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Transparenţa veniturilor salarialc pentru personalul din cadrul Creşei Voinicel Zalău ,Creşa Meseş structură la
Creşa Voinicel şi Creşa Daiiid structuri la Creşa Voinicel

FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONHUCERE
SALARIU 
DE BAZĂ

NIVEL
STUDIINn crt. FUNCŢIA

I i I 6400I Director S

Şef serviciu Grad II 92002 S

FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE
GRAD/

TREAPTĂ
NIVEL
STUDII SALARIU DE BAZĂ/GRADAŢIA

30 1 2 4 5
Administrator financiar 52784671 SISO 54103 I S 4345 4905

Medic 1/2 37184 II S 3136 3371 3540 3810 3905
Asistent medical 48575 PL 3900 4193 4403 4623 4739

Admiiiistrator patrimoniu6 I 3900 4193 4739 4857M 4403 4623
7 Ed ucator-pucricultor DEBUTANT I 3973 4491 4603SSD 3696 4172 4381

Edacator-pucricultor 41598 3959M 3340 3590 3770 4057
Infirmiera9 3816 4007.M;G 3550 4313 4420'4207^
îngrijitoare M;G 2634 2832 2974 3123 3201 328110

Bucata r calificat M;G 3850 413911 4346 4563 4677 4794
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4677 [ 4794|4139 I 4346 | 45631 M;G I 3850I 12 Muncitor calificat I
Notă:
Salariile de bază ale asistentelor medicale şi a medicului sunt stabilite la nivelul maxim conform art. 38 lît. b din Legea cadru nr. 153/2017.

Salariile de bază pentru funcţiile de conducere cuprind gradaţia aferenta tranşei de vechime în muncă la nivel maxim conform prevederilor art.l9 alin.(2) din
Lcgea-cadru nr. 153/2017. i

Sporul pentru condiţii de muncă SC acordă conform Deciziei directorului Creşei Voinicel nr.28 din 03.12.2021 privind acordarea sporului pentru condiţii de 
muncă în procent de 15% şi se menţine ta nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi 
dcslăţoară activitatea în aceleaşi condiţii confonn articolului 1 alin{5) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare prorogarea onor 
termene,precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Majorarea salariului de bază cu 10% pentru personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv se acordă în conformitate cu prevederile art 15
din l.,egeâ-cadru nr.t53/20l7.

Conform HG nr.75 î /2018 persoanele, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrare în grad de handicap, grav sau 
acccntHflt beneficiază, pentru activitatea deslăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază.

Conform art. 18 din I>egea cadru nr. 153/2017 se beneficiază, lunar, de indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază 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 Lalin (6) din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugctarc şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Coform art 14 din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice- „Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de 
o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi 
desfiSşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titiul. Cuantunud salarial al acestei indemnizaţii nu .se ia in calcul la determinarea limitei .sporurilor, 
compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor prevăzută la an. 25,,.

Conform art. 8 din legea 153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice Peraonalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte,
mvaţatorii.educatoarele.profesoriî pentru invatamântul primar.profesorii pentru invatamantul preşcolar beneficiază de majorare
de 10% a .salariului de bază.

Confonn aitlb din Ixgea 153/2017 pri vind salarizarea pcrsonaluilui din fonduri publice „Pentru personalul didactic de predare din învăţământ
precum şi pentru personalul didactic de conducere pfevâzut la pct. 1 nr. cft. 1,2.4-6 şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control
prevăzut la .pct 2 din anexa nr. 1 cap. I lit. A se acordă un spor de suprasolicitare ncuropsihică de 10% din salariul de bază..._______________



Conform Ordinului 3498/jî .03.2022 privind stabilirea modalităţii de acordare a Vouchcrclor de vacantă pentru unitatile/in^itutiile de învăţământ 
de statMinisterul Educaţiei şi alte instituţii publice din subordinea/coordonarea acestuia,pentni anul 2022,personalul beneficiază de vdchcrc 
de vacanta in cuamtum de 1450 lei pentru un salariat.
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