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LISTA 

funcţiilor publice şi contractuale din cadrul D.A.J. Gorj  la data de 31.03.2020, conform 
prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia Salariul 
de bază 
– lei - 

Indemnizaţie 
pentru titlul 
ştiinţific de 
doctor – lei - 

Spor pentru 
condiţii 

vătămătoare 
- lei - 

Temei  
juridic 

 1. Director executiv, 
gradul II 

8678 - 1302 Legea nr.153/2017, anexa 
nr.VIII, Cap.I, lit.A, pct.II 

2. Director executiv adjunct,  
gradul II 

8375 - 1256 " 

3. Consilier,  
grad superior, gradaţia 5 

6108 - 916 " 

4. Consilier,  
grad superior, gradaţia 5 

6108 - - " 

5. Consilier,  
grad superior, gradaţia 5 

6108 1040 916 " 

6. Consilier, 
grad superior, gradaţia 4 

5959 - 894 " 

7. Consilier, 
grad superior, gradaţia 4 

6555 - 983 " 

8. Consilier,  
grad superior, gradaţia 3 

5813 1040 
 

872 " 

9. Consilier,  
grad superior, gradaţia 3 

5813 - 
 

872 " 

11. Consilier, 
grad asistent, gradaţia 4 

4554 - 641 " 

12. Consilier, 
grad debutant, gradaţia 3 

3959 - 556 " 

13. Sofer, 
 gradul II 

3949 - 513 Legea nr.153/2017, anexa 
nr.VIII, Cap.I, litera C 

 
Notă: 
-În conformitate cu prevederile art.18 alin.(1) şi alin.(2) şi art.25 alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi cu 
prevederile art.36 alin.(1) 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, începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019 personalul de conducere  şi 
personalul de execuţie din cadrul DAJ Gorj beneficiază lunar de indemnizaţie de hrană în sumă de 346 lei. 
-Conform Art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr.114 /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, prevede că “În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor și 
autorităților publice  beneficiază de vouchere de vacanță în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr.94/2014, cu modificările și completările ulterioare.” Potrivit art.1 alin.(2) din O.U.G. nr.8/2009, în 
perioada 1 ianuarie 2019–31 decembrie 2019, personalul din cadrul DAJ Gorj va beneficia de o singură 
indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere de vacanţă, în cuantum de 1450 lei pentru fiecare 
salariat.  
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