
                               
 
 
 

Casa Judeţeană de Pensii Bacău 
Nesecret 

 Nr.55204/BJRU/30.09.2020 

 

În baza prevederilor art. 33 alin (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice,cu  modificările și completările ulterioare,  prezentăm: 

LISTA  

FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

DATA 30.09.2020 
 

Nr 

crt. 

 

Denumirea funcției 

 

Studii 

 

Grad 

profesional 

 

Gradația 

Salariul de bază lunar 

brut (lei) la data de 

30.09.2020  

Spor pentru condiții 

periculoase sau 

vătămătoare* 

Valoare anuală a 

voucherelor de 

vacanță*** 

Valoare anuală a 

indemnizației de 

hrană**** 

 

A.FUNCŢII PUBLICE 

A1. Funcții publice de conducere 

1. 

Director executiv S Gr.II  

 

9.942 1.486 

 

1.450 

 

4.160 

2. 

Director executiv adjunct S Gr.II  

 

9.306 1.347 

 

1.450 

 

4.160 

3. 
Șef serviciu S Gr.II  

 

9.052 1.358 

 

1.450 

 

4.160 

4. 

Șef birou S Gr.II  

 

8.580 

 

1268 

 

1.450 

 

4.160 

5. 

 Șef birou S Gr.II  
 

7.960 

 

1.083 

 

1.450 

 

4.160 

A2. Funcții publice de execuție 

8. Auditor S superior 4 6.299 840 1.450 4.160 

9. Expert S superior 4 6.314 866 1.450 4.160 

10. Consilier  S superior 5 6.520 902 1.450 4.160 

11. Consilier (cu viză CFP) S superior 5 7.084 966 1.450 4.160 

12. Consilier /consilier achiziții 

publice S superior 4 6.314 866 

 

1.450 

 

4.160 

13. Consilier  S principal 5 5.390 637 1.450 4.160 

14. Inspector S superior 5 6.520 902 1.450 4.160 

15. Inspector(cu viză CFP) S superior 5 7.084 966 1.450 4.160 

16. Inspector(cu viză CFP) S superior 5 7.172 993 1.450 4.160 
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17. Inspector S superior 4 6.314 866 1.450 4.160 

18. Inspector S principal 5 5.390 637 1.450 4.160 

19. Inspector S principal 3 5.006 569 1.450 4.160 

20. Inspector S principal 2 4.795 550 1.450 4.160 

21. Inspector S asistent 4 4.334 417 1.450 4.160 

22. Consilier juridic S superior 5 7.007 1.049 1.450 4.160 

23. Consilier juridic S superior 4 6.854 1.029 1.450 4.160 

24. Referent M superior 5 4.543 485 1.450 4.160 

25. Referent M superior 4 4.299 433 1.450 4.160 

 

B.FUNCȚII CONTRACTUALE 

 

Nr 

crt. 

 

Denumirea funcției 

 

Studii 

 

Grad 

profesional 

 

Gradația 

Salariul de bază lunar 

brut (lei) la data de 

30.09.2020 

Spor pt.activitate 

desfasurată în condiții 

deosebite-stres sau 

risc** 

Valoare anuală a 

voucherelor de 

vacanță*** 

Valoare anuală a 

indemnizației de 

hrană**** 

1. 

Medic Primar(coordonator) S - 5 16.019 1.923 

 

1.450 

 

4.160 

2. Medic primar S  5 15.256 1.831 1.450 4.160 

3. Asistent medical principal M - 5 4.859 729 1.450 4.160 

4. Asistent medical principal M - 4 4.740 711 1.450 4.160 

5. Asistent medical M - 2 4.346 652 1.450 4.160 

 

Nr 

crt. 

Denumirea funcției Studii Grad 

profesional 

Gradația Salariul de bază lunar 

brut (lei) la data de 

30.09.2020 

Spor pentru condiții 

periculoase sau 

vătămătoare* 

Valoare anuală a 

voucherelor de 

vacanță*** 

Valoare anuală a 

indemnizației de 

hrană**** 

6. Consilier S II 5 4.394 422 1.450 4.160 

7. Șofer M Tr.I 5 4.432 503 1.450 4.160 

8. Arhivar M - 5 3.818 340 1.450 4.160 

 

 
- 5 persoane beneficiază de drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv ( din care 2 exercită această activitate ca activitate nouă, beneficiind de 

majorarea salariului de baza cu 10% acordată în baza prevederilor art.15 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
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publice,actualizată); 

- Medicul primar coordonator are și calitatea de membru în Comisia Medicală de Contestații, beneficiind de o indemnizație de 5% din salariul de bază al funcţiei de 

execuție, indiferent de numărul de participări la ședințele Comisiei Medicale de Contestații;  

- * Acordat  în conformitate cu prevederile H.G nr.917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 

a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din 

administrația publică centrală şi menţinut la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, potrivit prevederilor art. I, pct.12 din OUG nr. 1/2020; 

- ** Acordat în conformitate cu  prevederile  Anexei nr.8 la H. G. nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în Anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială”; 

- *** În conformitate cu prevederile art.36,al.(1) din Ordonanța de Urgență nr.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; 

- **** În conformitate cu prevederile art.36, alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 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, modificată prin OUG 

nr.1/2020, prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare,  în anul 2020 valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din 

anul 2019. Indemnizațiile de hrană se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art.25,alin.(1) din Legea-cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 


