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Baza legală:  Legea-cadru nr.153/2017, cu  modificările  și completările ulterioare, H.G. nr. 917/2017, O.U.G. nr. 114/2018, cu  modificările  și completările ulterioare, O.U.G. nr. 226/2020

lei

Functie Salariu de bază

Tip, cota 

procentuala, valoare 

bruta a sporurilor, 

compensatiilor, 

primelor si premiilor 

eligibile

Valoare 

anuală  

vouchere 

vacanta

Valoare anuală 

indemnizatie 

hrana

Orice alte 

drepturi in 

bani si/sau 

natura

Limitari ale 

venitului 

salarial

FUNCTII PUBLICE

Director executiv gr. II 9.980

1.497 lei               spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

Consilier, inspector, consilier juridic gr.prof.superior gradatia 5 7.026

1.054 lei               spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160 -  -

Consilier, inspector, consilier juridic gr.prof.superior gradatia 5 7.026

1.028 lei               spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160 -  -

Consilier achiziții publice gr.prof.superior gradatia 5 7.026

1.054 lei               spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160 -  -

Consilier, inspector, consilier juridic gr.prof.superior gradatia 4 6.854

1.028 lei                

spor cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

Consilier, inspector, consilier juridic gr.prof.superior gradatia 4 6.854

1.003 lei                

spor cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

Consilier, inspector, consilier juridic gr.prof.superior gradatia 3 6.687

876 lei                spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

                  Lista funcțiilor și a salariilor valabile la data de 31 martie 2021                                                



Consilier, inspector, consilier juridic gr.prof.principal gradatia 4 6.275

708 lei                      

spor cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

Consilier, inspector, consilier juridic gr.prof.principal gradatia 3 6.031

876 lei                  spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

Consilier, inspector, consilier juridic gr.prof.principal gradatia 2 5.917

696 lei                    

spor cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

Referent gr.prof.superior gradatia 5 5.259

 699 lei                 spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160 -  -

Referent gr.prof.superior gradatia 5 5.196

 680 lei                 spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160 -  -

Referent gr.prof.superior gradatia 4 5.085

668 lei                   

spor cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

FUNCTII CONTRACTUALE

 Director General 14.817

2.223 lei               spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

Sofer I gradatia 5 (1/2 normă) 2.144

284 lei                   

spor cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 2.080  -  -

Sofer I gradatia 2 3.940

530 lei                        

spor cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

Muncitor calificat I gradatia 5 3.921

457 lei                  spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

Muncitor necalificat I gradatia 5 2.887

392 lei                  spor 

cond.vatam. 

coresp.timpului 

efectiv lucrat

0 4.160  -  -

*personalul care exercită activitatea de de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de majorarea salariului cu 10%



*persoanele care sunt încadrate într-un grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de un spor de 15% pentru activitatea desfășurată în cadrul programului de lucru

Director General, Director Economic, Comp. RUSEP,

Nicolau Carmen-Rodica Andronachi Veronica Tăutu Gabriela


