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Urmare a întâlnirii de lucru din data de 30 iunie 2006 la care a participat şi Secretarul de 
Stat Dan Cristian Stoica, deoarece au fost descoperite erori în variantele proiectelor anterioare 
şi urmează a se întocmi o nouă variantă a legii de salarizare facem următoarele precizări: 

1. Propunerile noastre din anexe vizează eliminarea sporului de fidelitate şi 
menţinerea celorlalte sporuri 

2. Dacă va fi eliminat şi salariul de merit începând cu 1 ianuarie 2007 propunem 

a se acorda un punct la coeficientul de multiplicare aşa cum era în varianta de 

lucru din 7 iunie 2006 
 
Notă:  

� Cu privire la eliminarea sporului de executări penale, sindic şi faliment precizăm; 
răspunderea grefierului desemnat în efectuarea acestor lucrări este foarte mare, riscurile 
sunt deosebite, păstrarea secretului lucrărilor este necesară, iar formarea acestora se 
realizează în 5-7 ani. Tocmai din acest motiv al necesităţii experienţei, în acest sector 
foarte important nu se poate lucra prin rotaţie. Eliminarea acestui spor, considerat spor de 
risc duce la perturbarea activităţilor judecătoreşti iar creşterea salarială este sub 0 aşa 
cum demonstrăm prin ataşarea unui fluturaş al unui grefier care lucrează în acest sector. 
Numărul grefierilor care lucrează în aceste sectoare în unităţile judecătoreşti din ţară nu 
depăşeşte 400. 

� În baza art. 60 din Legea 17/2006 care a modificat Legea 567/2004 se prevede că şi 
funcţionarii publici şi personalul contractual vor fi salarizaţi prin lege specială ca şi 
personalul auxiliar de specialitate din unităţile judecătoreşti. Prin ultima variantă a legii 
de salarizare se specifică că aceştia vor fi salarizaţi conform anexelor pentru salarizare 
CSM şi a Parlamentului din Ordonanţele de Urgenţă 2 şi 3 din 2006. Deoarece vor fi 
eliminate sporurile creşterea salarială a acestora este sub 0 iar dacă se menţin sporurile 
creşterea este de circa 400.000 lei 

� Ataşăm propuneri pentru anexele 1,3,4  
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ANEXA 1 

 

Coeficienţii de multiplicare pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
 
 
 

Valoarea de referinţă: 267,28 RON 

Nr. 
ctr. 

Funcţia 
Nivelul 

studiilor 

Coeficient 

de 

multiplicare 

actual 

Coeficient 

de 

multiplicare 

propus 

Vechime în 

specialitate 

1 Grefieri, grefieri statistician, 
grefier documentarişti, grefieri 
arhivari, grefieri registratori, 
grefieri criminalişti, grefieri 
informaticieni – treapta I 

S 5,00 8 6 ani 

2 Grefieri, grefieri statistician, 
grefier documentarişti, grefieri 
arhivari, grefieri registratori, 
grefieri criminalişti, grefieri 
informaticieni – treapta II 

S 4,70 7,70 3 ani 

3 Grefieri, grefieri statistician, 
grefier documentarişti, grefieri 
arhivari, grefieri registratori, 
grefieri criminalişti, grefieri 
informaticieni – treapta III 

S 4,50 7,50 6 luni 

4 Grefieri, grefieri statistician, 
grefier documentarişti, grefieri 
arhivari, grefieri registratori, 
grefieri criminalişti, grefieri 
informaticieni – debutant 

S 2,00 3,00  

5 Grefieri, grefieri statistician, 
grefier documentarişti, grefieri 
arhivari, grefieri registratori, 
grefieri criminalişti, grefieri 
informaticieni – treapta I 

M 4,50 7,5 6 ani 

6 Grefieri, grefieri statistician, 
grefier documentarişti, grefieri 
arhivari, grefieri registratori, 
grefieri criminalişti, grefieri 
informaticieni – treapta II 

M 4,30 7,3 3 ani 

7 Grefieri, grefieri statistician, 
grefier documentarişti, grefieri 
arhivari, grefieri registratori, 
grefieri criminalişti, grefieri 

M 4,00 7,00 1 an 



informaticieni – treapta III 
8 Grefieri, grefieri statistician, 

grefier documentarişti, grefieri 
arhivari, grefieri registratori, 
grefieri criminalişti, grefieri 
informaticieni – debutant 

M 1,95 2,95  

9 Agent procedural, şofer M 2,10 4,10  
10 Aprod  M 1,80 3,80  

 

 
 
 
 
NOTĂ 
 

1. Pentru ocuparea funcţiei de grefier prevăzută la nr. crt. 1-4 sunt necesare studii superioare sau studii 
superioare de specialitate corespunzătoare funcţiei. 

2. Pentru personalul prevăzut la nr. crt. 1-4 care a ocupat funcţii medii de specialitate, în calculul vechimii 
în specialitate se poate lua în considerare şi cel mult jumătate din timpul cât a lucrat în funcţiile 
respective. 

3. pentru funcţiile de grefier-informatician constituie vechime în specialitate şi perioadele lucrate în acelaşi 
domeniu la instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea li Ministerul Justiţiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNCŢII DE CONDUCERE 
 
Nr. 
crt 

Funcţia 
Indemnizaţia de 

conducere 

1 

Prim grefier, grefier-şef  secţie la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, la Parchetul de pe lângă acesta, la Departamentul 
Naţional Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism 

25% 

2 

Grefier-şef  serviciu la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 
Parchetul de pe lângă acesta, la Departamentul Naţional 
Anticorupţie şi la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism; Grefier Şef cabinet la 
Direcţia Naţională Anticorupţie 

20% 

3 Prim grefier la curtea de apel şi la parchetul de pe lângă acesta 20% 
4 Grefier Şef la curtea de apel şi la parchetul de pe lângă acesta 18% 

5 
Prim grefier la tribunal, tribunal specializat şi parchetul de pe 
lângă tribunalul specializat 

18% 

6 
Grefier la tribunal, tribunal specializat şi parchetul de pe lângă 
tribunalul specializat, informatician-şef, arhivar-şef 

15% 

7 Grefier şef judecătorie şi parchetul de pe lângă judecătorie 15% 

8 
Grefier şef secţie la judecătorie şi parchetul de pe lângă 
judecătorie, arhivar-şef 

15% 

 
 
 
 


