
                                                                                                                                                                                        28

 
Anexa nr. II 

Reglementări specifice personalului contractual din unităţile bugetare  
subordonate autorităţilor administraţiei publice 

 
Secţiunea 1  
Salarii de bază 
 
Art.1. - Salariile de bază pentru personalul contractual din unităţile bugetare sunt 
prevăzute astfel: 

a) în Anexa nr.II/1, pentru unităţile de învăţământ;  
b) în Anexa nr.II/2, pentru unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă 

medico- socială; 
c) în Anexa nr.II/3, pentru unităţile de cercetare;  
d) în Anexa nr.II/4, pentru unităţile de cultură;  
e) în Anexa nr.II/5, pentru unităţile de cult; 
f) în Anexa nr.II/6, pentru unităţile sportive; 
g) în Anexa nr.II/7, pentru unităţile de navigaţie;  
h) în Anexa nr.II/8, pentru laboratoarele centrale şi alte unităţi bugetare din 

agricultură; 
i) în Anexa nr.II/9, pentru oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie; 
j) în Anexa nr.II/10, pentru unităţile de protecţie a mediului; 
k) în Anexa nr.II/11, pentru unităţile de aviaţie sportivă; 
l) în Anexa nr.II/12, pentru unităţile sanitar – veterinare; 
m) în Anexa nr.II/13, pentru alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, 

precum şi pentru compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, 
investiţii, din unităţile cuprinse în anexele nr.II/1-II/12; 

n) în Anexa nr.II/14, pentru activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, 
întreţinere-reparaţii şi de deservire, din unităţile din sectorul bugetar. 

 
Secţiunea a 2-a 
Sporuri  şi alte drepturi 
 
Art.2. - Sporurile la salariile de bază şi alte drepturi, care sunt specifice unor domenii 
bugetare, sunt prevăzute, după caz, în anexele care cuprind salariile de bază pentru 
personalul din unităţile bugetare respective. 
 
Art.3. - În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate 
personalului salarizat potrivit Anexelor nr.II/1-II/14, cu respectarea prevederilor legale, 
următoarele categorii de sporuri: 

a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul 
de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;  

b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, 
corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; 

c) personalul care lucrează, potrivit contractului individual de muncă în zone izolate 
sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiază de un spor de până la 
20% din salariul de bază. 
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    Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute 
la lit.(a)-(c), precum şi condiţiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de 
către ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau după caz a 
reprezentanţilor salariaţilor, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
 
Art.4. - În unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, unde 
activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în 
toate cele trei ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 
poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii, prevăzut la art. 18 
din prezenta lege, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, 
respectiv două ture. 
Art.5. - (1) Munca prestată de personalul din unităţile sanitare, de asistenţă socială şi de 
asistenţă medico-socială, respectiv personalul din sistemul sanitar-veterinar şi  
personalul din vămi care îşi desfăşoară activitatea în posturile de inspecţie la frontieră, 
în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători 
legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se 
lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din 
salariul de bază al funcţiei îndeplinite.  
(2) Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător. 
Art.6. - (1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru 
asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a 
programului normal de lucru de la funcţia de bază se salarizează cu tariful orar aferent 
salariului de bază. 
(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de 
lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare se salarizează cu un spor de până la 75% 
din tariful orar al salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic de 25% . 
(3) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară, pentru asigurarea 
continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de 
lucru de la funcţia de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în 
celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un 
spor de până la 100% din tariful orar al salariului de bază, dar care nu poate fi mai mic 
de 50% . 
(4) Procentul concret al sporului prevăzut la alin. (2) şi (3) se aprobă trimestrial de 
comitetul director. 
(5) Medicii care nu au contract individual de muncă cu unitatea sanitară care 
organizează serviciul de gardă şi care la nivelul acestei unităţi desfăşoară activitate 
numai în linia de gardă vor încheia cu această unitate sanitară publică un contract 
individual de muncă cu timp parţial pentru activitatea prestată în linia de gardă şi vor 
beneficia numai de drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite 
conform prevederilor acestui articol. Salariul de bază se stabileşte pentru funcţia şi 
gradul profesional în care aceştia sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, 
corespunzător vechimii în muncă şi se utilizează pentru stabilirea tarifului orar. 
(6) Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin 
chemări de la domiciliu, vor fi salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la 
domiciliu cu un venit determinat în funcţie de 40% din tariful orar aferent salariului de 
bază şi numărul de ore cât asigură garda la domiciliu. 
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Art.7. - Personalul sanitar cu pregătire superioară cu funcţie de conducere care 
efectuează gărzi pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei 
legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază va beneficia de 
drepturile aferente activităţii prestate în linia de gardă, stabilite conform prevederilor 
art. 6 din prezenta anexă; pentru determinarea tarifului orar se utilizează salariul de 
bază al funcţiei de execuţie stabilit pentru funcţia şi gradul profesional în care aceştia 
sunt confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii, corespunzător vechimii în muncă. 
Art.8.- În situaţia în care medicul de gardă la domiciliu este solicitat pentru a acorda 
asistenţă medicală de urgenţă la nivelul unităţii sanitare publice şi nu poate fi contactat 
sau nu răspunde solicitării, acesta va fi sancţionat prin diminuarea salariului de bază 
individual cu un procent între 5-10% pe o perioadă de 3 luni, în condiţiile legii.  
Art.9. - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic desfăşoară activitate integrată în 
unităţile sanitare în care funcţionează catedra sau disciplina didactică. 
(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcţionează în alte unităţi 
decât cele sanitare este integrat în unităţile sanitare stabilite de Ministerul Sănătăţii. 
(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) şi (2), cu excepţia rezidenţilor, desfăşoară 
activitate integrată prin cumul de funcţii în baza unui contract individual de muncă cu 
1/2 normă, în limita posturilor normate şi vacante. 
(4) Cadrele didactice, la încetarea raporturilor de muncă cu unităţile de învăţământ, care 
au fost integrate o perioadă mai mare de 5 ani, îşi pot continua activitatea, cu normă 
întreagă, în unităţile sanitare în care au fost integrate, în baza contractului individual de 
muncă pe perioadă nedeterminată.  
Art.10. – De prevederile art. 50 alin. (1) şi art. 90 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 
privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, 
beneficiază numai profesorul universitar şi profesorul I grad didactic I din învăţământul 
preuniversitar. 
Art.11. – Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu 
poate depăşi 30% din suma salariilor de bază. 
 
Secţiunea a 3-a 
Angajarea, promovarea şi avansarea personalului contractual din unităţile bugetare 
în funcţii, grade şi gradaţii 
 
Art.12. – Angajarea, promovarea şi avansarea personalului contractual pe funcţii, grade 
sau trepte profesionale şi gradaţii se face potrivit prevederilor din statute sau alte 
reglementări proprii sau, în cazul în care nu există o reglementare proprie, se aplică 
prevederile art.7 şi art.8 din Anexa nr. I la prezenta lege.  

 
 

 

 


