
Nr. 

crt.

Funcție publică parlamentară / Post 

contractual

Salariu de 

bază brut 

lunar - nivel 

minim în plată 

Spor brut lunar, 

pentru 

complexitatea 

muncii - nivel 

minim în plată*

Indemnizaţie 

brută lunară 

pentru titlul 

ştiinţific de 

doctor** 

- nivel minim în 

plată

Salariu de 

bază brut 

lunar - nivel 

maxim în 

plată 

Spor brut 

lunar, pentru 

complexitatea 

muncii - nivel 

maxim în 

plată*

Indemnizaţie 

brută lunară 

pentru titlul 

ştiinţific de 

doctor** 

- nivel maxim în 

plată

1 Preşedinte 21.840 21.840

2 Vicepreşedinte 16.640 16.640

3

Secretar general care beneficiază de 

indemnizaţie lunară brută pentru titlul 

ştiinţific de doctor

17.560 5.268 1.150 17.560 5.268 1.150

4 Secretar general adjunct 16.530 4.959 16.530 4.959

5 Şef departament 13.420 4.026 13.420 4.026

6
Director general care beneficiază de 

indemnizaţie lunară brută pentru titlul ştiinţific de 

doctor

13.420 4.026 1.040 13.420 4.026 1.040

7 Director general 13.420 4.026 13.420 4.026

8
Director, grad II, care exercită activitate de 

control financiar preventiv propriu
13.127 3.938 13.127 3.938

9
Director, grad II, care beneficiază de 

indemnizaţie lunară brută pentru titlul ştiinţific de 

doctor

11.933 3.580 950 11.933 3.580 1.275

10 Director, grad II 11.933 3.580 11.933 3.580

11
Director adjunct, grad II,  care exercită 

activitate de control financiar preventiv propriu
12.161 3.648 12.161 3.648

12
Director adjunct, grad II, care beneficiază de 

indemnizaţie lunară brută pentru titlul ştiinţific de 

doctor

11.055 3.317 1.115 11.055 3.317 1.275

13 Director adjunct, grad II 10.926 3.239 11.055 3.317

14 Şef serviciu, grad II 10.387 2.968 10.387 2.968

15
Şef birou, grad II, care exercită activitate de 

control financiar preventiv propriu
10.038 2.738 10.038 3.012

16 Şef birou, grad II 9.125 2.738 9.125 2.738

17
Consilier parlamentar care exercită activitate 

de control financiar preventiv propriu
8.795 2.340 9.015 2.705

18
Consilier parlamentar care beneficiază de 

indemnizaţie lunară brută pentru titlul ştiinţific de 

doctor

7.800 2.228 950 8.195 2.459 1.115

19 Consilier parlamentar 6.593 1.765 8.195 2.459

20 Expert parlamentar 5.534 1.448 7.213 2.164

21 Consultant parlamentar 4.128 1.161 5.597 1.621

22
Consilier care beneficiază de indemnizaţie lunară 

brută pentru titlul ştiinţific de doctor
7.074 1.974 1.150 7.074 1.974 1.150

23 Consilier 6.580 1.974 8.195 2.399

24 Consilier cu timp parțial de lucru (4 ore/zi) 3.290 987 3.768 1.131

25 Consultant 4.278 1.283 5.789 1.737

26 Referent 4.283 1.285 4.391 1.318

27 Consilier IA 5.954 1.786 6.103 1.786

28 Șofer I 3.856 1.010 4.177 1.067

Lista funcţiilor şi salariilor din Autoritatea Electorală Permanentă la data de 31.03.2022

*Sporul brut lunar, în procent de 30% din salariul de bază brut lunar, se acordă în temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor 

electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                                                                                                                                                           

**Indemnizaţia lunară brută pentru titlul ştiinţific de doctor se acordă în temeiul art. 14 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, fiind calculată în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la momentul numirii pe funcție sau angajării. Personalul care deţine titlul ştiinţific de 

doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.

***În baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, A.E.P. urmează a acorda vouchere de vacanță funcționarilor publici parlamentari și personalului contractual, pentru 

perioada de referință 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2022.


