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Situaţia drepturilor salariale corespunzătoare funcţiilor prevăzute în ștatul de funcții,  
la data de 30 septembrie 2017 

 (conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) 

 
 

Nr. 
crt. 

Funcţie 
Salariul de bază 

nivel minim – 
nivel maxim* (lei) 

Valoarea brută sporuri 
conform prevederilor 

Legii nr. 153/2017 (lei) 

1. Președinte tribunal 14.676 4.260 

2. Vicepreședinte tribunal 14.676 4.985 

3. Președinte judecătorie 11.912-13.901 3.459-3.909 

4. Vicepreședinte judecătorie 11.186 3.249 

5. Președinte secție tribunal 13.811-15.754 4.010-4.431 

6. Președinte secție judecătorie 11.974-12.474 3.369-3.507 

7. Judecător grad curte apel 13.066-15.754 3.920-5.156 

8. Judecător grad tribunal 11.528-13.901 3.459-4.634 

9. Judecător grad judecătorie 8.841-12.509 2.706-3.519 

10. Prim grefier 6.119 1.639 

11. Grefier șef 5.681-6.913 1.521 

12. Grefier șef secție 5.680-7.256 1.500-1.597 

13. Grefier grad I 4.480-6.311 1.323-1.389 

14. Grefier grad II 4.009-4.646 1.242-1.304 

15. Grefier treapta I 4.445-5.681 1.191-1.251 

16. Grefier arhivar 2.082-3.308 693-726 

17. Specialist IT  11.159-11.724 2.840 

18. Specialist IT șef 12.531 3.354 

19. Agent procedural 2.234 555 

20. Aprod 1.870-2.275 477-501 

21. Șofer 2.555-3.106 651-684 

22. Manager economic 11.505 1.079 

23. Consilier superior** 7.671-8.871 719 

24. Expert principal 6.424 642 

25. Referent 3.089 289 

26. Referent de specialitate 5.280 352 

27. Muncitor I 2.360 147 

28. Îngrijitor 1.728 111 

*Nivelul minim/ nivelul maxim al fiecărei funcţii este corespunzător tranşelor de vechime în 
muncă.  
**Nivelul maxim al funcţiei cuprinde şi sumele corespunzătoare activităţii de control financiar 
preventiv. 

  
 
Alte drepturi/beneficii legale: 
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Drepturi Temei legal 

Dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu 

Art.79 alin.(6) din Legea nr.303/2004 

Art.22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006 

Art.1 din Ordinul ministrului justiției nr.927/C/2006 

Dreptul la decontarea chiriei în cazul în care nu li s-a acordat 

o locuință de serviciu 
Art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006 

Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între 

localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea 

unde se află sediul instituţiei 

Art.23 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2006 

Dreptul la decontarea a 3 călătorii anual în țară dus-întors, la 

transportul pe cale ferată clasa I, auto, naval și aerian sau de 

decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 3 

călătorii în țară dus-întors, în cazul în care deplasarea se 

efectuează cu autoturismul 

Art.80 din Legea nr.303/2004, coroborat cu art. 19 lit. c) al art. II din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 si cu 

art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 

Dreptul la decontarea unei călătorii dus – întors pe perioada 

efectuării concediului de odihnă 
Art.65 alin.2 Legea 567/2004 

Dreptul la asistență medicală, medicamente și proteze,in mod 

gratuit în condițiile respectării dispozițiilor legale privind 

plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. 

Art.25 alin.(1) din Legea nr.303/2004 

HG nr.762/2010 

 


