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√ Hotărârea nr. 698/2022 privind modificarea Regulamentului-cadru privind 

stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului 

pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a 

acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială”, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018, publicată în M.Of. nr. 525 din 27 mai 2022 

Articol unic.  În anexa nr. 2 la Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, 

a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în 

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

publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții 

bugetare „Sănătate și asistență socială”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 30 martie 2018, cu modificările 

și completările ulterioare, la articolul unic litera A, punctul 9 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

9. personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare care 

participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave și altele 

asemenea stabilite de Ministerul Sănătății și declarate prin ordin. Pe durata situațiilor de risc 

epidemiologic și biologic prevăzute la art. 6 lit. a), c) și d) din Legea nr. 136/2020 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în contextul riscului 

epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, pentru 

personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unitățile sanitare publice sau 

din structurile acestora, după caz, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile 

paraclinice medico-sanitare, implicat direct în transportul, recoltarea probelor 

biologice/testarea rapidă, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților suspecți și 

confirmați cu COVID-19, mărimea sporului este de la 55% până la 85% din salariul de bază. 


