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COMUNICAT DE PRESĂ 
Asigurarea transparenţei veniturilor salariale 

 
 
Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi 
(3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 
martie si 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor 
din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din 
fonduri publice. 

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
 
> salariul de baza, solda functiei 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; 

> valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o 
perioada lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora; 

> valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă 
lucrata de un an, precum şi baza legala a acordării acesteia; 

> orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării 
acestora; 

> orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a 
acestora. 

Verificarea respectării acestei obligaţii intră în competenţa Inspecţiei Muncii. Nerespectarea 
prevederilor legale menţionate anterior atrage răspunderea contravenţională a conducătorului 
autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 lei şi 10.000 
lei. 
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Președinția României la Consiliul Uniunii Europene 
 

Str. Radu Negru, nr. 274, Vaslui, Vaslui  
Tel.: +4 0235 31 90 67; fax: +4 0235 36 14 20 
e-mail: itmvaslui@itmvaslui.ro; www.itmvaslui.ro 
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv 
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă 
adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 
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