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NOTĂ
privind veniturile salariale acordate la nivelul MinisteruluI Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene
În conformitate cu art. 33 – Transparența veniturilor salariale din Legea-cadru nr.
153/2017, prezentăm în cele ce urmează elementele care compun drepturile salariale
plătite personalului MinisteruluI Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene. Cuantumurile salariilor de bază și a sporului pentru condiții de muncă acordate
sunt cuprinse în anexele 1 și 2.
1. Sporul pentru titlul științific de doctor.
Conform art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017, Personalul care deţine titlul ştiinţific de
doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum
de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi
desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul. Cuantumul salarial al
acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor,
compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la art. 25.
Cuantumul acestei indemnizații lunare este 725 lei.
2. Indemnizații de concurs
Conform art. 42 din HG nr. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare:
(1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum şi la cele ale comisiei
de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie
reprezentând 1% din salariul de bază, stabilit conform legii.
(2) Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi al comisiilor de
soluţionare a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie de 1% din salariul de bază,
stabilit conform legii.
3. Sporul pentru condiții de muncă:
Conform art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017.
În prezent, sporul pentru condiții vătămătoare de muncă se acordă prin raportare la
salariul de bază aferent funcției deținute așa cum era prevăzut în luna decembrie 2009
(bază de calcul). Cuantumul sporului astfel calculat a fost păstrat până în luna
decembrie 2015, când a fost majorat cu 10%.
4. Indemnizații comisie de disciplină
Conform art. 17 din HG nr. 1344/2007 cu modificările și completările ulterioare:
„Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de disciplină, membrii, secretarul
acesteia, precum şi persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă în
condiţiile prevăzute la art. 31 au dreptul la o indemnizaţie lunară de 1%, care se aplică
la salariul de bază al fiecăruia şi se acordă în lunile în care comisia de disciplină îşi
desfăşoară activitatea, respectiv în lunile în care persoanele din cadrul corpului de
control au efectuat cercetarea administrativă. Sporul lunar se acordă de autoritatea sau
instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea persoanele menţionate, pe

baza certificării de către preşedintele comisiei a desfăşurării activităţii comisiei pe luna
respectivă.”
5. Spor comisie paritară
Conform art. 34 din HG nr. 833/2007, cu modificările și completările ulterioare
„Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei paritare, preşedintele, membrii şi
secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor lunar de 1%, care se aplică la salariul
de bază al fiecăruia şi se acordă doar în lunile în care comisia paritară îşi desfăşoară
activitatea, pe baza proceselor-verbale ale şedinţelor acesteia.”
6. Norma de hrană.
Se acordă, conform legii, personalului preluat de la fostul Minister al Administrației și
Internelor potrivit prevederilor art. 2 și art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației
publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare
în cuantum de 744 lei pentru funcțiile de conducere șil 558 lei pentru funcții de
execuție.
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Salarii de baza

Categorie functie

Denumire functie

Pentru
personalul
Pentru
care nu
personalul beneficiaza
care
de majorarea
gestioneaza salariala
fonduri
aferenta
comunitare gestionarii
fondurilor
comunitare
Salariul de
baza-lei

Demnitari

Cabinet demnitari
Inalti functionari publici
Functii publice de
conducere

Salariul de
baza-lei

viceprim-ministru
ministru delegat
secretar de stat
subsecretar de stat
consilier (cabinet demnitar)
secretar cabinet
secretar general
secretar general adjunct

16790
14135

15515
15225
11600
10150
5790
2020
-

director general

14992

7721

director general adjunct
director
director adjunct
sef serviciu (auditor)
sef serviciu
sef birou

14403
14522
12807
15030
12433
11161

7472
7472
6409
6476
5926

14718

7470

8717

5098

12004

-

8951
6263
5004

4774
1803

11825

5044

6285
3151
-

3027
1594
2023

Funcții publice specifice manager public
Funcții publice specifice
consilier evaluare examinare
de execuție
Functii publice de
auditor
executie
consilier, consilier juridic, expert, inspector
referent de specialitate
referent
Functie contractuala de
consilier pentru afaceri europene
executie
consilier, expert
referent
sofer

NOTA:
La nivelul aparatului propriu al MDRAPFE unele funcții de conducere, respectiv de execuție
beneficiază de norma de hrana în condițiile legii, dupa cum urmează:
- functii de conducere în sumă de 744 lei,
- funcții de execuție în sumă de 558 lei.

