
�

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 

Publicat în Monitorul Oficial nr 492 din data 28-06-2017  
Forma valabila de la data 06-01-2018  

Articolul 25 
Limitarea sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi 
indemnizaţiilor şi a altor drepturi 

(1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi 
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat 
pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% 
din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, 
soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a 
soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de 
încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru instituţiile din 
sistemul sanitar şi de asistenţă socială şi cele din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională, suma sporurilor, compensaţiilor, 
adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru 
hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare 
ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor 
de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/
salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de 
comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz. 
La data de 08-12-2017 Alineatul (2) din Articolul 25 , Sectiunea a 
3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din 
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 

(3) Începând cu anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la 
alin. (2) se includ şi drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 
alin. (1) şi art. 3 alin. (2) şi (3).  
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului trimis în misiune în 
străinătate. 
(5) Prevederile alin. (2) şi (3), pentru instituţiile din sistemul sanitar, se 
aplică începând cu data de 1 martie 2018 
La data de 08-12-2017 Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul 
II a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din ORDONANŢA DE 
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URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 978 din 08 decembrie 2017 

Notă  
Art. 9 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 973 din 7 decembrie 2017, prevede: 
„(1) În anul 2018, instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 
alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de 
subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe 
lângă instituţiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, 
premii şi nici indemnizaţia de hrană şi indemnizaţia de vacanţă prevăzute de Legea-
cadru nr. 153/2017. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anul 2018 se pot acorda premii pentru 
sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile 
sportive internaţionale şi naţionale oficiale, pentru elevii, studenţii, cercetătorii şi 
profesorii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile 
internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ şi pentru profesorii care i-au 
pregătit pe aceştia, cu încadrarea în alocarea bugetară. 
(3) În anul 2018, instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) acordă o 
singură indemnizaţie de vacanţă sau o singură primă de vacanţă, după caz, sub formă 
de vouchere, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014 cu modificările şi completările 
ulterioare. Cuantumul voucherelor de vacanţă acordate în temeiul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, nu se ia în calcul la determinarea 
limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017”. 
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