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OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL 
INFORMATIILOR SECRETE DE STAT 
Str. Mureş, nr. 4, sector 1, Bucureşti 

 

 
Anexă la nota nr. 7841 din 28.03.2023 

 
 

 
Lista funcțiilor din cadrul Oficiului Registrului National al Informațiilor Secrete de Stat 

ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform Legii-cadru 

nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, la data de 31.03.2023 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nr.crt. 

 
 
 
 
 
 

Funcţie 

 
Indemnizaţie 

lunară 
funcţie de 
demnitate 

publică  
–lei- 

 
 

Salariu de 
bază brut 

-lei- * 

 
 

Salariu net  
-lei- 

(baza legală 
de acordare 
art.13 alin 

(1) din 
Legea-cadru 

nr. 
153/2017) 

(baza legală 
de acordare 

art. I din 
O.U.G. nr. 

168/8.12.202
2 și Legea-

cadru 
nr.153/2017)* 

 

1.  director general (demnitar) 18720 - 10951 

2.  şef departament - 12459 7288 

3.  director general adjunct - 11740 6868 

4.  director - 11740 6868 

5.  director adjunct - 10790 6312 

6.  şef serviciu - 10545 6169 

7.  director de cabinet - 6598 3860 

8.  șef cabinet  3950 2310 

9.  consilier de securitate a 
informaţiilor 

- 6488 - 8082 3795 - 4727 

10.  consilier juridic - 8082 4727 

11.  referent de securitate a 
informaţiilor  

- 4698 2748 

12.  şofer - 4276 2501 

13.  asistent de cabinet - - - 

14.  consilier personal - - - 

15.  casier  - - - 

 

* Pentru funcțiile de execuție există diferențieri ale drepturilor salariale în funcție 
de gradație. 
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Alte sporuri /drepturi salariale: 

 

 personalul care desfășoară activitate de audit, pe perioada de exercitare a 

acesteia, beneficiază de o sumă lunară brută în cuantum de 865 lei, conform art. I 

alin (2) din O.U.G. nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare și art. 

I. alin. (5) din O.U.G. nr. 168/08.12.2022; 

 personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de 

exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, 

conform art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017; 

 personalul care deține titlul științific de doctor poate beneficia, în condițiile legii, 

de o indemnizație lunară brută de 950 lei, potrivit art. 14 din Legea-cadru nr. 

153/2017 coroborat cu prevederile art. I. alin. (5) din O.U.G. nr. 168/08.12.2022;  

 personalul contractual al ORNISS beneficiază de indemnizație de hrană în suma 

lunară brută de 347 lei, conform art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 și cu 

prevederile art. I. alin. (5) din O.U.G. nr. 168/08.12.2022 și art. 36 alin. (6) din 

O.U.G. nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare;  

 personalul contractual al ORNISS beneficiază de spor pentru condiții de muncă, în 

cuantum de 15% din salariul de bază aferent funcției deținute, plafonat la nivelul 

existent la 31.12.2019, acordat conform prevederilor H.G. nr. 917/2017 (Anexa 1, 

art. 3 alin. (1) și art. 11); 

 personalul care se deplasează în interes de serviciu în țară beneficiază pe 

perioada deplasării de o indemnizație de delegare și de o alocație de cazare, 

stabilite potrivit prevederilor art. 1 din Anexa 1 din H.G. nr. 714/2018; 

 personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 

temporar beneficiază pe perioada deplasării externe de o indemnizație zilnică în 

valută stabilită potrivit prevederilor H.G. nr. 518/1995, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 
 
 
 
 

Document publicat în temeiul art.33 din Legea-cadru nr.153/2017  
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 


