
                                                                               ANUNT 

      Conform Legii- Cadru nr.153/28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 492/28.06.2017, Capitolul III  - Alte dispoziții, art.33 – Transparența veniturilor 

salariale, al.1 – Transparența veniturilor salariale, alin.1 – Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la 

art.2, alin.1 și 3 vor publica la sediul propriu și pe pagina propie de internet, in datele de 31 martie și 30 

sept. ale fiecărui an, și vor menține  publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile 

publice  respective ce intră în categoria  personalului plătit din fonduri publice, cuprinzand următoarele 

următoarele: 

a) Salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau 

indemnizația lunară, după caz: 

b) Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, 

primelor și premiilor eligibile ptr. fiecare functie, precum și baza legală a acordării acestora; 

c) Valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de 

un an, precum și baza legală a acordării  acestora; 

d) Valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un 

an, precum și baza legală a acordării  acestora; 

e) Orice alte drepturi în bani și /sau natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării  acestora 

f) Orice informații cu privire la posibile  limitări ale venitului salarial,  precum și baza legală a acestora; 

 

Nr.  

crt.  
Funcţia didactică şi gradul didactic*)  

Nivelul 

studiilor 

Vechimea în 

învăţământ 

Salariul de 

bază - lei 

Gradaţia 0  

Anul 2022 

1 Director unitate de invatamant S 20-25 ani 7204 
 

2 Director adjunct unit. invat S 15-20 ani 6744 
 

3 Administrator financiar (Contabil șef) S 
 

6229 
 

4 Administrator financiar (Contabil) S 
 

5088/2544 
 

5 Secretar sef M 
 

4388 
 

1.  

Profesor studii superioare de lunga 

durata, gradul didactic I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor studii superioare de lunga 

durata, gradul didactic II 

S peste 25 de ani 5245 
 

S 20-25 ani 5047 
 

S 15-20 ani 4738 
 

S 10-15 ani 4429 
 

    

S 15-20 ani 4050 
 

S 10-15 ani 3769 
 

S 5 -10 ani 3583 
 

    

2.  
Profesor studii superioare de lungă 

durată grad didactic definitiv 

S peste 25 de ani 4237 
 

S 10-15 ani 3586 
 

S 5-10 ani 3423 
 

S 1-5 ani 3082 
 



3.  
Profesor studii superioare de lungă 

durată debutant 
S până la 1 an 3067 

 

4. 

Învăţător, educatoare, maistru - 

instructor; (cu studii de nivel liceal)  

grad didactic I 

M peste 25 de ani 4735 
 

M 
   

5. 

Profesor, învăţător, educatoare, maistru-

instructor; (cu studii de nivel liceal, fără 

pregătire de specialitate)  

M 
   

M 
   

M până la 1 an 2487 
 

  Funcţii de execuţie didactic auxiliar       

1. 
Bibliotecar*) ; 

grad I 
S 4345 

 

2. 
Secretar instituţie/unitate de învăţământ; 

grad I 
S 4259 

 

3. Laborant,   grad  I A S 4173 
 

4. 

Administrator patrimoniu; 

grad I 
M 3499 

 

 debutant S 2916 
 

5. 
Bibliotecar 

treapta I 
M 3499 

 

6. 
Informatician, analist programator; 

treapta IA 
PL/M 3741 

 

7. Ingrijitor I M 2401  

8. Ingrijitor II M 2288  

9. Muncitor IV M 2318  

     

 

 În baza art.33 din Legea nr. 153/2017 privind transparența veniturilor salariale, tabelul de mai sus 

cuprinde lista funcțiilor din cadrul ”Liceului Teoretic ”Aurel  Vlaicu” Breaza – unitate PJ, cu următoarele 

precizări: 

a) Salariul de baza (conform tabelului de mai sus) 

b) Personalul  didactic de predare beneficiază de un spor de 10% din salariul de încadrare dacă este și 

diriginte la una din clase, conf. HG 525/10.08.2016. 

c) Personalul  didactic-auxiliar beneficiază de un spor de fidelitate de 15% din salariul de încadrare dacă  are 

peste 10 ani vechime în învățământ, conf. HG 582/10.08.2016. 

d) Conform art.15 din Legea 153/2017, personalul care exercită activitatea de control financiar preventive, 

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

e) Conform art.25 din Legea nr.153/2017, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor 

și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulate pe total buget pentru fiecare 

ordonator de credite, nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază și a indemnizațiilor lunare. 

 

 

AFIȘAT ASTĂZI, 30.03.2018, LA AVIZIERUL LICEULUI TEORETIC ”AUREL VLAICU” BREAZA și 

pe site-ul acestuia 


