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INFORMAȚII 

 
  Privind veniturile salariale ale personalului instituției Teatrul de Nord Satu Mare, în vederea asigurării transparenței veniturilor 

salariale, publicate la sediul instituției și pe pagina proprie de internet http://www.teatruldenord.ro/pagina/transparenta-veniturilor-

salariale,  

În aplicarea prevederilor art. 33 ale Legii nr. 153/2017 legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, 

cu modificările și completările ulterioare, Teatrul de Nord Satu Mare comunică următoarele: 

a)salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz- 

este stabilită prin Legea nr. 153/2017 legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare – ANEXA 3 FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „CULTURĂ” CAP. II ALTE INSTITUȚII 

DE SPECTACOLE SAU CONCERTE 

 

Personal 

contractual 
       

Funcția Studii/Gradația Salar de bază      

director general 

manager 

S/II 9533      

director S/II 9573      

contabil-șef S/II 8423      

inginer-șef S/II 7103      

șef serviciu S/II 6391      

șef serviciu M/II 4208      

Șef formație 

muncitori 

II 4319      

  Salar baza 

gradația 0 

Salar baza 

gradația 1 

Salar baza 

gradația 2 

Salar baza 

gradația 3 

Salar baza 

gradația 4 

Salar baza 

gradația 5 

actor        

 S/IA   7071 7453 7640 7830 

 S/I 5140 5527 5755 6042 6364 6704 

actor păpuși        

 S/IA     7640  

 S/I     6364  

regizor artistic        

 S/IA    7453  7830 

 S/I 5140  5755    

scenograf        

 S/IA   7071    

 S/I      6392 

coregraf S/I      6704 

regizor 

scenă(culise 

tehnic) 

 

S/I 

 

 

 

    

4880 

 

 M/I      4204 

secretar artistic S/I     5351 5484 

impresar 

artistic 

S/I      4681 
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sufleur S/I 4059      

editor 

(imagine, 

sunet) 

 

M/I 

 

  3949   4219 

peruchier M/I      3766 

recuziter M/I   3376   3766 

referent literar M/I      5373 

montator de 

decor 

M/G/I 3049  3312 3535 3623 3766 

costumier M/G/I 3049     3766 

tâmplar M/G/I      3766 

lăcătuș M/G/I      3766 

tapițer M/G/I     3749  

croitor M/G/I      3766 

Electrician 

întreținere 

 

M/G/I 

      

3766 

pictor butafor M/G/I   3376    

plasator sală   2864 2911 3120  3237 

referent M/IA      3921 

consilier S/I      5005 

Inspector de 

specialitate 

S/I      5005 

Referent de 

specialitate 

S/I    4302   

merceolog M/IA      4328 

Consilier 

juridic 

S/IA     5280  

Șef formație 

pompieri 

M/G      4198 

pompier M/G      3312 

portar M/G   2970   3312 

 
NOTĂ:  

1.Salariile de bază cuprind sporul de vechime în muncă conform Legii-cadru nr.153/2017.  

2. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină potrivit prevederilor art.10 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 

 

 3. Conform art.14 din Legea nr.153/2017, legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, OUG nr. 114/2018 şi OUG nr. 1/2020, personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o 

indemnizație lunară pentru titlul  

științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

  

4.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%;  

 

5. 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 în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 

vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 94/2014, cu modificările si completările ulterioare - potrivit OUG 114/2018 şi 

OUG 1/2020 - în valoare de 1.450 lei pentru un salariat, drept neacordat până în prezent . 
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6.valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a 

acordării acesteia conform art. 36 din O.U.G. nr. 114/2018, modificată prin OUG nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative” Prin derogare de la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările 

ulterioare, în anul 2020, valoarea indemnizației de hrană se menține la nivelul din anul 2019”, reprezentând a 12-a parte din două salarii 

de bază minime brute pe țară garantate în plată. Aceasta se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.  

 

7.alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora – spor pentru condiții grele de 

muncă/condiții periculoase sau vătămătoare de muncă acordat în baza Regulamentului-Cadru din 24.05.2018 aprobat prin H.G. nr. 

360/24.05.2018 în procent cuprins între 10,01%-15% din salariul de bază pe baza pontajelor lunare. 

 

8.conform art. 25, alin. (1) din Legea nr. 153/2017, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, 

inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma 

salariilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare.  

 

9.conform art. 34, alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 

fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, modificată prin OUG nr.1/2020 privind 

unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative conform căruia, alin (2), începând cu 1 ianuarie 

2020, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 

potrivit legii, din salariul brut lunar, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menţine cel mult la nivelul cuantumului 

acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.  

 

 

 

 

 

 

 
 


