
NOTA DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 
Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru p1ivind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor 
de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precwn şi a condiţiilor de 
acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine publică şi 
securitate naţională". ----
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

Art. 12 alin. (2) din Anexa VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare 
"Apărare, ordine publică şi securitate naţională" la Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, stabileşte că ''personalul militar, poli!îştii, funcţionarii 
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul 
civil beneficiază de următoarele sporuri, în funcţie de condiţiile de muncă: 

a) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 
15% din solda de funciie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător 
timpului lucrat la locurile de muncă respective; 

b) pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la I 5% din 
solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului 
lucrat la locurile de muncă respective; 

c) pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte 
ridicată, un spor de până la I 5% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul 
de baz.ă, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective". 

De asemenea,. art. 12 alin. (3) din Anexa VI - Familia ocupaţională de 
funcţii bugetare ''Apărare, ordine publică şi securitate naţională" la Legea-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, stipulează că „locurile, condiţiile de 
muncă şi operaţiunile, precwn şi procentele de acordare se stabilesc prin ordin 
al ordonatorului principal de credite, în limita prevederilor din Regulamentul 
elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, 
după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens". 

Potrivit art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, "locurile de muncă şi categoriile de personal, precum şi mărimea 
concretă a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I - VIII şi 
condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea 1, prin 
regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale 
celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învăţământ, sănătate şi 
asistenţă socială, cultură, diplomaţie, justiţie, administraţie, de către instituţiile 
de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi de către autorităţile 
publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre 
instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau a fiecăreia 
dintre autorităţile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii şi 
Justiţiei Sociale şi al Minis1c1ului Finanţelor Publice şi cu consultarea 
federaţiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate". 

Până la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiecare instituţie din sistemul apărării, ordinii publice şi 
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nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, pentru stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a 
mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor 
de acordare a acestora pentru personalul încadrat în aceste instituţii. 

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea-cadru nr. 153/20]7 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, la elaborarea acestui regulament-cadru au fost 
consultate federaţiile sindicale reprezentative din sistemul apărării, ordinii 
publice şi securităţii naţionale. 

11 Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comw1itară şi nu creează cadrul pentru aplicarea 
directă a acesteia. 
2. Schimbări 
preconizate 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 

Noul cadru legal impune actualizarea şi înlocuirea dispoziţiilor/ordinelor 

inteme ale instituţiilor care aparţin sistemului apărării, ordinii publice şi 

securităţii naţionale cu o hotărâre de Guvern pentru aprobarea principalelor 
condiţii de acordare a sporului pentru condiţii de muncă periculoase sau 
vătămătoare, a sporului pentru condiţii grele de muncă, precum şi a sporului 
pentm activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, personalului 
din cadrul acestui sistem, conform art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările şi 

completările ulterioare. 
Totodată, mentionărn faptul că în cadrnl instituţiilor din sistemul apărării, 

ordinii publice şi secw-ităţii naţionale îşi desfăşoară activitatea şi funcţionari 

publici şi personal contractual. 
Personalul din sistemul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale, 

atât categoriile de personal specifice acestui sistem cât şi funcţionarii publici şi 

personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui sistem, 
beneficiază, în prezent , de sporurile de până la 15% pentru condiţii periculoase 
sau vătămătoare, pentru condiţii grele de muncă şi pentni activităţile care 
solicită o încordare psihică foarte ridicată. 

Astfel, prin prezenta hotărâre se propune reglementarea unitară a 
acordării sporului reglementat de art. 12 alin. (2) din Anexa VI - Familia 
ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, ordine publică ş, securitate 
naţională., la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul tuturor 
instituţiilor din sistem şi pentru tot personalul încadrat în aceste instituţii 

deoarece sporul pentru condi!ii de muncă specificat este un spor strict legat de 
locul de desfasurare a activităţii. 

Nu este cazul. 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

l. Impactul macroeconomic I Proiectul de act ~orn~ativ nu se referă la acest subiect. 

11 :Impactul asupra mediului concurenţial şi 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

domeniului ajutoarelor de stat 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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-
2 1 Impactul asupra sarcinilor administrative Proiectul de act nonnativ nu se referă la acest subiect. 

-- -
22

. 1mpactul asupra întreprinderilor mici şi 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. mijlocii 

- -
3. Jmpactul social Proiectul de act nonnativ nu se referă la acest subiect. -- -
4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

·-
5. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

mii lei -

Indicatori 

--
I. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale : 
(i) impo.ât pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus. din care: 
a) buget de stat, din acesta : 

(i) cheltuie li de personal 
(ii) bwmri şi servicii 

b) bugete locale : 
(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat : 
(i)cheltuiel i de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, plus/minus , din 
care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

-
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 
5. Propuneri pentrn a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 
6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi / sau cheltuielilor bugetare 

Anul 
curent 
2020 2021 

I 

I 
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Prezentul proiec t de act normativ nu presupune un 
impact financiar suplimentar, având în vedere faptul că 
sporul pentru condiţii de muncă periculoase sau 
vătămătoare, sporul pentru condiţii grele de muncă, precum 

7. Alte infonnaţii şi sporul pentru activităţile care solicită o încordare psihică 
foarte ridicată se acordă personalului din instituţiile din 
sistemul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale. în 
baza actelor nom1ative în vigoare, fondurile necesare plăţii 
acestui spor fiind prevăzute în bugetul ordonatorilor 

~-------- - --------' principali de credite din a_c_es_t_s_is_te_m_ . -- ---- ----1 
Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

--- -,--,,--- --
1. Măsuri nom1ative necesare pentru aplicarea prevederilor ln baza acestui Regulament
proiectului de act normativ: cadru instituţiile din sistemul 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate , ca 
urmare a intrării în vigoare a proiectului de act nonnativ~ 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii. 

1 . Compatibilitatea proiectului de act nonnativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice: 
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a 
cadrului normativ în domeniul achiziţiilor publice , prevederi 

apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale urmează 

să emită noi ordine/decizii 
privind acordarea sporului 
pentru condiţii de muncă 

periculoase sau vătămătoare, a 
sporului pentru condiţii grele 
de muncă, precum ş1 a 
sporului pentru activităţile 

care solicită o încordare 
psihică foarte ridicată. -- -----, 

derogatorii; Proiectul de act nomrntiv nu se 
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice referă la acest subiect. 
utilizate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi 
centralizate de achiziţii publice , structură organizatorică internă a 
autorităţilor contractante. 

-
2. Confom1itatea proiectului de act normati v cu legislatia comunitar[ 
în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare. Nu este cazul. 

3. Măsuri nonna6ve necesare aplicării directe a actelor normative 
comunitare. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se 
referă la acest subiect. 

Proiectul de act normativ nu se 
referă la acest subiect. 

-- ---j 

5. Alte acte normative şi/sau docw11ente internaţionale din care Proiectul de act normativ nu se 
decur an a· amente 

16. Alte infonna\ii 

Secţiunea a 6-a 

referă la acest subiect. 
--- ---l 

Nu este cazul 

Consultările efectuate În vederea elaborării proiectului de act normativ 

[ 1. Infonn~ privind procesul de con;;it~e cu I Proiectul ~el normativ a fost elaborat cu 
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anizaţii neguvernamentale , institute de cercetare si I consultarea - federaţiilor sindicale org 
alt e organisme implicate. reprezentative din sistemul apărării, ordinii 

---
Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 2. 

loc 
ace 
de 

avut 
· consultarea , precum şi a modului în care activitatea 
stor organizaţii este l egată de obiectivul proiectului 
act normativ. 

Consultările organizate cu autorităţile 3. 
pu 
no 
con 
pro 
aut 
pro 

administraţiei 

blice locale, în situaţia în care proiectul de act 
rmativ are ca ob iect activită\i ale acestor autorităţi, în 
diţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
cedura de consultare a structurilor asociative ale 
orităţilor administraţiei publice locale la elaborarea 
iectelor de acte normative. 

-
4 
int 
Ho 
con 

Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 1 

erministeriale, în confonnitate cu 
tărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
siliilor interministeriale permanente. 

5. I 

a) 

nfonnaţii privind avizarea de către: 
- -
Consiliul Legislativ 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

prevederile 
constituirea 

' 

publ ice şi securitătii naţionale. 

Personalul din sistemul apărării, ordinii 
publice şi securităfii naţionale este direct 
interesat de aplicarea dispoziţii lor 

proiectului. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

b) 

c) 

d) 

e) 

----
Consiliul Economic şi Social 
·--- - ·· - -
Consiliul Concurenţei 

- - ··-· - -
Curtea de Conturi 

Este necesar avizul Consiliului Legislativ şi -1 al Consiliului Ec-Onomic şi Social 

--
6.A lte informa\ii Nu este cazul. 

ţiunca a 7-a Sec 
Ac tivităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

- -.. . . .. l. Informarea soc1etăţ11 c1v1le cu pnv1re la necesitatea 
elaborării roicctnlui de act normativ 

--
Nu este cazul 

------------- -------
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în um1a implementării proiectului 
de act normativ, precum ş i efectele asupra sănătă\ii şi 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

securităţii cetăţenilor sau dn·ersitătii biologice 
t A fost îndeplinită procedura stabilită prin 

I egea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională in administraţia publică. 
_J_ republ icată. 

3. Alte informaţii 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de im_.,P,l~ment_l!_!'e 
I. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 
nonnativ de către autorităţile administraţiei publice Proiectul de act nonnativ nu se referă la 
centrale şi/!'iau locale - înfiin\area unor noi organisme acest subiect. 
sau extinderea corn etenţelor institu iilor existente -- -- - - - - ---- - - -- -
2. Alte informaţii Nu este cazul. 

~-~---------- - ----------~-----
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În sensul celor prezentate a fost elaborat proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii 
concrete a sporului pentru condi/ii de muncă, precum şi a condifiilor de acordare a acestuia pentru 
familia ocupaJională de Junc/ii bugetare "Apărare, ordine publică şi securitate naJională ", pe care 
îl supunem Executivului pentru adoptare . 

MINISTRU ĂRĂRII NAŢIONALE 
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~ 

DIRECTORUL 
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- o Yuz~ 
EDUARD ~E LL~G 

ŢII EXTERNE 

DJRECTORUL 
SERVICWLUI DE TELECOI\ UNICAŢII SPECIALE 

ĂLAN 

A VIZĂM FAVORABIL: 

MINISTRUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI 
SOCIALE 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

VICTORIA VIOLETA ALEXANDRU 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 

categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi 
a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare 

"Apărare, ordine publică şi securitate naţională" 

În temeiul art. l 08 din Constituţia României , republicată, şi al art . 23 din Legea-cadru 
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările şi 
completările ulterioare , 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal , a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a 
condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Apărare, 
ordine publică şi securitate naţională", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 - Instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională vor aduce la 
îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

Art. 3 - Prezenta hotărâre produce efecte de la data aplicării integrale a Legii-cadru nr. 
I 53/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , cu modificările şi 

completările ulterioare . 

Bucureşti, 

Nr. 

PRIM - MINISTRU 

LUDOVIC ORBAN 

lt ., 
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Anexa 

Regulament-cadru 
pri"ind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a 

sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru 
familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi securitate naţională" 

Art. 1 - Prezentul regulament-cadru stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal, 
mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, prevăzute la art. 12 alin. (2) din anexa 
nr. VJ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile de acordare a acestora pentru 
personalul încadrat în instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securita te naţională. 

Art. 2 - Sporurile pentru condiţii de muncă, prevăzute la art. l, sunt următoarele: 
a) spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare; 
b) spor pentru condiţii grele de muncă; 
c) spor pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. 

Art. 3 - Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor 
pentru condiţii de muncă sunt prevăzute în anexele nr. l - 3, după cum urmează: 

a) anexa nr. 1, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare; 
b) anexa nr. 2, pentru condiţii grele de mwică; 
c) anexa nr. 3, pentru activităţi care solicită o încordare psihică foarte ridicată. 

Art. 4 - Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii de muncă 
periculoase sau vătămătoare, pentru condiţii grele de muncă şi pentru activităţi care solicită o 
încordare psihică foarte ridicată se aprobă de ordonatorii principali de credite prin ordin sau prin 
decizie, după caz. 

Art. 5 - La stabilirea locurilor de muncă care dau dreptul la acordarea sporurilor 
prevăzute la art. 2 se au în vedere, în principal, următoarele criterii: 

a) existenţa factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici şi mecanismul de acţiune al 
acestora asupra organismului; 

b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; 
c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; 
d) efortul fizic mare, în condiţii de microclimat nefavorabil, de zgomot intens sau de 

vibraţii; 
e) risc de îmbolnăvire determinat de suprasolicitarea nervoasă generată de întocmirea, 

avizarea sau aprobarea unor documente cu grad de complexitate ridicat, precum şi de existenţa 
riscului de accidentare; 

f) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă; 
g) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o solicitare nervoasă deosebită, atenţie 

foarte încordată şi multilaterală, concentrare intensă şi ritm de lucru intens. 
Art 6 - Sporurile se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în locurile de muncă 

care dau dreptul la acordarea acestora , fără a depăşi numărul de ore lunar corespunzător timpului 
nonnal de lucru al fiecărei Juni, potrivit regimului de lucru aprobat în condiţiile legu. 

Art. 7 -- (I) Personalul care, în cadrul programului normal de muncă, îşi desfăşoară 
activitatea fracţionat la mai multe locuri de muncă, prevăzute în prezentul regulament-cadru, cu 
sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcţie de timpul 
efectiv lucrat. 

(2) Evidenţa timpului efectiv lucrat exprimat în zile şi ore, în diferite locuri de muncă 
unde se acordă spor în procente diferite, precum şi certificarea efectuării acestuia se realizează de 
către şeful fiecărui loc de mw1că în care şi-a desfăşurat acti,itatea personalul respectiv, cu 
aprobarea comandantului/şefului/directorului unităţii beneficiare. 

Art. 8 - (1) Personalul care desîaşoară activităţi în locuri de muncă în alte unităţi din 
cadrul instituţiei în care este încadrat, unde se acordă sporurile prevăzute de prezentul 
regulament-cadru, beneficiază de acestea în condiţiile stabilite pentru locurile de muncă 

respective. 
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(2) Personalul care 1ş1 desfăşoară activitatea în afara instituţiilor publice de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională sau detaşat între aceste instituţii beneficiază de sporuri în 
aceleaşi condiţii stabilite pentru personalul din structurile unde îşi desfăşoară activitatea ori este 
detaşat. 

(3) Plata sporurilor pentru condiţii de muncă se face pe baza documentelor eliberate de 
unităţile/structurile/instituţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), din care trebuie să rezulte activitatea, 
timpul efectiv lucrat exprimat în zile şi ore şi cota procentuală a sporului. 

Art. 9 - Plata sporurilor pentru condiţii de muncă se face cu încadrarea în fondurile 
aprobate cu această destinaţie prin buget, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru 
nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 10 - Sporurile pentru condiţii de muncă se acordă în baza situaţiilor lunare, 
prezentate structurii financiar - contabile, în care se evidenţiază timpul efectiv lucrat de fiecare 
persoană la locurile de muncă prevăzute în anexele nr. 1 - 3 la prezentul regulament-cadru. 

Art. 11 - (1) Pentru perioada în care unele categorii de personal, datorită specificului 
activităţii , îşi desfăşoară activitatea la mai multe locuri de muncă prevăzute în aceeaşi anexă, 
acestea beneficiază de un singur spor din anexa respectivă, şi anume de cel mai mare , cu 
încadrarea în prevederile art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

(2) Pentru perioada în care unele categorii de personal , datorită specificului activităţii, îşi 
desfăşoară activitatea în locuri de muncă prevăzute în anexe diferite la prezentul regulament
cadru, modalitatea de acordare a sporurilor aferente conditiilor de muncă se stabileşte prin ordin 
sau, după caz, decizie a ordonatorilor principali de credite, pentru încadrarea în prevederile art. 
25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 12 - La acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se au în 
vedere următorii factori care determină încadrarea locurilor de muncă în aceste condiţii: 

a) existenţa factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici şi mecanismul de acţiune a 
acestora asupra organismului; 

b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; 
c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; 
d) existenta unor condiţii de muncă care implică un efort fizic mare, în condiţii de 

microclimat zgomot intens sau vibraţii ; 
e) existenţa unor conditii de muncă ce implică un risc de accidentare sau îmbolnăvire; 
f) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă; 
g) alţi factori care pot duce la uzura prematură a organismului. 
Art. 13 - (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se acordă acolo unde, 

cu toate măsurile de securitate a muncii luate, se menţine un permanent risc de îmbolnăvire sau 
leziw1e fizică, cum ar fi: 

a) pericol de explozie; 
b) pericol de iradiere; 
c) pericol de contagiune şi/sau contaminare; 
d) pericol de accidentare; 
e) pericol de agresiune fizică. 

(2) La stabilirea concretă a procentelor de spor în cadrul cuantumului aprobat, se vor avea 
în vedere următoarele criterii: 

a) riscul de îmbolnăvire şi/sau de accidentare; 
b) solicitarea nervoasă; 

c) indicii de morbiditate. 
Art. 14 - (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se acordă pe baza 

buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare a locurilor de muncă, care se eliberează de 
organele de specialitate militare sau civile, având în vedere următoarele criterii: 

a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activităţii desîaşurate la locul de 
muncă; 

b) gradul de creştere a indicilor de morbiditate la locurile de muncă respective; 
c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă; 
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d) existenţa unui complex de noxe care prin cumulare pot conduce la efecte dăunătoare 

asupra stării de sănătate. 
(2) Buletinele de determinare sau, după caz, expe1tizare eliberate de organele de 

specialitate militare sau civile se avizează de persoanele sau structurile abilitate în domeniul 
inspecţiei muncii sau, după caz, securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul institutiilor publice de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională şi vor cuprinde explicarea dfo punct de vedere 
medical a acţiunii factorilor nocivi asupra organismului şi stării de sănătate a persoanelor, 
interpretare efectuată de structuri competente în acest domeniu. 

(3) Buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare se refac ori de câte ori intervin 
modificări semnificative în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă şi amenajarea 
Jocurilor de mw1că, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii. 

Art. 15 - (1) În vederea acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, se 
numeşte o comisie constituită din: o persoană responsabilă cu activitatea de sănătate şi securitate 
în muncă din unitate, o persoană de specialitate medico-sanitară, şefi ai structurilor din cadrul 
unităţii în care se află locurile de muncă sau sc desfăşoară activităţile ce dau dreptul la spor, şefi 
ai structurilor/ofiţeri responsabili cu activităţile de resurse wnane şi financiar-contabile. Comisia 
consultă reprezentanţii organizaţiilor sindicale în vederea acordării sporului pentru condiţii 
periculoase sau vătămătoare. 

(2) La începutul fiecărui an, comisia stabileşte nominal şi consemnează într-un proces
verbal: locurile de muncă şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau 
vătămătoare, timpul de lucru la locurile de muncă respective şi mărimea concretă a sporului. 
Timpul de lucru se stabileşte pe baza unor date statistice sau a unor măsurători prealabile, 
avându-se în vedere conditiilc periculoase sau vătămătoare rezultate din buletinele de 
determinare sau, după caz, expertizare a locurilor de muncă. 

(3) În baza procesului-verbal aprobat de către comandant/şef/director se emite ordin de zi 
pe unitate sau similar pentru alocarea la drepturi pe perioada aprobată. În cazul în care în cursul 
anului intervin modificări, acestea se consemnează în ordinul de zi pe unitate sau similar, pentru 
a sc stabili drepturile în raport cu situaţiile create. 

Art. 16 - Sporul pentru condiţii grele de muncă se acordă personalului care execută sau 
participă efectiv la operaţiuni sau activităţi în locurile de muncă prevăzute în anexa nr. 2 la 
prezentul regulament-cadru. 

Art. 17 - (1) În vederea acordării sporului pentru condiţii grele de muncă, se nwneşte o 
comisie constituită din: o persoană responsabilă cu activitatea de sănătate şi securitate în muncă 
din unitate, o persoană de specialitate medico-sanitară, şefi ai structurilor din cadrul unităţii în 
care se află locurile de muncă sau se desfăşoară activităţile ce dau dreptul la spor , şefi ai 
structurilor/ofiţeri responsabili cu activităţile de resurse umane şi financiar-contabile. Comisia 
consultă reprezentanţii organizaţiilor sindicale în vederea acordării sporului pentru condiţii grele 
de muncă. 

(2) La începutul fiecărui an, comisia stabileşte nominal şi consemnează într-un proces
verbal: locurile de muncă şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii grele de muncă, 
timpul de lucru la locurile de muncă respective şi mărimea concretă a sporului. 

(3) În baza procesului-verbal aprobat de către comandant/şef/director se emite ordin de zi 
pe unitate sau similar pentru alocarea la drepturi pe perioada aprobată. În cazul în care în cursul 
anului intervin modificări, acestea sc consemnează în ordinul de zi pe unitate sau similar, pentru 
a sc stabili drepturile în raport cu situaţiile create. 

Art. 18 - Pentru activităţile care solicită o încordare psihică foarte ridicată, prevăzute în 
anexa nr. 3 la prezentul regulament-cadru , se acordă un spor de până la 15% din solda de 
funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat. 

Art. 19 - (1) În vederea acordării sporului pentru încordare psihică foarte ridicată, se 
numeşte o comisie constituită din: o persoană responsabilă cu activitatea de sănătate şi securitate 
în muncă din unitate, o persoană de specialitate medico-sanitară, şefi ai structurilor din cadrul 
unităţii în care se desfăşoară activităţile ce dau drept1ll la spor, şefi ai structurilor/ofiţeri 
responsabili cu activităţile de resurse umane şi financiar-contabile. Comisia consultă 
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reprezentanţii organizaţiilor sindicale în vederea acordării sporului pentru încordare psihică 
foarte ridicată. 

(2) La începutul fiecărui an, comisia stabileşte nominal şi consemnează într-un proces
verbal: activităţile şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de încordare psihică 

foarte ridicată, timpul de lucru la locurile de muncă respective şi mărimea concretă a sporului. 
(3) în baza procesului-verbal aprobat de către comandant/şef/director se emite ordin de zi 

pe unitate sau similar pentru alocarea la drepturi pe perioada aprobată. În cazul în care în cursul 
anului intervin modificări, acestea se consemnează în ordinul de zi pe unitate sau similar, pentru 
a se stabili drepturile în raport cu situaţiile create. 

Art. 20 -SporuriJe prevăzute la art. 16 şi art. 18 se acordă în baza proceselor -verbale 
prevăzute la art . 17 alin. (2) şi art. 19 alin. (2), asimilate buletinelor de determinare sau de 
expertizare, cu respectarea criteriilor prevederilor art. 14 alin. (1). 

Art. 21 - Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de prezentul regulament-cadru se 
plătesc odată cu plata soldelor şi salariilor. 

Art. 22 -Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru. 
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*) Anexele nr. 1-3 sunt clasificate şi se comunică numai instituţiilor interesate. 
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