
  Anexa nr. 2  

la Contractul colectiv de 

muncă  (nivel de unitate) 

pe anii 2014-2017 

  

L I S T A 

salariaţilor care beneficiază de supliment la salariul  

de funcţie (tarifar) pentru munca de noapte 

1. Se consideră muncă de noapte munca prestată între orele 22.00 şi 6.00. 

2. Pentru munca de noapte se stabileşte un supliment de plată în cuantum de 50 

şi 100 la sută din salariul tarifar (de funcţie). 

3. Beneficiază de supliment la salariul de funcţie (tarifar) pentru orele prestate 

în timp de noapte în mărime de 100 la sută: 

 a) Personalul medical încadrat în  acordarea asistenţei medicale de urgenţă:  

-   personalul medical din echipele itinerante ale staţiilor (substaţiilor) de asistenţă 

medicală urgentă, inclusiv secţiilor de ajutor consultativ planificat şi urgent. 

-  felcerii/asistentele medicale dispeceri pentru înregistrarea şi repartizarea 

solicitărilor echipelor itinerante;  

-   medicii coordonatori de urgenţă;   

-  s. tehnică de calcul : ingineri electronişti şi tehnicieni. 

-  s. telecomunicaţii : electromecanici de telecomunicaţii.  

-  şoferii transportului autosanitar. 

 b) Personalul medical încadrat în  acordarea asistenţei medicale urgente în 

staţionar: 

- departamentul de medicină urgentă : medicii de urgenţă (internişti), medicii  

anesteziologi reanimatologi de urgenţă, asistenţii medicali, felcerii, infirmierele. 

- blocul de operaţii : asistenţii medicali de operaţie, infirmierele. 

- s. anestezie şi terapie intensivă : medicii anesteziologi reanimatologi, asistenţii  

medicali de salon, asistenţii medicali anestezişti, infirmierele. 

- s. reanimare : medicii anesteziologi reanimatologi, asistenţii medicali de  

salon, infirmierele. 

- s. terapie intensivă cu unitate de stroke: tot personalul.  

- laboratorul clinic diagnostic : medicii de laborator, felcerii laboranţi,  

infirmierele. 

     -    s. imagistică : medicii radiologi-imagişti de urgenţă, medicii ecografişti de 

urgenţă, tehnicienii radiologi de urgenţă, infirmierele. 

4. Beneficiază de supliment la salariul de funcţie (tarifar) pentru munca de 

noapte în mărime de 50 la sută toţi salariaţii din staţionar ocupaţi cu acordarea 

ajutorului medical urgent, care conform programului de activitate sunt încadraţi în 

munca de noapte, cu excepţia celor specificaţi în pct. 3 al prezentei Anexe.  

5. Durata muncii (schimbului) de noapte nu se reduce salariaţilor pentru care 

este instituită durata redusă a timpului de muncă stabilită în Nomenclatorul 

Unităţilor, profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea 

cărora acordă dreptul la concediul de odihnă anual suplimentar plătit şi durata redusă 

a zilei de muncă a personalului medico-sanitar. 


