Serviciul de Ambulanta Judetean
Bistrita-Nasaud

MODUL DE COMPUNERE A SALARIULUI ACORDAT IN PLATA
1. Salar de incadrare– stabilit conform OUG nr.115/2004 completat de Ordonanța nr.
17/2008; Ordonanta de Urgenta nr.35/2015;
2. Salar de baza, conform OUG nr.1/2010, compus din:
i. Indemnizația de conducere – pentru funcții de conducere, stabilită
conform Ordinului nr. 518/2008, Anexa 2, in funcție de gradul de
încadrare a unității (grad 4);
ii. Sporul de vechime - se acordă în funcție de vechimea în muncă –
gradațiile, clasele de salarizare și coeficienții sunt stabiliți prin Legea
nr. 284/2010, Art. 11. Alin. 3.
iii. Sporul de prevenție - (11% aplicat la salariul de incadrare) – conform
Ordonanței nr.17/2008, Art.13, Alin.5 și Ordonața nr.1/2010;
iv. Cuantumul lunar al primei de stabilitate - se acordă conform OUG nr.
1/2010 și Adresa MS nr. XI/C/1422/09.01.2010.
v. Viza control financiar preventiv propriu – procent aplicat la salariul
tarifar persoanelor care sunt desemnate a îndeplini această atribuție,
conform Legii nr. 84/2003, art.13, alin.7 și Legea nr. 284/2010
3. Sporurile se aplică salariul de incadrare și se acordă în baza Ordinului nr. 547/2010,
Anexa 2, după cum urmează:
i.
Spor mediu de 75% - Anexa 2, lit. B, pct. 3 – pentru personalul
operativ din componența echipajelor de intervenție (medici,
asistenți, ambulanțieri/șoferi);
ii.
Spor de 50% - Anexa 2, lit. E, pct. 9 – pentru personalul operativ din
dispecerate operative (operatori registratori de urgență);
iii.
Spor de 50% - Anexa 2, lit. D, pct. 2 – pentru personalul de
conducere, administrativ, muncitori, personal deservire etc.;
4. Sporul de tură, în cuantum de 15%, se acordă personalului care lucrează în ture de
12 ore cu 24 , conform Legii nr. 284/2010, Anexa 3, Cap. 2, art.1;
5. Gărzile - sunt acordate:
i.
conform prevederilor Legii nr. 284/2010, Anexa 3, Cap.2, art.3 și
Ordin MS nr. 870/2004, cu modificările și completările ulterioare –
pentru personalul medical superior, în cadrul liniilor de gardă
aprobate pe compartimente;
ii.
prin asimilare, conform prevederilor Legii nr.95/2006, republicată,
art.99, pentru asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei
medicale de urgenţă, pt. asistenți medicali, ambulanțieri/șoferi,
operatori-registratori de urgență;
6. Orele lucrate sâmbătă, duminicile și în sărbători legale - sunt plătite conform Legii
nr. 284/2010, Anexa 3, cap. 2, art.2.
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