
Anexa nr. I  - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”

Capitolul II lit. K -  ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Funcţii specifice din aparatul propriu al administraţiei publice centrale, instituţii subordonate şi alte instituţii din acest sistem 

 I. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate 

Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

Nr. 

crt.
Funcţia

Nivelul 

studiilor

0 1 2 3 4 5

1 Medic veterinar gradul I / Medic primar veterinar                                                                         S 3084 3315 3481 3655 3746 3840

2 Medic veterinar gradul II                                                      S 2710 2913 3059 3212 3292 3374

3 Medic veterinar gradul III S 2005 2155 2263 2376 2436 2497

4 Medic veterinar debutant S 1376 1479 1553 1631 1672 1713

5 Inginer*), medic, chimist/biolog gradul IA/ Expert S 2710 2913 3059 3212 3292 3374

6 Inginer*), medic, chimist/biolog gradul I S 2486 2672 2806 2946 3020 3096

7 Inginer*), medic, chimist/biolog gradul II S 1840 1978 2077 2181 2235 2291

8 Inginer*), medic,chimist/biolog debutant S 1290 1387 1456 1529 1567 1606

9
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor 

tehnic, referent de specialitate; I A
SSD 1840 1978 2077 2181 2235 2291

10
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor 

tehnic, referent de specialitate; I
SSD 1591 1710 1796 1886 1933 1981

11
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor 

tehnic, referent de specialitate; II
SSD 1290 1387 1456 1529 1567 1606

12
Subinginer, asistent veterinar, tehnician**), conductor 

tehnic, referent de specialitate debutant
SSD 1280 1376 1445 1517 1555 1594

13 Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent IA M 1591 1710 1796 1886 1933 1981

14 Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent  I M 1376 1479 1553 1631 1672 1713

15 Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent  II M 1270 1365 1434 1505 1543 1581

16
Asistent veterinar, laborant, tehnician**), referent 

debutant
M 1260 1355 1422 1493 1531 1569

17

Şoferi I - ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini 

de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini, 

conducatori salupa, motorist, marinar 

1270 1365 1434 1505 1543 1581

18

Şoferi II - ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini 

de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini, 

conducatori salupa, motorist, marinar 

1260 1355 1422 1493 1531 1569

19 Agent veterinar, îngrijitor animale de experienţa I M;G 1270 1365 1434 1505 1543 1581

20 Agent veterinar debutant M;G 1250 1344 1411 1481 1519 1556

21 Îngrijitor animale de experienţa II M;G 1260 1355 1422 1493 1531 1569

*) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie 

alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).

Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de medic, biolog, chimist, dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară 

activitate în specialitatea funcţiei.

**) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii (medicină veterinară, industrie 

alimentară, agronomie, horticultură, zootehnie şi altele).

Cu acelaşi nivel sunt salarizate şi funcţiile de tehnician, asistent, laborant, conductor tehnic în medicină, biologie sau chimie dacă 

persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.

 II. Sporuri şi alte drepturi

   a) Sporuri:

Salariile de bază - lei

Gradaţia

Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor care este încadrat și își 

desfăşoară activitatea în specialitatea funcțiilor specifice prevăzute în prezenta anexă beneficiază și de următoarele 

categorii de sporuri și drepturi:

   1. Spor pentru condiţii deosebite de munca vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire 

și/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condițiilor specifice de 

desfășurare a activității - de la 25% până la 35%;
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   b) Alte drepturi:

   1. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu două salarii de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează 

a fi încadrat pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate sanitar-veterinar se face cu mare greutate.

   2. Indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei şi gradului profesional în care urmează 

a fi încadrat la încadrarea într-o instituţie publică din reţeaua sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din altă localitate.

   3. (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în instituţii sanitar-veterinare publice, personalul didactic de la catedrele sau 

disciplinele care funcţionează în alte instituţii decât cele sanitar-veterinare poate fi integrat în instituţii sanitar-veterinare publice, 

nominalizate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

5. Personalul din cadrul administraţiei publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază de sporurile şi 

drepturile specifice domeniului de activitate, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii ca şi personalul salarizat potrivit

prezentei anexe. 

7.  Pentru personalul din cadrul administratiei publice sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor 

care isi desfasoara activitatea in structurile de inspectie si control sau prin atributiile specifice contribuie 

in actul oficial de contriol, respectiv de inspector al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si pentru 

Siguranta Alimentelor salariul de bază este mai mare cu 12,5%.

8. Cuantumul sporurilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi 

pentru Siguranţa Alimentelor, cu consultarea sindicatelor sau după caz a reprezentanţilor salariaților, în 

limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei ordonanțe de urgență, având la bază 

buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

6. Pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a 

unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii 

Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţiile publice din sistemul sanitar-

veterinar pot angaja personal sanitar-veterinar cu pregătire superioară, care se salarizează cu tarif orar.

(2) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1), 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.

   6. Sporurile prevăzute la pct. 3 și la anexa nr. I capitolul II lit. L art. 2 alin. (1) lit. c) nu pot fi acordate 

cumulat aceleiași persoane.

(3) 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 sanitar-veterinare 

în care au fost integrate, în baza contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 

   4. Sporurile prevăzute la pct. 1 şi la anexa nr. I capitolul II lit. L art. 2 alin. (1) lit. a) nu pot fi acordate 

cumulat aceleiaşi persoane.
   5. Sporurile prevăzute la pct. 2 şi anexa nr. I capitolul II lit. L art. 2 alin. (1) lit. b) nu pot fi acordate 

cumulat aceleiaşi persoane.

   7. Sporurile prevăzute la pct. 1, respectiv pct.2, şi anexa nr. I capitolul I lit. B art. 1 nu pot fi acordate 

cumulat aceleiaşi persoane.

   2. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase  cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii 

spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pesta, febra aftoasă, leucoze și alte boli asemenea, 

anatomie patologică, necropsii și medicină legală, corespunzător activității efective desfășurate în aceste 

condiții, precum și corespunzător activității specifice din laboratoarele sanitare și pentru siguranța 

alimentelor - de la 25% până la 75%;
   3. Sporul de izolare și pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activității 

desfășurate în localități amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea 

personalului se face cu dificultate, în punctele de fronieră amplasate în afara localităților sau de activitatea 

desfășurată în condiții de radiații și altele asemenea stabilite de ordonatorul principal de credite, cu 

consultarea sindicatelor - de până la 20%.

4. (1) Munca prestată de personalul din cadrul administratiei publice sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor, 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.
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