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Notă: ... ^ ...... .... .....^..... ... - .... - —- " '
Salariile de bază ak asistenielor medicale şi a medicului sunt stabilite fa nivelul maxim conform art. 38 lit. b din Legea cadru nr.l 53/2017.

Salariile de ba/ă pentru, funcţiile de conducere cuprind gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă la nivel maxim conform, prevederilor .art.l9 a.li:n.(2)
din i>egea»cad:rU' nr. 153/2017. f
Sporul pentru condiţii de muncă se acordă., conform Deciziei directorului Creşei Voinicel «r.28 din 03.12.2021 privind acordarea sporului pentru atndiţî^i 
de muncă în procent dc Î 5% şi se menţine la nivelul cuantumului acordat pentru luna d^mbrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie 
şi îşi desffiţoaia activitatea în acelea.şi condiţii conform articolului 1 aUn(S) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare prorogarea uo.or 
teiin.ene,precu!n şi pentru. in..odlficarea şi 'Completarea, unor acte normative .
M'^orarea"'Sriu!ai de bază.cu. î.0% pentru pca^naliiî care exercită activitatea de control"financiar preventiv se acordă în con.formltate cu prevederile 

■art 15 din Legea-cadru' nr.l 53/201.7^__________________

Conform HG nr.751/2018 peroanele, în conformitate cu certificalul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrare în de handicap, grav sau 
aceentoat, beneficiază, pentru activitatea desfişaratâ în cadrai programiilui normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază.

Snform art, 1.8 din F^gea cadraitr. 153/2017 se beneficiază, lunar, de indemnizaţii de hrană reprezentând .a. 12-a parte din două salarii de \mă minime 
brute pe ţară garantate în plată Indemnizaţiile de hrană se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, în sumă de 347 lei.Valoarea 
indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul din anul 2021 conform art l,alin (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscahbugeiare şt pentru 
modificarea şi completarea, unor acte norma.tî.ve şi prorogarea, unor tennenc.
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