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    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al 

art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

    ART. 1 

    Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, 

a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru 

condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi 

a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de 

funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială“, prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

    ART. 2 

    Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii 

de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia 

ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială“ 

reglementează modalitatea de stabilire a locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, a mărimii concrete, precum şi a condiţiilor 

de acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă prevăzute în cap. II 

din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

    ART. 3 

    În aplicarea prevederilor art. 2 şi 4 din Legea-cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de 

credite iau măsurile necesare pentru conformarea prevederilor, astfel 

încât suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor 

şi indemnizaţiilor, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare 

ordonator principal de credite, să nu depăşească 30% din suma 

salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, 

soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor 

şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor 

lunare, după caz. 
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