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Nr.

crt. 
Funcția 

Drepturi 

salariale de bază   

 nivel minim- 

nivel maxim  

Alte drepturi (cu precizarea 

cadrului legal ) 

1 Manager 8.774 

-indemnizație titlul științific de 

doctor  cf. art.14 din Lg. 153/2017 

-spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

- indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

2 

Director adjunct, 

contabil șef 7.282 – 8.010 

-indemnizație titlul științific de 

doctor  cf. art.14 din Lg. 153/2017 

-spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

3 Șef secție 7.200 

-indemnizație titlul științific de 

doctor  cf. art.14 din Lg. 153/2017 

-spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

4 

Cercetător 

științific 5.122 – 8.784 

-indemnizație titlul științific de 

doctor  cf. art.14 din Lg. 153/2017 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/20 

- spor pt. persoane cu handicap cf. 

art.22 din Lg.153/2018 

-spor pt.sâmbătă și duminică 

cf.CCM-nr.469/27.12.2018 ( pt. ture 

de expoziție) 

 

5 

Muzeograf, 

restaurator, 

conservator, 

desenator artistic, 

curator 3.393 – 6.141 

-indemnizație titlul științific de 

doctor  cf. art.14 din Lg. 153/2017 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

-spor pt.sâmbătă și duminică 

cf.CCM-nr.469/27.12.2018 ( pt. ture 

de expoziție) 

 



6 

Documentarist 

principal 3.760  

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

7 

Restaurator, 

conservator, 

trezorier, 

gestionar - 

custode                

( studii medii ) 3.702 – 4.446 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

-spor pt.sâmbătă și duminică              

( trezorier) cf.CCM-

nr.469/27.12.2018  

8 

Supraveghetor 

muzeu 2.692 – 2.748 

-spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

-spor pt.sâmbătă și duminică 

cf.CCM-nr.469/27.12.2018 

9  Auditor 5.791 

-spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

10 

Referent de 

specialitate 5.244 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

11 Economist 1.562 – 5.679 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

12 Referent; 3.951 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

13 Analist ajutor 3.904 – 3.945 

-spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

 

 

14 Administrator 

 

 

 

3.396 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

15 Șef depozit 3.358 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

 



16 Portar 2.823 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

17 Îngrijitor 2.823 

-spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

18 Șofer 3.646- 3.786 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

19 Muncitor calificat 3.645 – 3.929 

- spor condiții vătămătoare cf.art.23 

din Lg. 153/2017 

-indemnizație de hrană cf.art.36 

alin.(1) Oug.114/2018 

-spor pt.sâmbătă și duminică 

cf.CCM-nr.469/27.12.2018                

( pt. ture expoziție) 

 


