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                                                                                                                                      Nr.4369/31.03.2020 
 

Lista funcțiilor din cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Centru, la data de 31 martie 2020, publicate conform art. 33 din Legea - cadru 

nr. 153/2017 
Denumire 

funcție 

Clasa Nivel 

Studii 

Grad Gradație Salariu de 

bază lunar 

brut stabilit 

conform Legii 

nr.153/2017 și 

Legii 

nr.490/2004 

CFP 

(majorare 

10% acordată 

potrivit art.15 

din Legea-

cadru nr. 

153/2017) 

 

Spor 

cond. 

vătămatoa

re de 

muncă de 

15% 

conform 

H.G. nr. 

917/2017 

Spor de 

15% pt. 

persoanele 

cu handicap 

potrivit 

art.22 din 

Legea nr. 

153/2017) 

Indemnizație lunară pt. 

titlu știinţific de doctor 

(în cuantum de 50% din 

nivelul salariului de 

bază minim brut pe ţară 

garantat în plată, 

conform art.14 din 

Legea nr. 153/2017) 

Funcții publice de conducere 

Director 

executiv  

I S II  16110  2417   

Director 

executiv 

adjunct  

I S II  14924  2239   

Funcții publice de execuție 

auditor I S superior 3 10953  1643   

consilier I S superior 5 11064  1660   

consilier I S superior 5 11064  1660  950 

inspector I S superior 5 11064 1106 1826   

inspector I S superior 5 11064  1660   

expert I S superior 5 11064  1660   

consilier I S superior 4 10794  1619   

inspector I S superior 4 10794  1619   

expert I S superior 4 10794  1619   

expert I S superior 4 10794  1619 1619  

consilier 

juridic 

I S superior 3 10530  1580   

consilier I S superior 3 10530  1580   

expert I S superior 3 10530  1580   

 

NOTĂ: În anul 2020, OIR POSDRU Regiunea Centru va acorda o singură indemnizaţie de vacanţă sub formă de vouchere, în cuantum de 

1450 lei pentru fiecare funcționar public, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea 

voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu 

prevederile art.36 din 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 şi completările ulterioare. 

      În anul 2020 OIR POSDRU Regiunea Centru acordă funcționarilor publici o indemnizaţie lunară de hrană reprezentând a 12-a 

parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, conform art.18 alin.(1) din Legea nr. 153/2017 coroborat cu art.36 din 

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 şi completările ulterioare. Indemnizaţia de hrană este în 

valoare de 346 lei/lună și se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin.(1) 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

             Potrivit dispozițiilor art.34 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/29.12.2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 

cu modificările şi completările ulterioare, “începând cu luna ianuarie 2020, 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 2019, în măsura în care 

personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”. 

 

    Director Executiv,                                     

Ionela Maria MIHĂILESCU     


