
 

Lista funcţiilor din UEFISCDI  

30.09.2021 

  Funcţia Gradatia Salariul de baza 

 

Baza legala 

1 Director General 5 7872 

 

Lg.153/2017 

2 Director General Adjunct 5 7381-7625 

 

Lg.153/2017 

3 Director Direcţie 5 7381 

 

Lg.153/2017 

4 Şef Serviciu 5 6738 

 

Lg.153/2017 

5 Şef Serviciu 4 6653-6663 

 

Lg.153/2017 

6 Şef Birou 5 5924 

 

Lg.153/2017 

7 Consilier, expert, inspector, consilier juridic grad IA 5 4841-4821 

 

Lg.153/2017 

8 Consilier, expert, inspector, consilier juridic grad IA 4 4703 

 

Lg.153/2017 

9 Consilier, expert, inspector, consilier juridic grad IA 3 4596 

 

Lg.153/2017 

10 Consilier, expert, inspector, consilier juridic grad IA 2 4408 

 

Lg.153/2017 

11 Consilier, expert, inspector, consilier juridic grad IA 0 3910 

 

Lg.153/2017 

 

Valorile prezentate între limite sunt justificate de existența în plată pentru funcțiile contractuale, de 

conducere și de execuție, de diferențieri ale drepturilor salariale în funcție de grad sau gradație.  

 

Alte sporuri/drepturi salariale:  

 personalul contractual din cadrul UEFISCDI beneficiază de indemnizația de hrană în cuantum de 

347 lei/lună, brut, pentru un program normal de lucru, potrivit art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017);  

 personalul care desfășoară activități în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene beneficiază 

de majorarea salariilor de bază cu până la 50%, conform art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017;  

 personalul care deține titlul științific de doctor poate beneficia, în condițiile legii, de o indemnizație 

lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în 

temeiul art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017;  

 personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a 

acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% (baza legală – art. 15 din Legea-cadru 



nr. 153/2017) – valorile din tabelul de mai sus includ această majorare salarială, acolo unde este 

cazul;  

 personalul trimis în deplasare în interesul serviciului în țară beneficiază pe perioada deplasării de o 

indemnizaţie zilnică de delegare de 20 lei (baza legală – HG nr. 714/2018 privind drepturile şi 

obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă 

localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului);  

 personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază pe 

perioada deplasării externe de o indemnizație zilnică în valută stabilită potrivit prevederilor H.G. nr. 

518/1995 cu modificările și completările ulterioare;  

 

Document publicat în temeiul art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

 


