
Beneficiază de gradație de merit un număr de 27 de persoane 
 

Beneficiază de spor dirigenție un număr de 36 de persoane 

De spor de stabilitate beneficiază 4 persoane 

De viza C.F.P. beneficiaza 1 persoană 

Titlul științific de doctor 2 persoane 

Spor de noapte – 2 persoane 

În baza art. 33 din Legea nr. 153/2017 privind transparenţa veniturilor salariale, tabelul de mai sus cuprinde listă funcţiilor din  cadrul Colegiului Național 

,,Alexandru Ioan Cuza", Municipiul  Ploiești,  cu următoarele precizări: 

a) salariul de bază,   (conform tabelului de mai sus);                                                   

b) 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-personalul didactic de predare beneficiază de un spor de 10% din salariul de încadrare dacă este și diriginte la una din clase conforn hotărârii 525/10.08.2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-personalul didactic care are gradație de merit beneficiază de un spor de 25% din salariul de încadrare conform art. 264  din legea 1/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- conform art.15 din Legea nr.153/2017, personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o 

majorare a salariului de bază cu 10%, numărul de beneficiari este prevăzut în tabelul de mai sus; 

- conform art.14, alin.(1) din Legea nr. 153/2017, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de 

doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul, 

numărul de beneficiari este prevăzut în tabelul de mai sus;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Anexa nr. I, art.16 din Legea- cadru nr.153/28.06.2017 privind acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihica de 10% la total salariu de baza, incepand cu 

01.decembrie 2018    

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora. 

(Art. I, pct.1 din O.U.G. nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, prevede că 

Instituţiile şi autorităţile publice, acordă, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinaţie, în perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018, o singură 

indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Art.18,alin(1) din Legea- cadru nr.153/28.06.2017 privind acordarea indemnizaţiei de hrană în valoare de 347 lei brut pentru timpul efectiv lucrat :  2080 

lei/sal.minim brut ec.*2 =4160 lei: 12luni =347 lei  la timp efectiv lucrat începând cu drepturile aferenta lunii  ianuarie 2019 


