
INDEMNIZAȚIILE LUNARE BRUTE  POTRIVIT LEGII NR.153/2017 PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

-la data de 30.09.2019- 

 

 

I. FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE 

Începând cu 01.01.2019 indemnizații stabilite în conformitate cu prevederile art.13 alin.1 din Legea – cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare 

 

Categorie funcţie Funcţie Bază legală 
Coeficient 

de 
ierarhizare 

Salariu de bază minim 
brut pe ţară garantat 

în plată (lei) 

Indemnizaţii brute 
lunare valabile din 

01.01.2019 (lei) 

Funcţii de demnitate 
publică alese 

Preşedintele Senatului Lege nr.153/2017 - Anexa nr.IX, lit.A, nr.crt.2, HG.937/2018 11,50 2.080 23.920 

Vicepreşedinţii Senatului Lege nr.153/2017 - Anexa nr.IX, lit.A, nr.crt.3, HG.937/2018 10,70 2.080 22.256 

Secretarii şi chestorii Senatului Lege nr.153/2017 - Anexa nr.IX, lit.A, nr.crt.4, HG.937/2018 10,50 2.080 21.840 

Liderii grupurilor parlamentare ale Senatului Lege nr.153/2017 - Anexa nr.IX, lit.A, nr.crt.5, HG.937/2018 10,00 2.080 20.800 

Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului Lege nr.153/2017 - Anexa nr.IX, lit.A, nr.crt.6, HG.937/2018 9,70 2.080 20.176 

Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului Lege nr.153/2017 - Anexa nr.IX, lit.A, nr.crt.7, HG.937/2018 9,40 2.080 19.552 

Secretarii comisiilor permanente  ale Senatului Lege nr.153/2017 - Anexa nr.IX, lit.A, nr.crt.8, HG.937/2018 9,20 2.080 19.136 

Senatori Lege nr.153/2017 - Anexa nr.IX, lit.A, nr.crt.9, HG.937/2018 9,00 2.080 18.720 

 

 

 

 

 

 



II. FUNCTII PUBLICE PARLAMENTARE CORESPUNZATOARE CATEGORIEI ÎNALȚILOR FUNCȚIONARI PUBLICI PARLAMENTARI  

Salarii în plată în conformitate cu prevederile art.36, art. 38 alin.(4) din Legea – cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare și a OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, capitolul II, art 34 alin. (1) și (2), începând cu 01.01.2019. 

 
 

III. FUNCŢII  PUBLICE DE CONDUCERE / CONTRACTUALE 

Categorie Functie Studii 
Salariu de 

bază 
minim (lei) 

Salariu de 
bază maxim 

(lei) 

Spor condiții vătămătoare * 

Spor pentru 
persoanele cu 

handicap, unde 
este 

cazul,conform 
art.22,Lg.153/2017

,HG.751/2018 

Vouchere de 
vacanță** 

Bază legală 

Minim (lei) Maxim (lei) 
(valoare tichete - 

lei) 
 

Funcții de conducere 

Director  S 12029 13719 1544 2058 
 

1450 
LG.153/2017, HG. 937/2018 

OUG 114/2018   

Șef serviciu  S 10415 12044 1505 1833 
1833 

1450 
LG.153/2017,HG.751/2018,HG 

937/2018, OUG 114/2018 

Șef birou S - 10494 1373 1575 
 

1450 
LG.153/2017, HG. 937/2018 

OUG 114/2018     

Șef birou (CFP) S 11004 11544 1651 1732 
 

1450 
LG.153/2017, HG. 937/2018 

OUG 114/2018      

 

 

Categorie Funcție Studii 
Salariu de bază 

(lei) 

Spor condiții 
vătămătoare * 

Vouchere de 
vacanță** 

 

(lei) (valoare tichete - lei) 
Bază legală 

Înalți funcționari publici parlamentari 
Secretar general S 20194 3030 1450 LG.153/2017, HG. 937/2018 OUG 114/2018 

Secretar general adjunct S 19010 2852 1450 LG.153/2017, HG. 937/2018 OUG 114/2018 

Categorie Funcție Studii 
Salariu de bază 

(lei) 

Spor condiții 
vătămătoare * 

Vouchere de 
vacanță** 

 

(lei) (valoare tichete - lei)  

Înalți funcționari publici parlamentari Director general S 15433 2315 1450  LG.153/2017, HG. 937/2018 OUG 114/2018 

Categorie Funcție Studii 
Salariu de bază 

(lei) 

Spor condiții 
vătămătoare * 

Vouchere de 
vacanță** 

 

(lei) (valoare tichete - lei)  

Înalți funcționari publici parlamentari 
Reprezentant permanent al 
Senatului pe lângă 
Parlamentul European 

S 15433 
 

2315 
 

1450 
LG.153/2017, HG. 937/2018 OUG 114/2018  



IV. FUNCŢII PUBLICE / CONTRACTUALE DE EXECUȚIE  

Categorie Funcție Studii 

Salariu de 
baza minim  
de încadrare 

(lei) 

 
 

Salariu de baza 
maxim de 
încadrare 

(lei) 

Spor condiții vătămătoare * Spor pentru 
persoanele cu 

handicap, unde 
este 

cazul,conform 
art.22,Lg.153/2017

,HG.751/2018 
 

 
 
 

Vouchere de 
vacanță** 

Baza legala 
      Minim (lei) 

 
 

       
       Maxim (lei) 

Funcții de 
execuție 

Consilier parlamentar / consilier S 6823 9217 987 1373             1029         1450 

LG.153/2017,
HG.751/2018,
HG 937/2018, 

OUG 
114/2018 

Consilier parlamentar (CFP) S 9867 10115 1085 1510  1450 

Expert parlamentar / expert S 6156 8368 899 1245   1450 

Consultant parlamentar / consultant S 4367 5353 606 738  1450 

Șef cabinet S 3987 5653 531 826  1450 

Șef cabinet SSD - 5653 - 826  1450 

Șef cabinet M 3609 4853 495 688  1450 

Referent parlamentar /referent M 3388 4166 451 551 566 1450 

Referent parlamentar /referent PL - 5142 - 730  1450 

Referent parlamentar /referent SSD - 5300 - 755  1450 

Șofer I - 3204 4848 481 694 714 1450 

Muncitor calificat I - 3098 4149 399 554  1450 

Muncitor necalificat I - 2802 3085 356 436  1450 

 

NOTA: 

1.Conform art.14 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, capitolul II, art 34, alin. (2), personalul care deține titlul științific de doctor și 
desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul, beneficiază de o indemnizație lunară în sumă de 950 lei la nivelul lunii decembrie 2018 - (50% din 1900 lei - salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată în 
anul 2018).   

2.* Potrivit prevederilor art.34 alin (2), Capitolul II din OUG 114/2018, cuantumul sporurilor/indemnizatiilor/primelor/compensatiilor și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar, se 
menține cel mult la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie 2018 în măsura în care personalul ocupă aceeasi funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 

3.Conform art.18 din Legea-cadru 153/2017,cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art.36 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, 
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, personalul plătit din fonduri publice beneficiază de indemnizație de hrană (reprezentând a 12 a parte din două salarii minime brute garantate în 
plată pentru anul 2019, acordate proportional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară). 

4.** În anul 2019 voucherele de vacanță vor fi acordate potrivit art. 36, alin. (1) din capitolul II din - Ordonanta de urgenta nr. 114/2018, (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.  
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