vouchere de vacanţă Indemnizaţia de hrană Alte drepturi în bani şi/sau în natură Limitări

Nr. 

crt.

Salariul de 

bază/ 

indemnizaţia de 

încadrare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 44 și art. 46 din Legea nr. 

53/2003, republicată, cu 

modificările ulterioare
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Veniturile salariale pe funcții în cadrul Școlii Naționale de Grefieri - 31.03.2018

Tip spor Baza de calcul
Cota 

procentuală

Valoare

a brută 
Baza legală a acordării

valoarea anuală 

/ perioadă 

lucrată de un an

Baza legală a 

acordării 

Valoarea anuală/ 

perioadă lucrată 

de un an

Baza legală a 

acordării 
Tip Baza legală a acordării Limitare

Baza legală a 

limitării

Funcţia

Sporuri, compensaţii, adaosuri, prime şi premii eligibile Vouchere de vacanţă Indemnizaţia de hrană Alte drepturi în bani şi/sau în natură Limitări

Nr. 

crt.

Salariul de 

bază/ 

indemnizaţia de 

încadrare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Drepturi de delegare/detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 57 din Legea nr. 567/2004, 

cu modificările ulterioare

Drepturi de delegare/detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 57 din Legea nr. 567/2004, 

cu modificările ulterioare

-

-

salariul de bază 

limitat potrivit 

art. 38 alin. (6) 

din Legea nr. 

153/2017, cu 

modificări - 

Anexa V, Cap. II 

-

6345

-

-

-

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

                           

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

-

-

-

-

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

                              

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

-

-

-

-

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3)  litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3)  litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3)  litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3)  litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

1001

768

2753

-

-

-

-

-

-

-

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

18351

17049

Personal de 

instruire - 

judecător, 

gradația 4

Personal de 

instruire - 

judecător, 

gradația 3

Personal de 

instruire - 

grefier, 

gdadația 2

Personal de 

instruire - 

grefier, 

gradația 0

5

6

7

8

6345

5130

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Diferența dintre salariul 

brut stabilit pentru luna 

mai 2009 și salariul brut 

stabilit conform Legii nr. 

284/2010

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Diferența dintre salariul 

brut stabilit pentru luna 

mai 2009 și salariul brut 

stabilit conform Legii nr. 

284/2010

-

2573

2556

2556

819

941

Decontare chirie, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 67 indice 1 din Legea nr. 

567/2004 cu modificările 

ulterioare

Decontare transport, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 65 și art. 67 indice 1 alin. 

(5) din Legea nr. 567/2004, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 65 și art. 67 indice 1 alin. 

(5) din Legea nr. 567/2004, cu 

Decontare chirie, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 67 indice 1 din Legea nr. 

567/2004 cu modificările 

ulterioare
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Veniturile salariale pe funcții în cadrul Școlii Naționale de Grefieri - 31.03.2018

Tip spor Baza de calcul
Cota 

procentuală

Valoare

a brută 
Baza legală a acordării

valoarea anuală 

/ perioadă 

lucrată de un an

Baza legală a 

acordării 

Valoarea anuală/ 

perioadă lucrată 

de un an

Baza legală a 

acordării 
Tip Baza legală a acordării Limitare

Baza legală a 

limitării

Funcţia

Sporuri, compensaţii, adaosuri, prime şi premii eligibile Vouchere de vacanţă Indemnizaţia de hrană Alte drepturi în bani şi/sau în natură Limitări

Nr. 

crt.

Salariul de 

bază/ 

indemnizaţia de 

încadrare

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

15% 3653

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Spor doctorat 1900 50% 950

art. 14 alin. (1) și art. 39 

alin. (3) din Legea nr. 

153/2017

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare
art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare
Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare
art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

-

-

-

-

-

-

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

-

-

-

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

-

-

-

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

3194

3176

2778

2845

2486

15%

-

-

15%

-

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

24338

21173

18944

Director 

adjunct - 

judecător

Personal de 

instruire - 

procuror, 

gradația 5

Personal de 

instruire  - 

judecător 

gradația 5

9

10

11
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Veniturile salariale pe funcții în cadrul Școlii Naționale de Grefieri - 31.03.2018

Tip spor Baza de calcul
Cota 

procentuală

Valoare

a brută 
Baza legală a acordării

valoarea anuală 

/ perioadă 

lucrată de un an

Baza legală a 

acordării 

Valoarea anuală/ 

perioadă lucrată 

de un an

Baza legală a 

acordării 
Tip Baza legală a acordării Limitare

Baza legală a 

limitării

Funcţia

Sporuri, compensaţii, adaosuri, prime şi premii eligibile Vouchere de vacanţă Indemnizaţia de hrană Alte drepturi în bani şi/sau în natură Limitări

Nr. 

crt.

Salariul de 

bază/ 

indemnizaţia de 

încadrare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Drepturi de delegare/detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 57 din Legea nr. 567/2004, 

cu modificările ulterioare

Drepturi de delegare/detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 57 din Legea nr. 567/2004, 

cu modificările ulterioare

Drepturi de delegare/detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 57 din Legea nr. 567/2004, 

cu modificările ulterioare

salariul de bază 

limitat potrivit 

art. 38 alin. (6) 

din Legea nr. 

153/2017, cu 

modificări - 

Anexa V, Cap. II 

-

salariul de bază 

limitat potrivit 

art. 38 alin. (6) 

din Legea nr. 

153/2017, cu 

modificări - 

Anexa V, Cap. II 

--

6795

-

6345

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

-

-

-

-

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

-

-

-

-

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

1000

819

1001

769

938

819

2751

2574

-

-

-

-

-

-

-

-

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Diferența dintre salariul 

brut stabilit pentru luna 

mai 2009 și salariul brut 

stabilit conform Legii nr. 

284/2010

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Diferența dintre salariul 

brut stabilit pentru luna 

mai 2009 și salariul brut 

stabilit conform Legii nr. 

284/2010

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Diferența dintre salariul 

brut stabilit pentru luna 

mai 2009 și salariul brut 

stabilit conform Legii nr. 

284/2010

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

18345

6795

5511

6345

Personal de 

instruire - 

grefier, 

gradația 3

Personal de 

instruire - 

grefier, 

gradația 1

Personal de 

instruire - 

grefier, 

gradația 2

Personal de 

instruire - 

judecător, 

gradația 4

12

13

14

15

Decontare transport, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 65 și art. 67 indice 1 alin. 

(5) din Legea nr. 567/2004, cu 

Decontare chirie, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 67 indice 1 din Legea nr. 

567/2004 cu modificările 

ulterioare

Decontare transport, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 65 și art. 67 indice 1 alin. 

(5) din Legea nr. 567/2004, cu 

Decontare chirie, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 67 indice 1 din Legea nr. 

567/2004 cu modificările 

ulterioare

Decontare transport, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 65 și art. 67 indice 1 alin. 

(5) din Legea nr. 567/2004, cu 

Decontare chirie, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 67 indice 1 din Legea nr. 

567/2004 cu modificările 

ulterioare
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Veniturile salariale pe funcții în cadrul Școlii Naționale de Grefieri - 31.03.2018

Tip spor Baza de calcul
Cota 

procentuală

Valoare

a brută 
Baza legală a acordării

valoarea anuală 

/ perioadă 

lucrată de un an

Baza legală a 

acordării 

Valoarea anuală/ 

perioadă lucrată 

de un an

Baza legală a 

acordării 
Tip Baza legală a acordării Limitare

Baza legală a 

limitării

Funcţia

Sporuri, compensaţii, adaosuri, prime şi premii eligibile Vouchere de vacanţă Indemnizaţia de hrană Alte drepturi în bani şi/sau în natură Limitări

Nr. 

crt.

Salariul de 

bază/ 

indemnizaţia de 

încadrare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare
art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare
art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare
art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

-

-

-

-

-

-

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

-

-

-

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

-

-

-

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

2726

2386

3400

3181

2795

2448

15%

-

-

-

-

-

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

22669

18633

18178

Personal de 

instruire - 

judecător, 

gradația 5

Director 

adjunct - 

judecător

Personal de 

instruire - 

procuror, 

gradația 5

16

17

18
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Veniturile salariale pe funcții în cadrul Școlii Naționale de Grefieri - 31.03.2018

Tip spor Baza de calcul
Cota 

procentuală

Valoare

a brută 
Baza legală a acordării

valoarea anuală 

/ perioadă 

lucrată de un an

Baza legală a 

acordării 

Valoarea anuală/ 

perioadă lucrată 

de un an

Baza legală a 

acordării 
Tip Baza legală a acordării Limitare

Baza legală a 

limitării

Funcţia

Sporuri, compensaţii, adaosuri, prime şi premii eligibile Vouchere de vacanţă Indemnizaţia de hrană Alte drepturi în bani şi/sau în natură Limitări

Nr. 

crt.

Salariul de 

bază/ 

indemnizaţia de 

încadrare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare
art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Diurnă de detașare în cuantum de 2% din 

indemnizația de încadrare brută lunară, 

dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare

art. 13 alin. (1) litera a) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare transport pe durata delegării, 

detașării, dacă sunt îndeplinite condițiile 

de acordare

art. 13 alin. (1) litera c) din 

OUG nr. 27/2006, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie,  dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 23 alin. (1) din OUG nr. 

27/2006 , cu modificările 

ulterioare

Decontarea transportului între localitatea 

de domiciliu sau reşedinţă şi localitatea 

unde se află sediul unităţii, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 23 alin. (4) din OUG nr. 

27/2006, cu modificările 

ulterioare

Decontare transport anual, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare
art. 80 din Legea nr. 303/2004, 

cu modificările ulterioare

Drepturi de delegare/detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 57 din Legea nr. 567/2004, 

cu modificările ulterioare

Drepturi de delegare/detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 57 din Legea nr. 567/2004, 

cu modificările ulterioare

salariul de bază 

limitat potrivit 

art. 38 alin. (6) 

din Legea nr. 

153/2017, cu 

modificări - 

Anexa V, Cap. II 

-

-

salariul de bază 

limitat potrivit 

art. 38 alin. (6) 

din Legea nr. 

153/2017, cu 

modificări - 

Anexa V, Cap. II 

7103

7420

-

-

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

-

-

-

-

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

-

-

-

-

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

819

1001

819

1001

2533

2370

2266

2423

-

-

-

-

-

-

-

-

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Diferența dintre salariul 

brut stabilit pentru luna 

mai 2009 și salariul brut 

stabilit conform Legii nr. 

284/2010

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Diferența dintre salariul 

brut stabilit pentru luna 

mai 2009 și salariul brut 

stabilit conform Legii nr. 

284/2010

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

indemnizația de încadrare 

calculată potrivit art. 38 

alin. (3), litera a) din 

Legea nr. 153/2017, cu 

modificări

Diferența dintre 

indemnizația brută 

stabilită pentru luna mai 

2009 și indemnizația 

brută stabilită conform 

Legii nr. 284/2010

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

7103

7420

16885

15109

Personal de 

instruire - 

grefier, 

gradația 5

Personal de 

instruire - 

judecător, 

gradația 4

Personal de 

instruire - 

judecător, 

gradația 2

Personal de 

instruire - 

grefier, 

gradația 4

21

22

19

20

Decontare transport, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 65 și art. 67 indice 1 alin. 

(5) din Legea nr. 567/2004, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 67 indice 1 din Legea nr. 

567/2004 cu modificările 

ulterioare

Decontare transport, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 65 și art. 67 indice 1 alin. 

(5) din Legea nr. 567/2004, cu 

modificările ulterioare

Decontare chirie, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 67 indice 1 din Legea nr. 

567/2004 cu modificările 

ulterioare
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Veniturile salariale pe funcții în cadrul Școlii Naționale de Grefieri - 31.03.2018

Tip spor Baza de calcul
Cota 

procentuală

Valoare

a brută 
Baza legală a acordării

valoarea anuală 

/ perioadă 

lucrată de un an

Baza legală a 

acordării 

Valoarea anuală/ 

perioadă lucrată 

de un an

Baza legală a 

acordării 
Tip Baza legală a acordării Limitare

Baza legală a 

limitării

Funcţia

Sporuri, compensaţii, adaosuri, prime şi premii eligibile Vouchere de vacanţă Indemnizaţia de hrană Alte drepturi în bani şi/sau în natură Limitări

Nr. 

crt.

Salariul de 

bază/ 

indemnizaţia de 

încadrare

Drepturi de delegare/detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 57 din Legea nr. 567/2004, 

cu modificările ulterioare

-

salariul de bază 

limitat potrivit 

art. 38 alin. (6) 

din Legea nr. 

153/2017, cu 

modificări - 

Anexa V, Cap. II 

-

salariul de bază 

limitat potrivit 

art. 38 alin. (6) 

din Legea nr. 

153/2017, cu 

modificări - 

Anexa VIII, Cap. 

I, lit. A, pct. I, lit 

d)

-

salariul de bază 

limitat potrivit 

art. 38 alin. (6) 

din Legea nr. 

153/2017, cu 

modificări - 

Anexa VIII, Cap. 

I, lit. A, pct. I, lit 

d)

-

10367

-

-

-

6662

-

10367

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

-

-

-

-

-

-

-

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

-

-

-

-

-

-

-

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

Sumă tranzitorie - 

diferență spor risc și 

confidențialitate conform 

art. 1 din Legea nr. 

285/2010 și art. 38 alin. 

(3) litera a) din Legea nr. 

153/2017, cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

573

573

573

231

819

1001

856

573

-

-

-

-

-

-

-

-

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Diferența dintre salariul 

brut stabilit pentru luna 

mai 2009 și salariul brut 

stabilit conform Legii nr. 

284/2010

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Diferenţă sp. risc şi 

confid.

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

9137

10367

8563

3564

6662

13705

10367

Consilier, 

grad 

superior, 

gradația 5 

cu atribuții 

de viză 

CFPP

Expert, grad 

superior, 

gradația 3

Referent, 

grad 

superior, 

gradația 4

Personal de 

instruire - 

grefier, 

gradația 3

Director

Consilier, 

grad 

superior, 

gradația 5 

cu atribuții 

de viză 

CFPP

Consilier, 

grad 

superior, 

gradația 5 

27

28

29

23

24

25

26

Decontare transport, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 65 și art. 67 indice 1 alin. 

(5) din Legea nr. 567/2004, cu 

Decontare chirie, dacă sunt îndeplinite 

condițiile de acordare

art. 67 indice 1 din Legea nr. 

567/2004 cu modificările 

ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă este 

cazul

art. 88 și 89 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă este 

cazul

art. 88 și 89 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă este 

cazul

art. 88 și 89 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă este 

cazul

art. 88 și 89 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă este 

cazul

art. 88 și 89 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă este 

cazul

art. 88 și 89 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu 

modificările ulterioare
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Veniturile salariale pe funcții în cadrul Școlii Naționale de Grefieri - 31.03.2018

Tip spor Baza de calcul
Cota 

procentuală

Valoare

a brută 
Baza legală a acordării

valoarea anuală 

/ perioadă 

lucrată de un an

Baza legală a 

acordării 

Valoarea anuală/ 

perioadă lucrată 

de un an

Baza legală a 

acordării 
Tip Baza legală a acordării Limitare

Baza legală a 

limitării

Funcţia

Sporuri, compensaţii, adaosuri, prime şi premii eligibile Vouchere de vacanţă Indemnizaţia de hrană Alte drepturi în bani şi/sau în natură Limitări

Nr. 

crt.

Salariul de 

bază/ 

indemnizaţia de 

încadrare

-

-

salariul de bază 

limitat potrivit 

art. 38 alin. (6) 

din Legea nr. 

153/2017, cu 

modificări - 

Anexa VIII, Cap. 

I, lit. A, pct. I, lit. 

c)

-

-

-

-

10494

-

-

-

-

-

-

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

-

-

-

-

-

-

-

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

-

-

-

-

-

-

-

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

-

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

233

0

573

511

573

244

714

-

-

10%

-

-

-

-

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

0

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

-

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Cuantum 

sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

3234

2232

9137

7903

7992

2798

10494

Șofer I, 

gradația 5

Portar, 

gradația 5

Consilier, 

grad 

principal, 

gradația 4

Consilier, 

grad 

superior, 

gradația 4

Consilier 

debutant

Șef birou, 

grad II

Expert, grad 

superior, 

gradația 5

35

36

31

32

33

34

30
Drepturi de delegare și detașare, dacă este 

cazul

art. 88 și 89 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă este 

cazul

art. 88 și 89 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă este 

cazul

art. 88 și 89 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă este 

cazul

art. 88 și 89 din Legea nr. 

188/1999, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 44 și art. 46 din Legea nr. 

53/2003, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 44 și art. 46 din Legea nr. 

53/2003, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 44 și art. 46 din Legea nr. 

53/2003, republicată, cu 

modificările ulterioare
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Veniturile salariale pe funcții în cadrul Școlii Naționale de Grefieri - 31.03.2018

Tip spor Baza de calcul
Cota 

procentuală

Valoare

a brută 
Baza legală a acordării

valoarea anuală 

/ perioadă 

lucrată de un an

Baza legală a 

acordării 

Valoarea anuală/ 

perioadă lucrată 

de un an

Baza legală a 

acordării 
Tip Baza legală a acordării Limitare

Baza legală a 

limitării

Funcţia

Sporuri, compensaţii, adaosuri, prime şi premii eligibile Vouchere de vacanţă Indemnizaţia de hrană Alte drepturi în bani şi/sau în natură Limitări

Nr. 

crt.

Salariul de 

bază/ 

indemnizaţia de 

încadrare

-

-

-

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

-

-

-

Art. 18 din 

Legea nr. 

153/2017 

prevede 

acordarea 

începând cu 1 

decembrie 2018

-

-

-

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

art. 26 alin. 4 - 7 din 

Legea nr. 153/2017 

prevede acordarea 

începând cu data de 

1 decembrie 2018

-

-

-

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

art. 38 alin. (3) litera a) 

din Legea nr. 153/2017, 

cu modificări

184

163

139

-

-

-

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

salariul de încadrare de la 

decembrie 2009, 

actualizat la 1 decembrie 

2015

Sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

Sp.condiţii de 

muncă grele, vătăm. 

sau peric. 

2953

2615

2232
Îngrijitor , 

gradația 5

Muncitor 

calificat I, 

gradația 5

Mnuncitor 

calificat III, 

gradația 5

38

39

37
Drepturi de delegare și detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 44 și art. 46 din Legea nr. 

53/2003, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 44 și art. 46 din Legea nr. 

53/2003, republicată, cu 

modificările ulterioare

Drepturi de delegare și detașare, dacă sunt 

îndeplinite condițiile de acordare

art. 44 și art. 46 din Legea nr. 

53/2003, republicată, cu 

modificările ulterioare
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