Anexa nr. VIII – FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE
„ADMINISTRAŢIE”
Capitolul I lit. B - Reglementări specifice funcţionarilor publici

Art. 1. – (1) Funcţionarii publici beneficiază 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 funcţionarilor publici, 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. – Funcţionarii publici care, în condiţiile legii, exercită temporar o funcţie publică
de conducere sau o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici au dreptul la
salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o exercită cu caracter temporar.
Art. 3. – Funcţionarii publici care ocupă o altă funcţie publică prin mutare în cadrul altui
compartiment sau transfer beneficiază de salariul de bază corespunzător funcţiei publice pe care o
ocupă prin modificarea raporturilor de serviciu.
Art. 4. – (1) Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care solicită
mutarea într-o funcţie publică de conducere sau, după caz, de execuţie vacantă pentru care îndeplinesc
condiţiile specifice au dreptul la salariul de bază pentru funcţia publică în care vor fi numiţi.
(2) Funcţionarii publici de conducere care ocupă, ca urmare a reorganizării, funcţii publice
de conducere de nivel inferior sau, după caz, de execuţie au dreptul la salariul de bază pentru funcţia
publică în care vor fi numiţi.
Art. 5. – Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă, în domeniul de
activitate al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se
numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie care să-i asigure cel puţin salariul de bază
avut din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, păstrându-şi gradaţia avută la data promovării.
Art. 6. – (1) Funcţionarii publici redistribuiţi au dreptul la salariul de bază pentru funcţia
publică în care vor fi redistribuiţi.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici reintegraţi,
dacă prin hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă nu se prevede altfel.
Art. 7. – (1) Funcţionarii publici au următoarele drepturi prevăzute de alte acte normative,
al căror cuantum se suportă de la bugetul de stat, bugetul local sau, după caz, de la bugetul de asigurări
sociale:
a) indemnizaţiile stabilite pentru activităţi suplimentare la care sunt desemnaţi să participe
în cadrul unor comisii organizate în condiţiile legii;
b) alte drepturi care nu sunt de natură salarială, stabilite în condiţiile legii.
(2) Drepturile prevăzute la alin.(1) se acordă în condiţiile şi limitele prevăzute în actele
normative prin care sunt reglementate.
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