
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                                                                                                              

ADMINISTRAŢIA GRĂDINA ZOOLOGICĂ 

SALARIILE DE BAZĂ   

ale funcţiilor din cadrul Administraţiei Grădina Zoologică 

stabilite conform Legii cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, HG nr.1447/2022 pentru stabilirea 

salariului de bază minin brut pe ţară garantat în plată în anul 2023, OUG nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative, HCGMB nr.304/2017, cu modificările și completările ulterioare, 

referitoare la stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale”Administratie”, utilizate în aparatul de specialitate al 

Primarului General, precum și în cadrul serviciilor și instituțiilor publice de interes local ale Municipiului București, HCMB nr.01/31.01.2023 
privind stabilirea unor măsuri în domeniul salarizării pentru funcţiile din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” utilizate în aparatul de 

specialitate al Primarului General, precum şi în cadrul serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Bucureşti, aplicabile în 2023 

 la data de  

01.01.2023 

Nr. 

crt 

Functia Nivel studii Grad/Treapta 

profesionala/Gradatie 

Salariu de baza 

(lei) 

Spor conditii 

vatamatoare 

(cuantum lei) 

Indemnizație 

doctorat 

(cuantum lei) 

1 Director S II 17763 7 950 

2 Sef Serviciu S II 10658 1238  

3 Sef Birou S II 9981 1160  

4 Auditor S IA/5 9040 1050  

5 Auditor S IA/4 8819 1025  

6 Inspector specialitate S IA/5 8223 955  

 Inspector specialitate S IA/3 7825 909  

 Inspector specialitate S IA/2 7453 866  

 Inspector specialitate S I/5 7339 853  

 Inspector specialitate S II/5 6755 785  

 Referent M IA/5 4754 552  

 Referent-casier M I/5 4403 512  

 Referent-casier M I/4 4296 499  

 Ingrijitor M,G Gradatia 5 4501 523  

 Ingrijitor M,G Gradatia 4 4391 510  

 Ingrijitor M,G Gradatia 3 4283 498  

 Ingrijitor M,G Gradatia 2 4079 474  

 Ingrijitor M,G Gradatia 1 3885 451  

21 Ingrijitor M,G Gradatia 0 3614 420  

22 Muncitor Calificat M-G I/5 4384 509  



23 Muncitor Calificat M-G I/4 4276 497  

24 Muncitor Calificat M-G I/3 4172 488  

25 Muncitor Calificat M-G II/5 4157 482  

28 Muncitor Calificat M-G III/5 4136 480  

29 Muncitor Calificat M-G IV/5 4111 478  

30 Muncitor Calificat M-G IV/0 3299 383  

31 Muncitor Necalificat M-G I/5 4099 489  

 

1. Indemnizaţia lunară pentru titlul ştiinţific de doctor se acordă în cuantum de 50% din valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

îşi desfaşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul (plafonată în anul 2023 la nivelul aflat în plată în luna decembrie 2022); 

2. Personalul care efectuează activitatea de CFPP, pe perioada de exercitare a acestuia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, conform 

prevederilor art.15 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

3. Pentru conditii vătămatoare  se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază , conform prevederilor art.1 alin.(1) şi (2) din Anexa nr.VIII , 

Cap.II lit.I din Legea nr.153/2017 şi ale HG nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de 

personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii 

bugetare “Administraţie” din administraţia publică locală, acordat proporţional cu timpul lucrat în aceste condiţii(plafonat în anul 2023 la nivelul aflat 

în plată în luna decembrie 2022); 

4. Personalul angajat în cadrul Administraţiei Grădina Zoologică beneficiază de indemnizaţie de hrană reprezentand a 12-a parte din două salarii de bază 

minime brute pe ţară garantate în plată, respectiv  347 lei lunar, acordată proporţional cu timpul lucrat, conform prevederilor art.18 din Legea – cadru 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice(plafonată în anul 2023 la nivelul aflat în plată în luna decembrie 2022); 

5. Salariile de bază pentru funcţiile de conducere cuprind sporul de vechime la nivel maxim , în conformitate cu prevederile art.19 alin(2) din Legea 

nr.153/2017; 

6. Nivelul salariului de bază nu depăşeşte nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(4) din Legea 

nr.153/2017; 

7. Suma sporurilor şi indemnizaţiilor, acordate cumulate pe total buget, nu depăşeşte 30% din suma salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare, în 

conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) din Legea nr.153/2017; 

8. Personalul angajat în cadrul Administraţiei Grădina Zoologică beneficiază de vouchere de vacanţă, acordate în baza OUG nr.131/2021 privind 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, precum si de modificare şi completare a 

OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă. 

 
      
 

 



 

 

 

 

 

 


