
Nr. crt. Functia Grad/Treapta 
profesionala

Nivel studii Salarii de 
baza - 

gradația 0

1. Sef Serviciu S 6224
2. Inspector de specialitate I A S 4900
3. I S 4800
4. II S 4641
5. III S 4500
6. Consilier juridic I A S 4588
7. Tehnician I SSD 3610
8. Referent I A M 3600
9. Referent I M 3550
10. Referent II M 3400
11. Referent Debutant M 3350
12. Sofer I M/G 3330
13. Muncitor calificat I M/G 4234
14. II M/G 3700
15. II M/G 3600
16. IV M/G 3560
17. Muncitor necalificat I M/G 2870

NOTA

2.Salariile de baza sunt stabilite pentru gradatia 0. Salariile de baza pentru gradatiile 1-5 se 
determina prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0, conform prevederilor art. 10 
din legea nr. 153/2017 privind  privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 

3.Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de 
exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10% (art. 15 din 
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice);

ORAS ROVINARI

1.Pentru functia  de conducere gradatia este inclusa in salariul de baza;

SALARIILE DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL SERVICIULUI  DE 
ILUMINAT PUBLIC AL ORASULUI ROVINARI, SERVICIU DE  INTERES PUBLIC IN 

SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI ROVINARI 

TRANSPARENTA VENITURILOR - in conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 
privind salariazarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare  - 30  septembrie  2022

SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC AL ORAȘULUI ROVINARI



8.În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2021 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, în anul 2022 s-au acordat vouchere de vacanţă în sumă de 1450 lei, prevăzute de 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările 
ulterioare.

6.Indemnizația de  hrană în cuantum lunar de 346 lei, în conformitate cu prevederile  art. 18 
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare;

7.Spor de 2 % din salariul de baza brut, in conformitate cu prevederile art. 41, alineat 3, 
litera ”e” si prevederile art. 137, alineat 3 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul isi desfasoara activitatea in zilele de 
rapaus saptamanal sambata si duminica;

5.Spor de 15% din salariul de bază pentru categoriilor de persoane cu handicap  in 
conformitate cu  Hotărârea Guvernului nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de 
persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază de încadrare;

4.Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 
22,00 și 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca 
prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, 
indemnizația de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din 
timpul normal de lucru;


