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                 R O M Â N I A 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL GIURGIU 

 

 

Lista tuturor funcțiilor din cadrul aparatului propriu al Instituției Prefectului Județul Giurgiu ce intră în categoria personalului 

plătit din  fonduri publice la data de 31.03.2020  este următoarea: 
 

Nr.crt Funcție Nivelul 

 

studiilor 

Grad 

profesional/ 

Treaptă 

Gradație Salariu de 

bază/ 

indemnizația 

lunară 

Tipul, cota procentuală, valoarea brută 

a sporurilor, compensațiilor, 

adaosurilor, eligibile pentru fiecare 

funcție, precum și baza legală a 

acordării acestora* 

Orice alte drepturi 

în bani şi/sau în 

natură, dacă este 

cazul, precum şi 

baza legală a 

acordării acestora* 

1 Prefect S   18720 0  

2 subprefect S   15600 0  

3 subprefect S   0  0  

4 Directorul 

cancelariei 

S  5 8043 10% Spor condiții vătămătoare -693  

5 Consilier-

Cancelaria 

prefectului 

 normă 4 h/zi 

S  5 3846 10%Spor condiții vătămătoare  -329  

Consilier-

Cancelaria 

prefectului 

 normă 4 h/zi 

S  5 3845 10%Spor condiții vătămătoare  -329  

6 Consultant- S  4 2495 10%Spor condiții vătămătoare  -196  
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Nr.crt Funcție Nivelul 

 

studiilor 

Grad 

profesional/ 

Treaptă 

Gradație Salariu de 

bază/ 

indemnizația 

lunară 

Tipul, cota procentuală, valoarea brută 

a sporurilor, compensațiilor, 

adaosurilor, eligibile pentru fiecare 

funcție, precum și baza legală a 

acordării acestora* 

Orice alte drepturi 

în bani şi/sau în 

natură, dacă este 

cazul, precum şi 

baza legală a 

acordării acestora* 

Cancelaria 

prefectului  

normă 4 h/zi 

Consultant-

Cancelaria 

prefectului 

 normă 4 h/zi 

S  4 2494 10%Spor condiții vătămătoare  -195  

7 Secretarul 

cancelariei 

M  1 3369 10% Spor condiții vătămătoare  -229  

8 Șef serviciu S II 4 7474 10% Spor condiții vătămătoare -616   

9 Șef birou  S II 4 7185 10% Spor condiții vătămătoare -592   

10 Consilier juridic   S principal 5 4890 10%Spor condiții vătămătoare-354    

11 Consilier  S asistent 3 3904 10%Spor condiții vătămătoare  -244  

12 Consilier juridic  S superior 5 5843 10%Spor condiții vătămătoare  -485  

13 Consilier juridic  S superior 5 5810 10%Spor condiții vătămătoare  -480  

14 Consilier juridic  S superior 5 5810 10%Spor condiții vătămătoare-480    

15 Consilier juridic  S debutant  0 0  

16 consilier  S superior 5 5810 10%Spor condiții vătămătoare  -480  

17 Consilier juridic  S debutant  0 0  

18 consilier  S superior 5 5840 10%Spor condiții vătămătoare -486   

19 Consilier juridic  S superior 5 5515 10%Spor condiții vătămătoare  -447  

20 Consilier juridic  S superior 5 5645 10%Spor condiții vătămătoare  -472  

21 Consilier juridic  S debutant 3 3559 10%Spor condiții vătămătoare -209   

22 Consilier  S superior 4 5538 10%Spor condiții vătămătoare  -467  

23 Șef serviciu S II  7470 10%Spor condiții vătămătoare  -622  

24 consilier  S superior 5 5810 10%Spor condiții vătămătoare -480   
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Nr.crt Funcție Nivelul 

 

studiilor 

Grad 

profesional/ 

Treaptă 

Gradație Salariu de 

bază/ 

indemnizația 

lunară 

Tipul, cota procentuală, valoarea brută 

a sporurilor, compensațiilor, 

adaosurilor, eligibile pentru fiecare 

funcție, precum și baza legală a 

acordării acestora* 

Orice alte drepturi 

în bani şi/sau în 

natură, dacă este 

cazul, precum şi 

baza legală a 

acordării acestora* 

25 Consilier  S asistent  0 0  

26 consilier  S superior 5 5810 10%Spor condiții vătămătoare  -480  

27 Consilier  S superior 5 5840 Spor condiții vătămătoare  -486  

28 Expert  S II  0 0  

29 Consilier  S superior 5 5683 10%Spor condiții vătămătoare -480   

30 Consilier  S superior 3 5443 10%Spor condiții vătămătoare  -462  

31 Inspector de 

specialitate  

S IA 5 5381 10%Spor condiții vătămătoare  -420  

32 Auditor  S superior 5 6237 10%Spor condiții vătămătoare  -552  

33 Expert  S superior 5 5810 10%Spor condiții vătămătoare  -480  

34 Consilier  S superior 5 5840 10%Spor condiții vătămătoare -486  

35 Consilier  S superior 5 6525 10%Spor condiții vătămătoare  -562  

36 Consilier  S superior 5 5805 10%Spor condiții vătămătoare  -486  

37 Referent  M superior 5 4159 10%Spor condiții vătămătoare  -271  

38 Consilier  S debutant  0 0  

39 Consilier  S superior 5 5840 10%Spor condiții vătămătoare  -486  

40 șofer M/G I  3747 10%Spor condiții vătămătoare -223  

41 șofer M/G I  3267 10%Spor condiții vătămătoare  -209  

42 șofer M/G I  3747 10%Spor condiții vătămătoare -223  
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 *NOTĂ 

Începând cu 01.01.2020 indemnizațiile stabilite în conformitate cu prevederile art.13 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice se mențin la nivelul acordat în luna decembrie 2019, potrivit OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,  cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Salariile au fost stabilite în baza prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare și ale  O.U.G. nr.114/2018  privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Potrivit prevederilor art.34 alin.(2) din OUG nr. 114/2018 cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente 

ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, 

se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară 

activitatea în aceleaşi condiţii. 

 

Conform art. 18 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și O.G.26/1994 cu modificările şi completările 

ulterioare, privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 

personalul Instituției Prefectului Județul Giurgiu beneficiază de norma de hrană. 

 

În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 din OUG nr. 114/2018 și respectiv art.1 alin.(2) din OUG nr.8/2009 personalul din cadrul Instituției 

Prefectului Județul Giurgiu beneficiază  de o singură indemnizație- voucher de vacanță în cuanum de 1450 lei. 

 

Conform art. 22 alin (2) din Legea nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare și  HG nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de personal 

cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariu bază, personalul Instituției Prefectului Județul Giurgiu a beneficiat de de spor. Potrivit 

art.34 alin.(2) din OUG nr.114/2018 cuantumul sporului pentru personalul cu handicap s-a menținut la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie 

2018. 


