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Anexa nr. IV - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”DIPLOMAȚIE” 

 

 

 

Capitolul V – Nomenclatorul funcţiilor şi coeficienţilor de ierarhizare pentru determinarea salariilor 

în valută pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia de încadrare la misiune Clase de 

salarizare 

potrivit 

studiilor 

Coeficientul 

de 

ierarhizare 

1 Ambasador-şef de misiune, emisar special pentru zonele de conflict 

armat, reprezentant special SECI                            

S 6,60 

 

2 Ambasador de carieră S 6,27 

3 Consul general-şef al unui consulat general, ministru plenipotenţiar 

Funcţii de reprezentant militar prevăzute cu gradul de general-

locotenent/general-maior în structuri de reprezentare naţionale şi funcţii în 

structuri NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general-

locotenent/general-maior; șef secțiune apărare 

S 

6,16 

4 Ministru consilier, consul general de carieră, reprezentant diplomatico-

militar pe lângă organizaţiile internaţionale, director institut cultural, 

atașat al apărării principal, militar, aero și naval. 

Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri 

NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de general de brigadă 

S 

6,05 

5 Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, ataşat apărare 

clasa I, ataşat de afaceri interne clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi 

sociale clasa I, şef birou presă clasa I, director adjunct institut cultural 

Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri 

NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de colonel 

S 

4,84 

6 Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier economic clasa a II-a, ataşat 

apărare clasa a II-a, ataşat de afaceri interne clasa a II-a, ataşat pe 

probleme de muncă şi sociale clasa a II-a, şef birou presă clasa a II-a, 

reprezentant militar           

Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri 

NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de locotenent-colonel 

Funcţii de personal civil contractual a Ministerului Apărării Naţionale în 

structuri de reprezentare naţionale prevăzute cu studii superioare 

S 

4,62 

7 Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, economist principal clasa I, 

ataşat apărare adjunct clasa I, ataşat de afaceri interne adjunct clasa I, 

ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa I, consul clasa I, 

ataşat principal comunicaţii clasa I 

Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri 

NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de maior 

S 

4,18 

8 Secretar I clasa a II-a, secretar economic I clasa a II-a, economist principal 

clasa a II-a, ataşat apărare adjunct clasa a II-a, ataşat de afaceri interne 

adjunct clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale adjunct clasa a 

II-a, consul clasa a II-a, ataşat principal comunicaţii clasa a II-a 

Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri 

NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de căpitan 

S 

4,07 

9 Secretar II clasa I, secretar economic II clasa I, economist clasa I, 

viceconsul clasa I, şef birou turism clasa I, ataşat  comunicaţii I clasa I 

S 

3,85 
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10 Secretar II clasa a II-a, secretar economic II clasa a II-a, corespondent de 

presă clasa I, economist clasa a II-a, şef serviciu administrativ clasa I, 

viceconsul clasa a II-a, ataşat comunicaţii I clasa a II-a 

Funcţii militare în structuri de reprezentare naţională şi în structuri 

NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sublocotenent/locotenent 

 

S 

3,74 

11 Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar, şef 

serviciu administrativ clasa a II-a, consilier relaţii clasa I, referent 

principal relaţii clasa I, şef birou turism clasa a II-a, corespondent de presă 

clasa a II-a, ataşat comunicaţii II clasa I; documentarist în secțiunea 

apărare 

S 

3,63 

12 Secretar III clasa a II-a, secretar economic III clasa a II-a, consilier relaţii 

clasa a II-a, referent principal relaţii clasa a II-a, ataşat comunicaţii II clasa 

a II-a 

S 

3,41 

13 Ataşat clasa I, referent relaţii clasa I, bibliotecar principal, agent consular 

 clasa I, ataşat comunicaţii III clasa I, ataşat pe probleme de muncă şi 

sociale adjunct clasa I, referent principal protecţie clasa I      

S 

3,19 

14 Ataşat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, referent relaţii clasa a II-a, 

ataşat comunicaţii III clasa a II-a, ataşat pe probleme de muncă şi sociale 

adjunct clasa a II-a, referent principal protecţie clasa a II-a 

S 

3,08 

15 Şef birou administrativ, referent principal de specialitate 

Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor 

NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de plutonier-major-plutonier 

adjutant principal/maistru militar clasa a II-a  - maistru militar principal. 

Funcţii de personal civil contractual al Ministerului Apărării Naţionale în 

structuri de reprezentare naţională prevăzute cu studii medii 

M 

2,97 

16 Contabil principal, referent transmitere, funcţionar consular principal 

Funcţii în cadrul structurilor de reprezentare naţională sau a structurilor 

NATO/UE/OSCE/ONU prevăzute cu gradul de sergent-plutonier/maistru 

militar clasa a V-a -  maistru militar clasa a III-a 

M 

2,86 

17 Contabil, cancelarist, bibliotecar, funcţionar consular M 2,75 

18 Secretar-dactilograf principal, referent de specialitate I, referent protecţie I M 2,75 

19 Intendent I, referent de specialitate II, referent protecţie II M 2,53 

20 Secretar-dactilograf, referent relaţii II, intendent II M 

G 2,42 

21 Șofer I, muncitor calificat I M 

G 1,98 

22 Şofer II, muncitor calificat II  

Funcţii de soldaţi şi gradaţi voluntari în cadrul structurilor de reprezentare 

naţională sau a structurilor NATO/UE/OSCE/ONU 

G 

2,31 

23 Portar G 1,87 

24 Îngrijitor G 1,76 

 

 

NOTĂ: 

1. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcţiei se face în cazul personalului care a mai fost 

trimis minimum un an în misiune permanentă în străinătate în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie ierarhizată cel 

puţin cu acelaşi coeficient de ierarhizare. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul 

aflat în misiune, care este trecut în altă funcţie, încadrarea pe noua funcţie se face la clasa a II-a. 

Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea acelorași condiţii de vechime. 

2. La misiunile unde nu se justifică utilizarea unor funcţii distincte, acestea pot fi comasate. Salariul 

funcţiei de încadrare a persoanei numite se va stabili ţinându-se seama de sarcinile preponderente, de 

pregătirea profesională şi de vechimea în specialitate. 

3. Funcţiile şi asimilarea acestora sau coeficienţii de ierarhizare a funcţiilor, altele decât cele prevăzute 

în prezenta anexă, specifice unor ministere, altor organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice 

centrale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 


