
Anexa nr. II  - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ÎNVĂȚĂMÂNT”

Nr. 

crt.

Funcţia Numărul maxim de 

posturi

Indemnizații  - 

lei

1 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 
1 13706

2 Arhiepiscop major, mitropolit Biserica 

Ortodoxă Română şi Biserica Romano-

Catolică

11 12124

3 Arhiepiscop, şef de cult (mitropolit, 

episcop, muftiu, şef rabin, preşedinte 

uniune, preşedinte)

16 9800

4 Episcop, episcop-vicar patriarhal 39 8168

5 Episcop-vicar, episcop coajutor, 

episcop auxiliar, arhiereu-vicar 26 7663

Nr. 

crt.
Funcţia clericală sau asimilata

Numărul de 

posturi 

1 Vicepreşedinte uniune, vicar  

administrativ patriarhal, vicar general, 

secretar general, consilier patriarhal, 

prim-rabin

46

2 Secretar patriarhal, inspector general 

bisericesc, vicar administrativ eparhial, 

vicar episcopal

41

3 Secretar Cancelaria patriarhală, 

consilier eparhial, secretar eparhial, 

inspector eparhial, exarh, protopop

729

4 Stareţ, superioară, egumen    466

   Capitolul III lit. D - Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România

Nr. 

crt.

Funcţia clericală Numărul de 

posturi pentru 

care se asigură 

sprijin lunar la 

salarizare

Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, 

rabin, cantor *), oficiant de cult

15250

1 Cu studii superioare: 10969

gradul I 3018

gradul II 3250

definitiv 2440

debutant 2261

gradul didactic I

gradul didactic II

definitiv

debutant

Profesor cu studii 

superioare, cu grad 

didactic II şi vechime în 

învăţământ între 2 şi 6 ani      

Funcţia didactică cu care 

se asimilează

Profesor cu studii 

superioare

Capitolul III lit. B - Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor recunoscute şi a unităţilor 

centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică

Capitolul III lit. C - Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel 

asimilat funcţiilor de demnitate publică

Funcţia didactică cu care 

se asimilează

Profesor cu studii 

superioare, cu grad 

didactic I şi vechime în 

învăţământ peste 40 ani

Profesor cu studii 

superioare, cu grad 

didactic I şi vechime în 

învăţământ între 22 şi 25 

ani          

Profesor cu studii 

superioare, cu grad 

didactic II şi vechime în 

învăţământ între 10 şi 14 

ani          

75

st
iri

pe
su

rs
e.r

o



2 Cu studii medii: 4281

gradul I                      663

gradul II 784

definitiv 1690

debutant 1144
 

  *) Se utilizează la cultul mozaic.

debutant

Învăţător, educator, 

maistru-instructor cu studii 

medii
gradul didactic I

gradul didactic II

definitiv

76

st
iri

pe
su

rs
e.r

o


