Anexa nr. VIII – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ”ADMINISTRAŢIE”
Capitolul II lit. K - Reglementări specifice
personalului încadrat pe bază de contract individual
de muncă - personal contractual din administraţia publică
Art. 1. – (1) Personalul contractual salarizat potrivit capitolului II lit. A – lit. E din prezenta
anexă poate beneficia de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul
de bază, corespunzător timpului lucrat.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi
condiţiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea
sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din Regulamentul
elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise
de către autorităţile abilitate în acest sens.
Art. 2. – (1) În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate
personalului salarizat potrivit capitolului II lit. F – lit. K din prezenta anexă, 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.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi
condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea
sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din Regulamentul
elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise
de către autorităţile abilitate în acest sens.
Art. 3. – Sporurile la salariul de bază, care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se
acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în capitolul II
lit. C – lit. K din prezenta anexă care cuprind salariile de bază pentru personalul din unităţile bugetare
din aceste domenii.
Art. 4. – (1) Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi salarizate la acest
nivel până la expirarea perioadei de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an şi vor fi promovate, pe
bază de examen, în funcţia, gradul sau treapta profesională imediat superioară.
(2) Absolvenţii învăţământului superior de lungă şi scurtă durată, care la data trecerii pe
funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu un nivel de studii inferior,
specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional care săi asigure cel puţin salariul de bază avut, numai în măsura în care atribuţiile din fişa postului au fost
modificate în mod corespunzător, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării.

Lit.L Reglementări specifice personalului de specialitate din cadrul Curţii de
Conturi
SECŢIUNEA 1
Salarii de bază
ART. 1
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(1) Salarizarea personalului de specialitate din cadrul Curţii de Conturi încadrat în
funcții specifice activității de control/audit se stabilește având în vedere rolul și
importanța Curții de Conturi a României, autoritate independentă cu atribuții de control
și audit asupra tuturor autorităților publice centrale și locale.
(2) Salariile de bază pentru funcțiile de specialitate, specifice activității de control
audit: auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist
informatică asimilat auditorului public extern, consilier al președintelui și
vicepreședinților Curții de Conturi și Autorității de Audit, sunt prevăzute în anexa
nr.VIII cap. II, lit.A, II, pct.1.
ART. 2
Prin sintagma auditor public extern se înţelege atât funcţia de auditor public extern,
cât şi funcţiile de conducere de director, director adjunct, şef serviciu/şef oficiu regional
şi şef birou din structurile de control ale Curţii de Conturi şi ale Autorităţii de Audit.
ART. 3
Perioada mandatului membrilor Curţii de Conturi care provin din rândul auditorilor
publici externi este considerată vechime în specialitatea funcţiei de auditor public
extern.
ART. 4
(1) Promovarea personalului de specialitate în funcţii şi grade profesionale se face, de
regulă, o dată pe an, cu respectarea condiţiilor de vechime minimă în specialitate
prevăzute în anexă.
(2) Condiţiile de încadrare şi promovare a personalului de specialitate din Curtea de
Conturi se stabilesc în baza regulamentului aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de
Conturi.
ART. 5
(1) Auditorii publici externi numiţi temporar într-o funcţie de conducere vacantă, până
la ocuparea acesteia prin concurs, sau în cazul în care titularul acesteia lipseşte din
instituţie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiază de
indemnizaţie în perioada respectivă au dreptul la indemnizaţia lunară de încadrare
corespunzătoare funcţiei pe care o preiau.
(2) Numirea temporară în condiţiile alin. (1) se face cu aprobarea plenului Curţii, prin
ordin al preşedintelui Curţii de Conturi.
ART. 6
Perioada în care auditorii publici externi au avut contractul de muncă suspendat,
indiferent de motiv, nu constituie vechime în specialitate, cu excepţia perioadei în care
contractul de muncă a fost suspendat pentru participarea la cursuri de formare
profesională ori pentru a desfăşura activităţi pe lângă instituţii sau organisme
internaţionale.
SECŢIUNEA a 2-a
Sporuri şi alte drepturi
ART. 7
(1) Pentru condiţii de muncă vătămătoare, personalului Curţii de Conturi i se acordă
un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în
aceste condiţii.
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(2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi condiţiile de acordare a sporului
prevăzut la alin. (1) se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază
buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate
în acest sens.
ART. 8
(1) Personalul de specialitate din cadrul Curţii de Conturi, care prin natura muncii de
control şi audit, are acces la documente şi informaţii care, potrivit legii, sunt clasificate,
beneficiază de un spor de până la 25% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor
clasificate.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se
stabilesc prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, în funcţie de certificatul/avizul de
securitate deţinut, obţinut potrivit legii.
ART. 9
Personalul de specialitate din cadrul Departamentului juridic, care prin natura muncii
se deplasează în interesul serviciului la instanţele civile teritoriale situate în altă
localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de diurna de delegare potrivit legii.
ART. 10
Membrii Curţii de Conturi şi personalul de specialitate, trimişi în străinătate pentru
acţiuni în interesul serviciului, au drepturile şi obligaţiile stabilite prin regulamentul
aprobat prin hotărâre a plenului Curţii de Conturi, cu excepţia situaţiilor în care prin lege
specială se prevede altfel, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la drepturile
şi obligaţiile personalului trimis în străinătate.
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