
SITUAȚIA VENITURILOR BRUTE DIN A.C.B.S. LA DATA DE 31.03.2019  
Grad/ 

gradație 

Salariu 

de 

bază 

Indemnizația 

de doctorat 

Spor 

condiții 

vătămătoare 

Total 

drepturi 

 

DIRECTOR GENERAL II 10.955 950 684 12.589 

DIRECTOR II 10.451 950 663 12.064 

  

Consilier, grad superior 5 6.492   334 6.826 

* CFP 5 7.650   334 7.984 

  3 6.641   334 6.975 

  

Consilier, grad principal 2 5.975   200 6.175 

            

Referent de specialitate, grad 

superior 

4 5.320   356 5.676 

      

Notă: 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 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, în perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice, 

beneficiază de vouchere de vacanță în conformitate cu prevederile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 

privind acordarea  voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu 

modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                     

Potrivit prevederilor art. 1 alin.(2) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, în perioada 1 ianuarie 2019-31 

decembrie 2019, personalul din cadrul Agenției de Credite și Burse de Studii va beneficia de o singură indemnizație 

 de vacanță pentru fiecare salariat , sub formă de vouchere de vacanță, în cuantum de 1450 lei. 

 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, în perioada  

2019-2020,  personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice, beneficiază de indemnizația de hrană prevăzută 

la art. 18 coroborat cu art. 25 alin. (1) din Legea -cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                              

În anul 2019 se acordă lunar, personalului din cadrul A.C.B.S., indemnizația de hrană, reprezentând 1 12-a parte din 

două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată. Indemnizația de hrană este în valoare de 347/lei/lună, se 

plătește odată cu salariul de bază și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară celei în care se 

face plata. 


