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Situația privind veniturile salariale obținute de personalul din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate 

la data 31/03/2019 

          

Functia 

Clasa Gradul/Treapta 
Salariu 

de  
Spor 
cond.  

Spor inf. Spor solic.  Spor 

Baza de calcul si baza legala a acordarii acestora 
     baza vatam. clasificate neuropsihica + 

confidențialitate 
CFP 

Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în condiţiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Director general   24695 3704   3466   

Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

Personal de specialitate juridica 
asimilat judecatorilor si procurorilor 

  11929     3578   

Personal de specialitate juridica 
asimilat judecatorilor si procurorilor 

  8226     2347   

Personal de specialitate juridica 
asimilat judecatorilor si procurorilor 

  7917     2268   

Personal de specialitate juridica 
asimilat judecatorilor si procurorilor 

  7615     2190   

Personal de specialitate juridica 
asimilat judecatorilor si procurorilor 

  7615     2190   

Inspectori de urmărire şi administrare bunuri, denumiţi în continuare inspectori, funcţie publică specifică, în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Inspector de urmarire si 
administrare bunuri  

superior  9374 1406 1406     Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
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Inspector de urmarire si 
administrare bunuri 

superior  9145 1372 1372     

Inspector de urmarire si 
administrare bunuri 

principal  8058 1209 1209     

Inspector de urmarire si 
administrare bunuri 

asistent  7580 1129 1129     

Funcţionari publici, în condiţiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Director general adjunct     12086 1813 1295     

 Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  
HG nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului – 

cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului 

pentru și condițiilor de acordare a acestuia pentru 
familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” 

din administrația publică centrală    
  
  

Sef serviciu     10515 1559       

Consilier I superior  7777 1156       

Consilier I superior  7519 1114       

Consilier I principal  7868 1177       

Consilier I principal  7614 1136       

Consilier I principal  7153 1070       

Consilier I principal  6922 1033       

Consilier I principal  6684 994       

Personal contractual, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Referent   IA 3574 464       Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare  

Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificăril și 

completările  ulterioare;  
HG nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului – 

cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului 

pentru și condițiilor de acordare a acestuia pentru 
familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” 

din administrația publică centrală   
  

Sofer   I 3805 571       

 
*Valoarea anuală a voucherelor de vacanță va fi de 1450 lei/salariat. 
Baza legală de acordare a voucherelor de vacanță- OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările si completările 
ulterioare si HG.nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță cu modificările si completările 
ulterioare. 
**Valoarea indemnizației de hrană va fi de 347 lei/salariat/lună, ce se acordă in funcție de timpul efectiv lucrat. 
Baza legala de acordare a indemnizației de hrană-Legea 153/2017 art.18 alin(1) si alin(5). 


