
Anexa VIII 
 

Unele reglementări specifice organizaţiilor cooperatiste şi organizaţiilor obşteşti 

 

 

a) Cooperaţia meşteşugărească 

 

1. Pentru activitatea de confecţii după comandă, retribuţiile tarifare se majorează 

de la categoria a 3-a inclusiv, în sus, cu 10% la centrele de 

confecţii ale caselor de modă. 

2. Pentru activitatea de încălţăminte, retribuţiile tarifare 

se majorează de la categoria a 3-a inclusiv, în sus, cu: 

- 5% pentru cei care execută încălţăminte tip "Romarta" şi 

după comandă tip A; 

- 10% pentru cei care execută încălţăminte după comandă la 

casele de modă. 

3. Membrii cooperatori încadraţi pe unele funcţii din 

activitatea de prestări servicii neindustriale şi operative, 

specifice cooperaţiei meşteşugăreşti, ca: machiori, 

peruchieri, cosmeticieni, coafori, fotografi, pot fi 

retribuiţi pe clase în mod similar cu personalul operativ din 

circulaţia mărfurilor. Meseriile şi funcţiile respective vor 

fi stabilite de către Uniunea Centrală a Cooperativelor 

Meşteşugăreşti, de comun acord cu Ministerul Muncii. 

4. În aplicarea art. 189 alin. (4) privind retribuirea 

personalului tehnic, economic, de altă specialitate, 

administrativ, de pază şi deservire din cadrul uniunilor 

judeţene şi cooperativelor, Uniunea Centrală a Cooperativelor 

Meşteşugăreşti va stabili grupa de ramuri în care se 

încadrează unităţile respective, de comun acord cu Ministerul 

Muncii. 
 

b) Cooperaţia de consum 
 

              

  
Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei 

Volumul 

economic 

anual 

Nivelul 

studiilor 

Număr 

gradaţii 

Clasa de retribuire 

la nivelul de bază 

  1. 

Preşedinte 

cooperativă de 

consum 

pînă la 5 

mil. lei 
  5 15 

      5-10 mil. lei   5 17 

      
10-25 mil. 

lei 
  5 19 

  2. 

Contabil şef 

cooperativă de 

consum 

5-10 mil. lei M 5 16 

      
10-25 mil. 

lei 
M 5 18 

 
 

Preşedinţii şi vicepreşedinţii uniunilor judeţene sînt retribuiţi în 

acelaşi mod ca şi personalul de conducere al direcţiilor comerciale 

judeţene - director, respectiv director adjunct comercial -, iar 

preşedinţii cooperativelor cu volum economic de peste 25 milioane 

lei anual, în acelaşi mod ca directorii întreprinderilor comerciale 

de acelaşi nivel. 



 

c) Cooperaţia de credit 
 

            

  
Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei 

Nivelul 

studiilor 

Număr 

gradaţii 

Clasa de retribuire la 

nivelul de bază 

  1. 
Preşedintele comisiei judeţene 

a cooperativelor de credit 
      

    - gradul I   6 27 

    - gradul II   6 26 

  2. 
Preşedintele comisiei centrale 

a cooperativelor de credit 
    38 P 

  3. 
Secretarul comisiei centrale a 

cooperativelor de credit 
S   36 L 

  4. 
Preşedinte cooperativă de 

credit 
    

Indemnizaţie de pînă 

la 600 lei lunar 

 
 

 

Retribuţia tarifară pentru funcţiile de execuţie de la comisiile judeţene este cea 

stabilită pentru funcţiile corespunzătoare din uniunile judeţene ale cooperativelor 

de consum, iar pentru comisia centrală, cea care se aplică în aparatul Uniunii 

Centrale a Cooperativelor de Consum. 

 

d) Aparatul uniunilor de creaţie şi al asociaţiilor obşteşti 

 
            

  
Nr. 

crt. 
Denumirea funcţiei 

Nivelul 

studiilor 

Număr 

gradaţii 

Clasa de retribuire la 

nivelul de bază şi tipul 

indemnizaţiei de conducere 

  1. 
Preşedinte cenaclu literar la 

Uniunea scriitorilor 
S 6 30 

  2. 

Administrator fonduri la 

Uniunea arhitecţilor şi la 

Asociaţia scriitorilor din 

Bucureşti 

S 6 24 

      M 6 22 

  3. 
Secretar executiv (comisie) 

la: 
      

    - Asociaţia "România" S   36 P 

    

- Comisia Naţională a 

Republicii Socialiste România 

pentru U.N.E.S.C.O. 

S   34 I 

    

- Asociaţia internaţională de 

studii sud-est-europene şi 

Asociaţia oamenilor de ştiinţă 

S   32 F 

  4. 
Referent relaţii externe la 

Asociaţia "România" 
S 7* 23 

  5. 

Secretar responsabil al 

Asociaţiei nevăzătorilor şi al 

Asociaţiei surzilor 

S   32 D 

 

 

e) Colegii de avocaţi 
 

        

  6. Director secretariat colegiu S 27 B 

  7. Director casa de asigurări a avocaţilor S 31 D 

 

 

Retribuţia tarifară a funcţiilor de director, şef serviciu, şef 

birou, consilier juridic şef, referent de specialitate principal III 



şi referent de specialitate din aparatul uniunilor de creaţie şi al 

asociaţiilor obşteşti, este mai mică cu patru clase de retribuire, 

iar indemnizaţia de conducere este mai mică cu 20% decît cea 

prevăzută pentru aceste funcţii în anexa nr. VI, cap. I. Funcţiile 

şi retribuţia tarifară a celorlalte funcţii tehnice, economice, de 

altă specialitate, administrative şi de deservire din aparatul 

uniunilor de creaţie şi asociaţiilor obşteşti este cea stabilită în 

anexele legii pentru unităţile din grupa V de ramuri şi cele social-

culturale. 

Retribuţia tarifară stabilită conform alineatului de mai sus este 

mai mare cu două clase de retribuire pentru personalul din aparatul 

Uniunii scriitorilor, Uniunii compozitorilor şi Uniunii artiştilor 

plastici, Asociaţiei Generale a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi, 

Asociaţiei Crescătorilor de Albine şi Automobil Clubului Român, cu 

excepţia funcţiilor juridice, social-culturale, precum şi a celor 

administrative şi de deservire prevăzute în anexa nr. VII la poz. 

26-34 şi 39-47. 

În aparatul uniunilor de creaţie şi asociaţiilor obşteşti vor putea 

fi folosite retribuţiile tarifare stabilite pentru muncitor 

calificat de întreţinere I şi II şi bufetier din ministere şi 

celelalte organe centrale. 


