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

 

 

Capitolul III – Reglementări specifice personalului încadrat în  aparatul central  

al Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice,  

oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate 

 

SECŢIUNEA 1 

Salarii de bază 

 

Art. 1. – Salarizarea membrilor Corpului diplomatic şi consular al României se face 

ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea şi importanţa socială a funcţiei exercitate, de 

specificul activităţii de promovare a politicii externe a României, de pregătirea şi competenţa 

profesională a diplomaţilor, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru 

diplomaţi de legislaţia în vigoare. 

 

Art. 2. –  Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi 

pentru personalul care îndeplineşte funcţii de execuţie specifice în centrala Ministerului Afacerilor 

Externe sunt prevăzute în prezenta anexă cap. II. 

 

Art. 3. – Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României şi 

personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor 

Externe şi care exercită funcţii de conducere sunt cele prevăzute în prezenta anexă cap. I. 

 

Art. 4. – (1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanentă în 

străinătate se stabilesc pe funcţii, ţinându-se seama de rolul, răspunderea şi complexitatea  atribuţiilor 

ce  revin fiecărei  funcţii şi  avându-se în vedere costul vieţii şi condiţiile de viaţă şi de muncă din 

ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea. 

(2) Salariul lunar în valută corespunzător fiecărei funcţii se determină prin aplicarea 

coeficientului de ierarhizare a funcţiei, prevăzut în prezenta anexă la cap. V, asupra bazei de calcul 

pentru ţara respectivă. 

(3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentând baza de calcul a salariilor şi 

indemnizaţiilor în valută în cuantum net, pentru fiecare ţară în care personalul îşi desfăşoară 

activitatea, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

Sporuri, premii  şi alte drepturi 

 

Art. 5. – Sporurile la salariile de bază şi alte drepturi care sunt specifice domeniului sunt 

prevăzute în prezenta anexă cap. IV și cap. VI, care cuprind salariul de bază pentru personalul 

diplomatic şi consular şi personalul care ocupă funcţii de execuţie specifice.  

 

SECŢIUNEA a 3-a 

Angajarea şi avansarea în funcţii de execuţie specifice 

 

Art. 6. – Criteriile și condiţiile de ocupare a posturilor vacante, precum și de încadrare şi 

promovare a personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi misiunile 

diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate în funcţiile de execuţie 

specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe. 

Art. 7 – Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat în alte 

funcții decât cele specifice Ministerului Afacerilor Externe poate trece, la cerere, pe funcții specifice 

Ministerului Afacerilor Externe, prin transformarea corespunzătoare a posturilor. 


