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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR Data 26 martie 2001
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 387/XVIII/7

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/1998 privind Statutul personalului vamal

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/1998 privind Statutul
personalului vamal, în şedinţa din 14 martie 2001, Comisia pentru muncă şi protecţie socială propune ca acesta să fie supus
spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
�Art.10. � Funcţiile de conducere în Direcţia
Generală a Vămilor sunt:
a) director general;
b) consilier;
c) director general adjunct;
d) director;
e) director adjunct;
f) şef serviciu;
g) şef birou.�

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
�Art.10. � Funcţiile de conducere în Direcţia
Generală a Vămilor sunt:
a) director general;
b) director general adjunct;
c) director, inspector şef expertiză vamală;
d) director adjunct;
e) şef serviciu;
f) şef birou.�

Autor: dl deputat Dumitru Buzatu

Întrucât această funcţie este
prevăzută în lista cuprinzând
funcţiile publice din Anexa la Legea
nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici.
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2 (din Ordonanţă)
TITLUL V
Desfăşurarea activităţii profesionale

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.2, cu următorul cuprins:
�2. Titlul V se modifică şi va avea următorul
cuprins:

TITLUL V
Cariera profesională�

Autor: dl deputat Dumitru Buzatu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă şi pentru o mai
corectă formulare.

3 (din Ordonanţă)
Art.41. � (1) Vechimea minimă în grad sau în
treaptă profesională pentru avansarea în
gradul sau în treapta imediat superioară a
personalului vamal din cadrul autorităţii
vamale este de cel puţin 2 ani.
(2) În mod excepţional, pentru personalul cu
pregătire profesională deosebită, directorul
geneal al Direcţiei Generale a Vămilor poate
aproba nominal o reducere a vechimii minime
prevăzută în alineatul precedent.
(3) Avansarea în grad sau treaptă
profesională, precum şi angajarea personalului
vamal în cadrul autorităţii vamale se face în
toate cazurile la gradaţia 1.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.3, cu următorul cuprins:
�3. Articolul 41 se abrogă.�

Autor: dl deputat Dumitru Buzatu

Pentru concordanţă cu prevederile
Legii nr.154/1998 care abrogă
prevederile referitoare la promovarea
în grade, trepte profesionale şi
gradaţii cuprinse în Hotărârea
Guvernului nr.281/1993.
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4 (din Ordonanţă)
Art.45. � Absolvenţii de învăţământ superior
de lungă sau de scurtă durată, care la data
trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor
absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel
de studii inferior, specifice domeniului în care
au absolvit studiile universitare, se încadrează
la gradaţia 1 a gradului profesional
corespunzător studiilor şi vechimii în
specialitate sau, acolo unde este cazul, la un
grad şi la o gradaţie la care se asigură o
creştere cu până la 0,100 a coeficientului de
ierarhizare.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.4, cu următorul cuprins:
�4. Articolul 45 devine articolul 44 şi va avea
următorul cuprins:
Art.44. - Absolvenţii de învăţământ superior de
lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe
funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau
încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior,
specifice domeniului în care au absolvit studiile
universitare, au dreptul la un nivel de salarizare cel
puţin egal cu cel avut anterior.�

Autor: d-na deputat Smaranda Dobrescu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă, ca urmare a
abrogării unui articol.

Pentru concordanţă cu prevederile
Legii nr.154/1998.

5 (din Ordonanţă)
Art.46. � (1) Trecerea personalului în gradaţia
imediat superioară, se poate face anual, la
propunerea şefului compartimentului în care
lucrează persoana respectivă, cu aprobarea
conducătorului instituţiei, avându-se în vedere
calităţile personale concretizate prin
rezultatele obţinute în activitatea profesională,
notate cu calificativul �foarte bine� sau �bine�
în anul precedent.
(2) Vechimea necesară pentru trecerea în
gradaţia imediat superioară a pesonalului
vamal este de doi ani.
(3) În mod excepţional, vechimea prevăzută la
alin.(2) poate fi redusă până la 6 luni, cu
aprobarea nominală a directorului general al
Direcţiei Generale a Vămilor.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou,  ca pct.5, cu următorul cuprins:
�5. Articolul 46 se abrogă.�

Autor: d-na deputat Smaranda Dobrescu

Pentru concordanţă cu prevederile
Legii nr.154/1998.



4

0 1 2 3

6 (din Ordonanţă)
Art.61. - (1) Salarizarea personalului vamal se
stabileşte diferenţiat în raport cu funcţia
îndeplinită, vechimea în funcţia de specialitate
sau în funcţii asimilate acestora, locul şi
condiţiile specifice în care se desfăşoară
activitatea.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.6, cu următorul cuprins:
�6. La articolul 61, devenit art.59, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Salarizarea personalului vamal se stabileşte în
conformitate cu prevederile legale în vigoare,
aplicabile personalului bugetar.�

Autor: dl deputat Dumitru Buzatu

Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

Întrucât în privinţa salarizării
personalului vamal se aplică
prevederile legale aplicabile
personalului bugetar (în prezent
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.24/2000).

7 (din Ordonanţă)
Art.62. � (1) Salariile de bază pentru
personalul de execuţie din cadrul autorităţii
vamale sunt cele stabilite confrom
coeficienţilor de ierarhizare, diferenţiate pe
funcţii, grade şi trepte profesionale, stabilite
pe 1-4 gradaţii.
(2) Salariile de bază pentru personalul vamal
de conducere sunt cele corespunzătoare
funcţiilor de execuţie, gradului sau treptei
profesionale şi gradaţiei deţinute, la care se
adaugă o indemnizaţie de conducere care face
parte din salariul de bază.
(3) Indemnizaţiile de conducere sunt
diferenţiate în raport cu răspunderea funcţiei
de conducere îndeplinite în cadrul autorităţii
vamale şi se calculează procentual din salariul
de bază.
(4) Salariul de bază corespunzător

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou,  ca pct.7, cu următorul cuprins:
�7. Articolul 62 se abrogă.�

Autor: d-na deputat Paula Ivănescu

Pentru concordanţă cu prevederile
Legii nr.154/1998.
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coeficientului de ierarhizare 1,000 este de
520.200 lei lunar brut şi se va majora conform
indexărilor ce vor fi stabilite după data de 1
ianuarie 1998.
(5) Salariul de bază pentru fiecare funcţie din
cadrul autorităţii vamale se determină de către
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pe
baza coeficienţilor de ierarhizare stabiliţi
potrivit anexelor 1-3 la prezentul statut şi a
salariului prevăzut la alin.(4) şi se rotunjeşte
din 100 în 100 de lei în favoarea salariaţilor.
(6) Valoarea în sumă brută, corespunzătoare
coeficientului de ierarhizare 1,000 se poate
majora anual prin legea bugetului de stat,
ţinând seama de evoluţia economiei naţionale
şi a salariilor din celelalte sectoare de
activitate.
(7) Coeficientul de ierarhizare pentru funcţiile
de execuţie şi mărimea indemnizaţiilor de
conducere sunt prevăzute în anexele 1-3 la
prezentul statut.

8 (din Ordonanţă)
Art.79. � Personalul vamal are dreptul de a fi
avansat în funcţie, grad sau treaptă
profesională, precum şi în gradaţii potrivit
condiţiilor de studii şi vechime în specialitate,
stabilite potrivit prezentul statut.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.8, cu următorul cuprins:
�8. Articolul 79 devenit art.76 va avea următorul
cuprins:
Art.76. - Personalul vamal are dreptul de a fi
avansat în funcţie, grad sau treaptă profesională
potrivit reglementărilor legale în vigoare.�

Autor: dl deputat Dumitru Buzatu

Pentru concordanţă cu prevederile
Legii nr.154/1998.



6

0 1 2 3

9 (din Ordonanţă)
Art.83. � Copiii personalului vamal decedat în
timpul şi din cauza serviciului pot fi angajaţi
în cadrul autorităţii vamale, pe baza unui test
profesional, cu respectarea condiţiilor
referitoare la vârstă, studii absolvite şi
vechime în specialitate.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.9, cu următorul cuprins:
�9. Articolul 83 se abrogă.�

Autor: dl deputat Dumitru Buzatu

Întrucât este contrar dispoziţiilor
legale în materie.

10 (din Ordonanţă)
Art.94. � În cazul reorganizării activităţii,
măsurile de desfacere a contractelor de muncă
se vor aplica, în ordine:
a) personalului vamal care îndeplineşte
condiţiile legale de pensionare;
b) persoanelor care optează să plece din
unitate, pe motivul reorganizării activităţii;
c) persoanelor care au obţinut calificatul
�slab� doi ani consecutiv.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou, ca pct.10, cu următorul cuprins:
�10. Articolul 94 devenit art.90 va avea următorul
cuprins:
Art.90. � (1) În cazul reorganizării activităţii,
măsurile de desfacere a contractelor individuale de
muncă se vor aplica, în ordine:
a) personalului vamal care îndeplineşte condiţiile
legale de pensionare;
b) persoanelor care optează să plece din unitate, pe
motivul reorganizării activităţii;
c) persoanelor care, la ultima evaluare a
performanţelor profesionale individuale, s-au situat
sub limita minimă a punctajului postului;
(2) În cazul unor măsuri de reorganizare a
activităţii, care implică desfiinţarea unor posturi
ocupate, conducerea autorităţii vamale, cu
consultarea organizaţiilor sindicale sau a
reprezentanţilor salariaţilor, va stabili criterii de
disponibilizare a personalului angajat.�

Autor: dl deputat Dumitru Buzatu

Pentru concordanţă cu prevederile
Legii nr.154/1998.

Pentru concordanţă cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.98/1999.
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11 (din Ordonanţă)
Art.95. � (1) În cazul reorganizării activităţii
se procedează la o evaluare obiectivă, luându-
se în considerare următoarele criterii, şi care
trebuiesc să fie îndeplinite în mod cumulativ:
- nivelul studiilor,
- rezultatele obţinute în activitate,
- vechimea în specialitate.
(2) În situaţia că rezultatul evaluării obiective
nu conduce la departajare se vor lua în calcul,
în ordine, următoarele criterii social �
umanitare:
- soţ/soţie cu domiciliul în localitate,
- numărul copiilor în întreţinere,
- unic întreţinător de familie,
- starea de sănătate.
(3) Dacă măsura reorganizării afectează doi
soţi, se va desface contractul de muncă unuia
dintre ei, de comun acord cu aceştia şi prin
exprimarea acordului scris al soţilor în cauză.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou,  ca pct.11, cu următorul cuprins:
�11. Articolul 95 se abrogă.�

Autor: dl deputat Adrian Mărăcineanu

Întrucât textul a fost preluat la
alineatul (2) al art.90 din prezentul
raport.

12 (din Ordonanţă)
Art.98. � Constituie abateri disciplinare, altele
decât cele care sunt considerate infracţiuni,
următoarele fapte:
a) încălcarea îndatoririlor prevăzute în
prezentul statut;
b) refuzul nejustificat sau neglijenţa
manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu;
c) absenţele nemotivate de la serviciu;

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou,  ca pct.12, cu următorul cuprins:
�12. Articolul 98 devenit art.93 va avea următorul
cuprins:
Art.93. - Constituie abateri disciplinare următoarele
fapte:
a) încălcarea îndatoririlor prevăzute în prezentul
statut;
b) refuzul nejustificat sau neglijenţa manifestată în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

S-a eliminat sintagma �altele decât
cele care sunt considerate
infracţiuni� întrucât faptele
enumerate nu întrunesc condiţiile
constitutive ale unor infracţiuni.
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d) orice altă faptă a personalului prin care
acesta se bate de la îndeplinirea îndatoririlor.

c) absenţele nemotivate de la serviciu;
d) orice altă faptă a personalului prin care acesta se
bate de la îndeplinirea îndatoririlor.�

Autor: dl deputat Karoly Kerekes

13 (din Ordonanţă)
Art.112. � Conducerea autorităţii vamale va
proceda la trecerea personalului vamal pe
noile funcţii, grade şi trepte profesionale,
precum şi pe gradaţii, potrivit prevederilor
prezentului statut, astfel ca noul salariu de
bază să nu fie inferior celui avut, la data
intrării în vigoare a legii bugetului de stat,
pentru anul 1998.

Se propune introducerea în Legea de aprobare a
unui text nou,  ca pct.15, cu următorul cuprins:
�15. Articolul 112 se abrogă.�

Autor: d-na deputat Paula Ivănescu

Pentru concordanţă cu prevederile
Legii nr.154/1998.

14 4. La articolul 117, alineatul (2) va avea
următorul cuprins:
�(2) În condiţiile art.112 din prezentul Statut,
Anexa nr.III/1 (Cap.III pct.2 poz.2.2) la
Ordonanţa Guvernului nr.39/1994,
republicată, se înlocuieşte cu Cap.II al anexei
nr.1 la Statut.�

Se propune reformularea textului ca pct.16, cu
următorul cuprins:
�16. La articolul 117, alineatele (2) şi (3) se
abrogă.�

Autor: dl deputat Dumitru Buzatu

Întrucât, în privinţa salarizării
personalului vamal se aplică
prevederile legale aplicabile
personalului bugetar (în prezent,
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.24/2000), anexele 1-3 au fost
reformulate astfel încât ele să
cuprindă ierarhizarea funcţiilor
specifice autorităţii vamale, fără să
conţină elemente de salarizare.
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5. La Anexa nr.1, Capitolul I.B va avea
următorul cuprins:

�B. Funcţii de conducere

Nr.
crt. Funcţia

Indemnizaţia de
conducere în
procente, din

salariul de bază
%

1. Director general 55
2. Consilier 50
3. Director general

adjunct
50

4. Director 50
5. Director adjunct 40
6. Şef serviciu 30

15

7. Şef birou 25

Se propune eliminarea textului.

Autor: d-na deputat Smaranda Dobrescu

Întrucât Anexa 1 a fost reformulată.
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16 Anexele
1-3 au fost
reformulate
astfel încât
ele să
cuprindă o
ierarhizare
a funcţiilor
specifice
autorităţii
vamale,
fără să
conţină
elemente
de
salarizare.

(din Ordonanţă)
Anexa 1

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR
Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

Cap.I � Aparat central

A. Funcţii de execuţie

Funcţia Nivelul
studiilor

Coeficientul de ierarhizare
GradaţiaNr.

crt. 1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie pe grade  profesionale

1 Expert vamal S 3,300 3,350 3,400 3,500

2 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.IA S 2,800 2,850 2,900 2,950

3 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.I S 2,600 2,650 2,700 2,750

4 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.II S 2,400 2,450 2,500 2,550

5 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.III S 2,200 2,250 2,300 2,350

6 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.IV S 2,000 2,050 2,100 2,150

7 Inspector vamal, referent
de specialitate; debut S 1,950

8 Referent gradul I SSD 2,250 2,300 2,350 2,400
9 Referent gradul II SSD 2,050 2,100 2,150 2,200
10 Referent gradul III SSD 1,850 1,900 1,950 2,000
11 Referent debutant SSD 1,800

Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui text nou, ca
pct.17, cu următorul cuprins:
�17. Anexele nr.1-3 vor avea următorul cuprins:�

Anexa 1
DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

Cap.I � Aparat central

A. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.

Funcţia Nivelul
studiilor

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S
2 Inspector vamal, referent de specialitate; gr. I

A
S

3 Inspector vamal, referent de specialitate; gr. I S
4 Inspector vamal, referent de specialitate; gr. II S
5 Inspector vamal, referent de specialitate; gr.

III
S

6 Inspector vamal, referent de specialitate; gr.
IV

S

7 Inspector vamal, referent de specialitate;
debutant

S

8 Referent gradul I SSD
9 Referent gradul II SSD
10 Referent gradul III SSD
11 Referent  debutant SSD

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
10

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent IA M 2,100 2,150 2,200 2,250
13 Referent I M 1,900 1,950 2,000 2,050
14 Referent II M 1,700 1,750 1,800 1,850
15 Referent III M 1,500 1,550 1,600 1,650
16 Referent IV M 1,300 1,350 1,400 1,450
17 Referent debutant M 1,250

12 Referent I A M
13 Referent I M
14 Referent II M
15 Referent III M
16 Referent IV M
17 Referent  debutant M
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B. Funcţii  de  conducere
Nr.
crt.

Funcţia Indemnizaţia de
conducere în

procente din salariul
de bază

%1 Director general 55
2 Director general adjunct 50
3 Director 50
4 Director adjunct 40
5 Şef serviciu 30
6 Şef  birou 25

B. Funcţii  de  conducere
Nr.
crt. Funcţia

1 Director general
2 Director general adjunct
3 Director, inspector şef pentru expertiza

vamală
4 Director adjunct
5 Şef serviciu
6 Şef  birou



Cap.II � Direcţia Generală a Vămilor � Direcţia de supraveghere şi control
vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale speciale

A. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.

Funcţia Nivelul
studiilor

Coeficientul de ierarhizare
Gradaţia

1 2 3 4
a) Funcţii de execuţie
pe grade profesionale

1 Expert vamal S 3,950 4,025 4,100 4,200
2 Inspector vamal, referent

de specialitate; gr.IA
S 3,350 3,400 3,450 3,550

3 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.I

S 3,150 3,200 3,250 3,300

4 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.II

S 2,900 2,950 3,000 3,050

5 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.III

S 2,650 2,700 2,750 2,800

6 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.IV

S 2,400 2,450 2,500 2,550

7 Inspector vamal, referent
de specialitate; debut.

S 2,350

8 Referent gradul I SSD 2,750 2,800 2,850 2,900
9 Referent gradul II SSD 2,500 2,550 2,600 2,650
10 Referent gradulIII SSD 2,250 2,300 2,350 2,400
11 Referent  debutant SSD 2,200

b) Funcţii de execuţie
pe trepte profesionale

12 Referent IA M 2,600 2,650 2,700 2,750

Cap.II � Direcţia Generală a Vămilor � Direcţia de
supraveghere şi control vamal, Direcţia de

supraveghere pentru zonele vamale speciale

A. Funcţii de execuţie
Nr.
Crt.

Funcţia Nivelul
studiilor

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S
2 Inspector vamal, referent de

specialitate; gr. I A
S

3 Inspector vamal, referent de
specialitate; gr. I

S

4 Inspector vamal, referent de
specialitate; gr. II

S

5 Inspector vamal, referent de
specialitate; gr. III

S

6 Inspector vamal, referent de
specialitate; gr. IV

S

7 Inspector vamal, referent de
specialitate;  debutant

S

8 Referent gradul I SSD
9 Referent gradul II SSD
10 Referent gradul III SSD
11 Referent  debutant SSD

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
12 Referent I A M
13 Referent I M
14 Referent II M
12

13 Referent I M 2,350 2,400 2,450 2,500
14 Referent II M 2,150 2,200 2,250 2,300
15 Referent III M 1,950 2,000 2,050 2,100
16 Referent IV M 1,750 1,800 1,850 1,900
17 Referent debutant M 1,700

15 Referent III M
16 Referent IV M
17 Referent  debutant M



B. Funcţii  de  conducere
Nr.
crt.

Funcţia Indemnizaţia de
conducere în
procente din

salariul de bază
%

50
50
40
30
25

ui de ierarhizare
4 sunt incluse şi
 acordate conform
n. 2 din Legea

B. Funcţii  de  conducere
Nr.
crt. Funcţia

1 Director general adjunct
2 Director
3 Director adjunct
4 Şef serviciu
5 Şef  birou
1 Director general adjunct
2 Director
3 Director adjunct
4 Şef serviciu
5 Şef  birou

NOTA: În valoarea coeficientul
prevăzut la art. 62 alin.
salariile de bază mai mari
prevederilor art. 33 ali
nr.40/1991, republicată.
13
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Anexa 2
DIRECŢIA  REGIONALĂ  VAMALĂ

Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

A. Funcţii de execuţie
Nr.
crt. Funcţia Nivelul

studiilor
Coeficientul de ierarhizare

Gradaţia
1 2 3 4

a) Funcţii de execuţie pe
grade profesionale

1 Expert  vamal S 2,900 3,000 3,100 3,200

2 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.IA S 2,400 2,450 2,500 2,550

3 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.I S 2,200 2,250 2,300 2,350

4 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.II S 1,950 2,000 2,100 2,150

5 Inspector vamal, referent
de specialitate; gr.III S 1,750 1,800 1,850 1,900

6 Inspector vamal, referent
de specialitate; debut. S 1,700

7 Referent gradul I SSD 1,900 1,950 2,000 2,100
8 Referent gradul II SSD 1,700 1,750 1,800 1,850
9 Referent gradul III SSD 1,550 1,575 1,600 1,650
10 Referent  debutant SSD 1,500

b) Funcţii de execuţie pe
trepte profesionale

11 Referent IA M 1,700 1,750 1,800 1,850
12 Referent I M 1,550 1,575 1,600 1,650
13 Referent II M 1,400 1,425 1,450 1,500
14 Referent III M 1,200 1,250 1,300 1,350
15 Referent debutant M 1,150

Anexa 2
DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ

A. Funcţii de execuţie
Nr.
crt.

Funcţia Nivelul
studiilor

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S
2 Inspector vamal, referent de specialitate;

gr. I A
S

3 Inspector vamal, referent de specialitate;
gr. I

S

4 Inspector vamal, referent de specialitate;
gr. II

S

5 Inspector vamal, referent de specialitate;
gr. III

S

6 Inspector vamal, referent de specialitate;
debutant

S

7 Referent gradul I SSD
8 Referent gradul II SSD
9 Referent gradul III SSD
10 Referent  debutant SSD

b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
11 Referent I A M
12 Referent I M
13 Referent II M
14 Referent III M
15 Referent  debutant M



15

B. Funcţii de conducere

Nr.
crt.

Funcţia Indemnizaţia de
conducere în procente

din salariul de bază
%

1 Director 50
2 Director adjunct 40
3 Şef serviciu 30
4 Şef  birou 25

NOTA :  1. În valoarea coeficientului de ierarhizare
prevăzut la art. 62 alin.4 sunt incluse şi
salariile de bază mai mari acordate conform
prevederilor punctului 1 din nota la anexa
nr.III/2 din Ordonanţa Guvernului nr.39/1994,
republicată.

                 2. Prevederile de la pct. 1din nota la anexa
nr.III/2 din Ordonanţa Guvernului nr.39/1994,
republicată, se aplică în continuare personalului
încadrat în direcţiile regionale vamale altul decât
personalul vamal

B. Funcţii de conducere

Nr.
crt. Funcţia

1 Director
2 Director adjunct
3 Şef serviciu
4 Şef  birou
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Anexa 3
BIROURI  VAMALE

Coeficienţi de ierarhizare pentru activitatea de specialitate

A. Funcţii de execuţie de categoria A
Nr.
crt. Funcţia Nivelul

Studiilor
Coeficientul de ierarhizare

Gradaţia
1 2 3 4

a) Funcţii de execuţie pe
grade profesionale

1 Expert vamal S sau Sc.Vam. 2,600 2,700 2,800 2,900
2 Inspector vamal principal S sau Sc.Vam. 2,100 2,150 2,200 2,250
3 Inspector vamal  gradul I S sau Sc.Vam 1,900 1,950 2,000 2,050
4 Inspector vamal gradul II S sau Sc.Vam 1,700 1,750 1,800 1,850
5 Inspector  vamal gradul III S sau Sc.Vam 1,500 1,550 1,600 1,650
6 Inspector vamal debutant S sau Sc.Vam 1,450
7 Inspector vamal Sc.Vam. sau SSD 1,725 1,800 1,875 1,950
8 Controlor vamal gradul I Sc.Vam. sau SSD 1,500 1,550 1,600 1,650
9 Controlor vamal gradul II Sc.Vam. sau SSD 1,300 1,350 1,400 1,450
10 Agent vamal debutant Sc.Vam. sau SSD 1,250

b) Funcţii de execuţie pe
 trepte profesionale

11 Controlor vamal I M 1,550 1,600 1,650 1,700
12 Controlor vamal II M 1,400 1,425 1,450 1,500
13 Controlor vamal III M 1,200 1,250 1,300 1,350
14 Controlor vamal debutant M 1,000

Anexa 3
BIROURI VAMALE

A. Funcţii de execuţie de categoria A
Nr.
Crt.

Funcţia Nivelul studiilor

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Expert vamal S sau Şc.vamală
2 Inspector vamal principal S sau Şc.vamală
3 Inspector vamal gradul I S sau Şc.vamală
4 Inspector vamal gradul

II
S sau Şc.vamală

5 Inspector vamal gradul
III

S sau Şc.vamală

6 Inspector vamal debutant S sau Şc.vamală
7 Inspector vamal Şc.vamală sau SSD
8 Controlor vamal gradul I Şc.vamală sau SSD
9 Controlor vamal gradul

II
Şc.vamală sau SSD

10 Agent vamal debutant Şc.vamală sau SSD
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

11 Controlor vamal I M
12 Controlor vamal II M
13 Controlor vamal III M
14 Controlor vamal debutant M



B. Funcţii de execuţie de categoria B

Nr. Funcţia Nivelul Coeficientul de ierarhizare

8 vamală gradul II SSD 1,300 1,350 1,400 1,450

9 Controlor pentru datoria
vamală debutant

Sc.Vam. sau
SSD 1,250

b) Funcţii de execuţie pe
trepte profesionale

B. Funcţii de execuţie de categoria B

Nr.
Crt.

Funcţia Nivelul studiilor

vamală debutant
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

10 Controlor pentru datoria
vamală  I

M

11 Controlor pentru datoria M
17

10 Controlor pentru datoria
vamală I

M 1,550 1,600 1,650 1,700

11 Controlor pentru datoria
vamală; II

M 1,400 1,425 1,450 1,500

12  Controlor pentru datoria
vamală; III

M 1,200 1,250 1,300 1,350

13  Controlor pentru datoria
vamală debutant

M 1,000

vamală  II
12 Controlor pentru datoria

vamală  III
M

13 Controlor pentru datoria
vamală  debutant

M

crt. Studiilor Gradaţia
1 2 3 4

a) Funcţii de execuţie pe
grade profesionale

1 Inspector pentru datoria
vamală principal S 2,100 2,150 2,200 2,250

2 Inspector pentru datoria
vamală  gradul I S 1,900 1,950 2,000 2,050

3 Inspector pentru datoria
vamală  gradul II S 1,700 1,750 1,800 1,850

4 Inspector pentru datoria
vamală gradul III S 1,500 1,550 1,600 1,650

5 Inspector pentru datoria
vamală  debutant S 1,450

6 Inspector pentru datoria
vamală

Sc.Vam. sau
SSD 1,725 1,800 1,875 1,950

7 Controlor pentru datoria
vamală gradul I

Sc.Vam. sau
SSD 1,500 1,550 1,600 1,650

Controlor pentru datoria Sc.Vam. sau

a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1 Inspector pentru datoria

vamală
S

2 Inspector pentru datoria
vamală gradul I

S

3 Inspector pentru datoria
vamală gradul II

S

4 Inspector pentru datoria
vamală gradul III

S

5 Inspector pentru datoria
vamală debutant

S

6 Inspector pentru datoria
vamală

Şc.vamală sau SSD

7 Controlor pentru datoria
vamală gradul I

Şc.vamală sau SSD

8 Controlor pentru datoria
vamală gradul II

Şc.vamală sau SSD

9 Controlor pentru datoria Şc.vamală sau SSD
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Autor: dl deputat Dumitru Buzatu

PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU PAVEL TODORAN

Întocmit,
Expert Elena MESAROŞ

C. Funcţii de conducere

Nr.
crt.

Funcţia Indemnizaţia de
conducere în procente

din salariul de bază
%

1 Şef birou vamal 30
2 Şef adjunct birou vamal 25
3 Şef tură, şef sector 20

NOTA: În valoarea coeficientului de ierarhizare prevăzut la
art.62 alin. 4 sunt incluse şi salariile de bază mai mari
acordate conform prevederilor punctului 1 din nota  la
anexa nr. V/7 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994,
republicată.

C. Funcţii de conducere

Nr.
crt. Funcţia

1 Şef birou vamal
2 Şef adjunct birou vamal
3 Şef tură, şef sector
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