
   Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi

             Transpanenţa veniturilor salariale la 31.03.2019, potrivit art.33 alin.(1) din Legea nr.153/2017

Nr. 
crt.

Funcţia 
publică/contractuală

Salariul de bază, 
solda funcţiei de 
bază/salariul 
funcţiei de bază, 
indemnizaţia de 
încadrare sau 
indemnizaţia 
lunară, după caz

Tipul, baza de calcul, cota 
procentuală, valoarea brută a 

sporurilor, compensaţiilor, 
adaosurilor, primelor şi premiilor 
eligibile pentru fiecare funcţie, 

precum şi baza legală a acordării 
acestora

Vouchere de 
vacanţă potrivit 
art.9 alin.(3) din 

O.U.G. 
nr.90/2017

Indemnizaţie 
lunară de hrană 

potrivit art.18 
alin.(1) din Lg. 
nr.153/2017 
începând cu 
01.12.2018

Spor pentru condiții 
periculoase sau vătămătoare 
de muncă de până la 15%, 
conform art.23 din Legea-
cadru nr.153/2017, acordat 

cu respectarea art.34 alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2018

Orice informaţii 
cu privire la 

posibile limitări 
ale venitului 

salarial, precum 
şi baza legală a 

acestora

1 inspector șef  gradul II 9,559 1,450 346 1,413 0

2
inspector șef adjunct 
gradul II 

8,808 1,450 346 1,280 0  

3
inspector șef adjunct 
gradul II 

8,526 1,450 346 1,224 0
ș

4 șef serviciu gradul II 7,734 1,450 346 1,094 0

5
consilier juridic grad 
profesional superior 
gradaţia 4

6,056 1,450 346 869 0

6
inspector grad 
profesional superior 
gradaţia 5

6,090 1,450 346 867 0

7
consilier grad 
profesional superior 
gradaţia 5

6,090 1,450 346 867 0

8
consilier grad 
profesional superior 
gradaţia 4

5,717 1,450 346 801 0

9
inspector de muncă 
grad profesional 
superior gradaţia 5

5,911 1,450 346 831 0

10
inspector de muncă 
grad profesional 
superior gradaţia 5

5,911
spor CFP de 10% din salariul de 

bază, în cuantum de 592 lei, acordat 
în baza art.15 din Lg.153/2017

1,450 346 831 0

11
inspector de muncă 
grad profesional 
superior gradaţia 4

5,754 1,450 346 808 0
superior gradaţia 4

12 şofer treapta I gradaţia 
5 (contractual)

3,324 1,450 346 425 0


