
 

 

 
 

 

 
Lista funcțiilor și salariilor de bază existente la CRFPA Vâlcea 

conform.art.33, alin (1) din Legea nr.153/2017 la 30 septembrie 2019 
 

Nr. 
crt. 

Funcția 

Salariul de 
bază, solda 
funcției de 

bază/salariul 
funcției de 

bază, 
indemnizația 
de încadrare 

sau 
indemnizația 
lunară, după 

caz 

Tipul, baza de 
calcul, cota 
procentuală, 

valoarea brută 
a sporurilor, 

compensațiilor, 
adaosurilor, 
primelor și 
premiilor 

eligibile pentru 
fiecare funcție, 
precum și baza 

legală a 
acordării 

acestora: CFP, 
conform  OG 

nr.119/1999 și 
OMFP 

nr.923/2014 cu 
mod. și 

completările 
ulterioare 

Valoarea 
anuală a 

voucherelor 
de vacanță 
acordate 

angajaților 
în anul 2019, 
proporțional 
cu perioada 

lucrată: 
O.U.G. nr. 

8/2009, OUG 
nr. 107 din 7 
decembrie 

2018 privind 
modificarea 

și 
completarea 

unor acte 
normative, 
precum și 

pentru 
prorogarea 

unor 
termene 

Valoarea 
anuală a 

indemnizației 
de hrană care 

se acordă  
pentru o 
perioadă 

lucrată de un 
an,  conf. art. 
18 din Legea-

cadru 153/2017 
 
 

Drepturi 
salariale pentru 

activitate 
prestată în 
proiecte 

finanțate din 
fonduri 

europene 
acordate conf. 

art. 16 din 
Legea-cadru 

153/2017 

Informații 
cu privire 
la posibile 
limitări ale 
venitului 
salarial, 

precum şi 
baza legală 
a acestora 

1 Director grad II 9390 - 1.450 
 

4.160 
- - 

2 
Insp. de spec. grad IA 
gradația 5 

4879 - 1.450 
 

4.160 

Majorarea 
salariului de bază 

cu până la 50% 
- 

3 Sef serviciu, grad II 6759 - 1.450 
 

4.160 

Majorarea 
salariului de bază 

cu până la 50% 
- 

4 
Insp. de spec. grad IA 
gradația 5 

5100 - 1.450 
 

4.160 
- - 

5 
Consilier grad IA 
gradația 5 

4857 - 1.450 
 

4.160 

Majorarea 
salariului de bază 

cu până la 50% 
- 

6 
Consilier grad IA 
gradația 5 

5078 - 1.450 
 

4.160 
- - 

7 Director adj. grad II 7282 - 1.450 
 

4.160 

Majorarea 
salariului de bază 

cu până la 50% 
- 

8 
Insp. de spec. grad I 
gradația 4 

4355 399 (CFP) 1.450 
 

4.160 

Majorarea 
salariului de bază 

cu până la 50% 
- 

9 
Insp. de spec. grad I 
gradația 3 

4429 - 1.450 
 

4.160 
- - 

10 
Consilier grad IA 
gradația 4 

4716 - 1.450 
 

4.160 

Majorarea 
salariului de bază 

cu până la 50% 
- 

11 
Referent grad IA 
gradația 5 

4219 - 1.450 
 

4.160 
- - 

 
 

DIRECTOR, 
 

Doina STROE  
 
Compartiment Resurse Umane, Juridic 
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