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INSPEC IA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 3769

Nr. 4537 din 26.03.2018

În aten ia autorit ilor i institu iilor publice

Referitor la: ,,Asigurarea transparen ei veniturilor salariale’’

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pl tit
din fonduri publice toate autorit ile i institu iile publice enumerate la art. 2 alin.
(1) si (3) vor publica la sediul propriu i pe pagina proprie de internet, în datele de
31 martie si 30 septembrie ale fiecarui an, i vor men ine publicat  o lista a tuturor
func iilor din autorit ile sau institu iile publice respective ce intr  în categoria
personalului pl tit din fonduri publice.

Lista trebuie s  cuprind  urm toarele elemente:

> salariul de baz , solda func iei de baz /salariul func iei de baz , indemniza ia
de încadrare sau indemniza ia lunar , dup  caz;

> tipul, baza de calcul, cota procentual , valoarea brut  a sporurilor,
compensa iilor, adaosurilor, primelor i premiilor eligibile pentru fiecare
func ie, precum i baza legal  a acord rii acestora;

> valoarea anual  a voucherelor de vacan  care urmeaz  s  fie acordate pentru
o perioad  lucrat  de un an, precum i baza legal  a acord rii acestora;

> valoarea anual  a indemniza iei de hran  care urmeaz  s  fie acordat  pentru
o perioad  lucrat  de un an, precum i baza legal  a acord rii acesteia;

> orice alte drepturi în bani i/sau în natur , dac  este cazul, precum i baza
legal  a acord rii acestora;

> orice informa ii cu privire la posibile limit ri ale venitului salarial, precum i
baza legala a acestora."

Verificarea respect rii acestei obliga ii intr  în competen a Inspec iei
Muncii.Nerespectarea prevederilor legale men ionate anterior atrage r spunderea
contraven ional  a conduc torului autorit ii sau institu iei publice în cauza i se
sanc ioneaz  cu amend  între 5.000 lei i 10.000 lei."

26.03.2018

Ioan Popescu
Inspector ef

Inspectoratul Teritorial de Munca Neam
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