
Anexa I 

Retribuţia tarifară pe clase de retribuire şi indemnizaţiile de conducere pe 
tipuri pentru maiştri, personalul tehnic, economic,de altă specialitate, 

administrativ, de deservire şi de pază 

A. Retribuţia tarifară pe clase - lei/lună -

  Clasa de   Retribuţia  

 retribuire   tarifară     

  Clasa de    Retribuţia  

 retribuire    tarifară    

 Clasa de     Retribuţia 

retribuire     tarifară   

     1          1425     

     2          1450     

     3          1485     

     4          1520     

     5          1570     

     6          1620     

     7          1670     

     8          1720     

     9          1770     

    10          1825     

    11          1880     

    12          1940     

    13          2000     

    14          2060     

     15          2120     

     16          2180     

     17          2240     

     18          2310     

     19          2380     

     20          2470    

     21          2560     

     22          2670     

     23          2780     

     24          2910     

     25          3050     

     26          3200     

     27          3350     

     28          3500     

    29 3670    

    30           3840    

    31 4020    

    32 4230    

    33 4450    

    34 4670    

    35 4890    

    36 5110    

    37 5340    

    38 5590    

    39 5870    

    40           6150    

    41 6430    

B. Indemnizaţii de conducere pe tipuri - lei/lună –

         Indemnizaţia Indemnizaţia    

Tipul         Minim         Maxim         Tipul        Minim        Maxim     

  A 160 280      

  B 160 330      

  C 160 380      

  D 220 430      

  E 220 510      

  F 220 560 

  G 280 610      

  H 280 670      

  I 280 720  

  J 330 770      

  K 330 820      

 L 380 870      

  M 380 940      

     N 430          990      

     O 430         1040      

     P 480         1090      

     R 480         1140      

     S 560         1210      

     T 560         1260      

     U 610         1310      

     V 610         1360      

     W 660         1410      

     X 660         1510      

     Y 760         1610      

     Z 760         1730      

PRECIZĂRI 

privind retribuţiile funcţiilor prevăzute în anexele nr. IV-VIIIa) Diferenţa 

dintre retribuţia tarifară la nivelul de bază şi gradaţia 1, precum şi dintre 

celelalte gradaţii prevăzute în anexe, este de o clasă; la funcţiile la care 

numărul de gradaţii este marcat cu un asterisc (*), diferenţa dintre gradaţiile 

5 şi 6 este de două clase de retribuire. Determinarea concretă a retribuţiei 

tarifare la o anumită gradaţie se face prin adăugirea, la clasa de retribuire 
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prevăzută pentru nivelul de bază al funcţiei, a unui număr de clase 

corespunzător gradaţiilor obţinute; clasei astfel rezultate îi corespunde 

retribuţia tarifară prevăzută în prezenta anexă la litera A; 

b) Retribuţia prevăzută în anexele nr. IV-VIII se aplică numai pentru acele

funcţii care, pe baza normelor unitare de structură sau a organigramelor

aprobate, pot fi utilizate în unităţile respective;

c) Retribuţia funcţiilor de conducere, prevăzută în anexele nr. IV-VIII la lege,

se aplică şi la funcţiile care, prin normele unitare de structură sau alte acte

normative, sînt asimilate cu cele cuprinse în anexele la lege;

d) Pentru funcţiile de adjuncţi ai conducătorilor unor unităţi sau

compartimente, prevăzute în normele unitare de structură sau în

organigramele aprobate dar necuprinse în anexele legii, retribuţia tarifară

este mai mică cu o clasă decît cea stabilită pentru funcţiile de conducere

imediat superioare, iar la funcţiile la care sînt prevăzute şi indemnizaţii de

conducere, limitele acestor indemnizaţii sînt mai mici cu 10%;

e) La funcţiile de inginer, economist, chimist, fizician, referent de specialitate

(şi altele similare) principal I şi II retribuţia tarifară corespunzătoare claselor

de retribuire prevăzute în anexe este mai mică cu o jumătate de clasă;

f) Nivelul studiilor la fiecare funcţie este indicat astfel:S = studii superioare;S.

ing. = studii superioare de subingineri;M = studii liceale - treapta II;G =

şcoala generală.

www.pensiata.ro -Calcul pensii www.pensii.ro - Legislația pensiilor

www.lapensie.ro -după pensionare www.europensie - pensii comunitare




