
NR. 

CRT.
Functia Studii

Grad 

profesional
Gradatia

Salariu de 

baza (lei)  

la data de 

31.03.2022  

*

Spor pentru 

conditii 

periculoase sau 

vatamatoare 

15% din salariul 

de baza **

SPOR 

EXP MED 

- cond 

deosebite 

***

Indemniza-tie 

5% pt membrii 

comisiei 

medicale de 

contesta-tii ****

Spor de 15% din 

salariul de bază - 

pentru activitatea 

desfăşurată de 

nevăzătorii cu 

handicap grav şi 

accentuat *****

Spor 

confiden

ţialitate

SPOR 

DOCTORAT 

******

0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Director executiv S grad II 5 9942 1486

2
Director  executiv 

adjunct
S grad II 5

9306 1,347

3
Director  executiv 

adjunct
S grad II 3

9124 1,292
950

4 Șef serviciu S grad II 5 9052 1,358

5 Șef serviciu S grad II 4 9052 1,358

6 Șef birou S grad II 5 8580 1,268 557

7 Auditor S superior 5 6873 986

8 Consilier juridic S superior 5 7007 1,049

9 Consilier juridic S superior 5 7026 1,029

10 Consilier, inspector S superior 5 6520 902

11 Consilier, inspector S superior 5 6473 866

12 Consilier, inspector S superior 4 6314 866

13 Consilier, inspector S superior 4 6264 830

14 Consilier, inspector S superior 3 6111 830

15 Inspector S principal 5 5390 636 636

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII IAŞI

LISTA

FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE

DATA: 31.03.2022

Funcții publice



NR. 

CRT.
Functia Studii

Grad 

profesional
Gradatia

Salariu de 

baza (lei)  

la data de 

31.03.2022  

*

Spor pentru 

conditii 

periculoase sau 

vatamatoare 

15% din salariul 

de baza **

SPOR 

EXP MED 

- cond 

deosebite 

***

Indemniza-tie 

5% pt membrii 

comisiei 

medicale de 

contesta-tii ****

Spor de 15% din 

salariul de bază - 

pentru activitatea 

desfăşurată de 

nevăzătorii cu 

handicap grav şi 

accentuat *****

Spor 

confiden

ţialitate

SPOR 

DOCTORAT 

******

0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 Inspector S principal 3 5006 551

17 Inspector S asistent 5 4444 417

18 Inspector S asistent 2 3997 335

19 Inspector S asistent 0 3540 335

20 Referent M superior 5 4543 485

21 Referent M superior 5 4406 444

22 Referent M  treapta IA 5 4112 385

23 Arhivar M 5 3871 356

24 Șofer treapta I M 5 4463 512

25
Medic primar - 

coordonator
S 5 16019

1831 763

26 Medic primar S 5 15256 1831 763

27 Asistent social S principal 5 5252 734

28 Asistent  medical PL principal 5 4859 711

29 Asistent  medical PL principal 4 4740 694

30 Asistent  medical PL 2 4346 652

31 Referent M debutant 5 4747 712

32 Referent M debutant 4 4630 695

33 Referent M debutant 3 4517 678

34 Referent M debutant 2 4301 645

35 Referent M debutant 0 3809 571

36 Consilier S debutant 5 5208 781

Funcții contractuale perioada determinata - evaluare dosare de pensii

Funcții contractuale



NR. 

CRT.
Functia Studii

Grad 

profesional
Gradatia

Salariu de 

baza (lei)  

la data de 

31.03.2022  

*

Spor pentru 

conditii 

periculoase sau 

vatamatoare 

15% din salariul 

de baza **

SPOR 

EXP MED 

- cond 

deosebite 

***

Indemniza-tie 

5% pt membrii 

comisiei 

medicale de 

contesta-tii ****

Spor de 15% din 

salariul de bază - 

pentru activitatea 

desfăşurată de 

nevăzătorii cu 

handicap grav şi 

accentuat *****

Spor 

confiden

ţialitate

SPOR 

DOCTORAT 

******

0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

37 Consilier S debutant 3 4956 743

38 Consilier S debutant 2 4719 708

39 Consilier S debutant 1 4494 674

40 Consilier S debutant 0 4180 627

     *****  O persoană beneficiază de  Spor de 15% din salariul de bază - pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap grav şi accentuat , acordat în baza prevederilor art.  22  alin. (1) din Legea - cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi menţinut la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, potrivit prevederilor  art. I al.  5 din OUG 130/2021   

    ****** O persoană beneficiază de indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor, în sumă de 950  lei, acordată în baza prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice şi menţinut la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, potrivit prevederilor art. I al.  5 din OUG 130/2021.   

         Cinci persoane beneficiază de drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv, respectiv majorarea salariului de baza cu 10%, acordată în baza prevederilor art. 15 din Legea - cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.   

           O persoană  beneficiază de spor de confidenţialitate potrivit art. 38 alin. 2 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice . 

    ******* 120 de persoane beneficiază de indemnizaţie de hrană în valoarea anuală de 4160 lei. Potrivit prevederilor art. I al. 6 din OUG 130/2021, coroborate cu prevederile art. 18 din Legea –cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021. Indemnizațiile de hrană se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, 

cu încadrarea în prevederile art.25,alin.(1) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare  . 

     *  Potrivit prevederilor art.I, alin.(1) din O.U.G. nr. 130/2021, prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) şi (4^1) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază 

personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordat pentru luna decembrie 2021 în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;.   

     **   110  persoane beneficiază de spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare acordat în conformitate cu prevederile H.G nr.917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Administrație” din 

administrația publică centrală şi menţinut la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, potrivit prevederilor art. I al.  5 din OUG 130/2021;

       *** 10  persoane beneficiază de spor pentru spor pentru condiţii deosebite acordat în conformitate cu prevederile Anexei nr.8 la H. G. nr.153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în Anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare “Sănătate și asistență socială” . 

       ****  Medicii primari care au calitatea de membri ai Comisiei Medicale de Contestaţii beneficiază de o indemnizaţie de 5% din salariul de bază al funcţiei de execuţie indiferent de numărul de partiipări la 

şedinţele Comisiei medicale de contestaţii.


