
Anexa 2 

Nota: Tura 25/26 aprilie  a fost impartita in doua parti, una de 8 ore pana la implinirea fondului de timp lunar, alta de 4 ore 

munca suplimentara 

 

 

 

Premise si conduita angajator: 
 

1. salariatul lucrează in schimburi, un total de 192 de ore in luna aprilie 2018, raportate la norma lunara de152 de ore lucrătoare / rezulta 40 de ore suplimentare de munca 

2. in cazul muncii in schimburi, norma lunara de 152 de ore se îndeplinește prin cumularea progresiva a orelor de munca prestate in cadrul schimburilor 

3. in cadrul normei lunare, munca prestata in zilele de SDSL se plătește cu o majorare de 75% 

4. munca prestata după realizarea normei lunare de 152 de ore reprezintă munca suplimentara care poate fi prestata L-V sau SDSL (sâmbăta, duminica, sărbători legale) 

5. munca suplimentara L-V se compensează in 60 de zile cu timp liber (cu plata salariului = 100%) sau, după expirarea acestora, prin plata salariului majorat cu 75% = 175% 

6. pentru munca suplimentara SDSL se plătește o majorare de 75% in luna imediat următoare prestării ei si se compensează in 60 de zile cu timp liber (cu plata salariului = 100%)  

Pontaj - Aprilie 2018   
(ture in program 12/24-12/48) 

 Luni Marti Miercuri Joi Vineri Sambata Duminica 

I       1 

       75%        

II 2 3 4 5 6 7 8 

     75%          

III 9 10 11 12 13 14 15 

 75%            75%         

IV 16 17 18 19 20 21 22 

      75%        75%        

V 23 24 25 26 27 28 29 

      75%        

VI 30       

        

Legenda 

1. contur roșu = "norma lunara" respectiv 152 de ore 

lucrătoare / se evidențiază prin suma orelor de 

munca prestate in cadrul schimbului normal de 

lucru 

2. contur verde = munca prestata in zile de sâmbăta si 

duminica (SD) 

3. 1-30 = zilele lunii 

4. I-VI = saptamanile lunii 

5. 1-30 = zilele lunii 

6. 12 = (ore) tura de zi 

7. 12 = (ore) tura de noapte  

8. (4) = (ore) munca peste "norma lunara", prestata in 

cadrul aceleiași ture 

9. 12 = (ore) suplimentare L-V 

10. 12 = (ore) suplimentare SD 

11. 12 = (ore) lucrate in sărbători legale in cadrul 

normei lunare 

12. 75% = majorare pentru SDSL (sâmbăta, duminica, 

sărbători legale) 

13. 6,9,27 = sărbători legale 



7. in cazul in care munca suplimentara SDSL nu se poate compensa cu timp liber in 60 de zile, se plătește numai  valoarea salariului (100%) intrucat majorarea de 75% a fost 

acordata deja(pct 6) 

 

 

Indicatori: 
 

1. 192 - total ore de munca prestate 

2. 152 - total ore lucrătoare luna aprilie 2018 

3. 84 - ore SDSL (5 ture SD, 2 ture SL / dintre care o tura peste durata normei lunare!) – pentru toate se acorda majorare de 75% SDSL 

4. 28 - ore suplimentare L-V = timp liber (100%) sau salariu+75% (175%) după 60 zile 

5. 12 ore suplimentare SDSL = timp liber (100%) sau plata salariului (strict 100% / majorare de 75% fiind deja achitata) 

 

 


