
HOTĂRÂREA NR.57  
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A SPORULUI PENTRU CONDIŢII 

PERICULOASE SAU VĂTĂMĂTOARE DE MUNCĂ ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 
5 DIN ANEXA NR. 1 ŞI ART. 9 DIN ANEXA NR. III LA LEGEA-CADRU NR. 330/2009 PRIVIND 

SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 
 
 
 

         Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedintă ordinară la data 
de 26.02.2010; 
         Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a sporului 
pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă în conformitate cu prevederile art. 5 din 
anexa nr. I şi art. 9 din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, proiect din iniţiativa primarului; 
         Luând în discuţie raportul nr. 4190/12.02.2010 al Direcţiei Administraţie Publică Locală; 
         Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea;  
         Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu dispoziţiile art.36 alin. 2 lit.”a” şi alin. 9 din Legea  nr. 215/2001 
privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.45 alin.1 şi 6 si art. 49 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 privind 
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
          
 
                                                           HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau 
vătămătoare de muncă în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. 1 şi art. 9 din anexa 
nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
 
                       Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor. 
 
 
      CONTRASEMNEAZĂ                                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                  SECRETAR,                                                                    CONSILIER, 
            Jr.BRUDIU Maria                                                                   STAN Ionel 
 

 

 

 

 

 
                                        
 



                                    AVIZAT, 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA 
Nr.____________/2010 
 
 
 
 
                                     AVIZAT, 
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE  TULCEA 
Nr.____________/2010 
   
 
 
 

REGULAMENTUL  
de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă  

în conformitate cu prevederile art. 5 din anexa nr. 1 şi art. 9 din anexa nr. III la           
Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice 
 
 
 

CAPITOLUL I 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
 

ART. 1 (1) Prezentul Regulament reglementează sporul pentru condiţii periculoase 
sau vătămătoare de muncă, de până la 15% din salariul de bază, acordat funcţionarilor 
publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Tulcea şi din aparatul Consiliului Local al Municipiului Tulcea, în conformitate cu 
prevederile art. 5 din anexa nr. I, secţiunea a 2-a şi art. 9 din anexa III, secţiunea a 3-a 
din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice. 

(2) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut în 
prezentul Regulament, se acordă începând cu 1 ianuarie 2010 persoanelor încadrate în 
instituţie în raport de timpul de muncă efectiv lucrat în aceste condiţii, pe baza actului 
administrativ de autoritate al ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în 
cheltuielile de personal prevăzute în bugetul local aprobat. 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL II 



MODUL DE STABILIRE ŞI ACORDARE A SPORULUI PENTRU CONDIŢII 
PERICULOASE SAU VĂTĂMĂTOARE DE MUNCĂ 

 
ART. 2 (1) Potrivit prevederilor art. 5 din anexa I şi art. 9 din anexa III la       

Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, se consideră locuri de muncă în condiţii periculoase sau vătămătoare spaţiile de 
lucru (birourile) dotate cu instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de 
radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, 
instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă, staţii de bruiaj şi instalaţii cu ecran de vizualizare 
generatoare de câmpuri electromagnetice, lucrul la aparatele de multiplicat şi la arhivă. 

(2) Locurile de muncă, mărimea concretă a sporului pentru condiţii periculoase sau 
vătămătoare, categoriile de personal, precum şi condiţiile de acordare a acestora se 
stabilesc având la bază buletinele de determinare sau, după caz, de expertizare, emise de 
către autorităţile abilitate în acest sens, prin regulament de către ordonatorul principal de 
credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor funcţionarilor 
publici, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Finanţelor Publice. 

ART. 3 (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă 
potrivit buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă ce se eliberează 
pe baza următoarelor criterii: 

a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activităţii desfăsurate 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. 
(2) Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de muncă se eliberează de 

compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică şi se avizează 
de inspectoratele teritoriale de muncă, care constată că s-au aplicat toate măsurile 
posibile de normalizare a condiţiilor de muncă şi că toate instalaţiile de protecţie a 
muncii funcţionează normal. 

ART. 4 La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate se 
vor avea în vedere următoarele criterii: 

 a) riscul de îmbolnăvire şi de accidentare;  
        b) solicitarea nervoasă;  
        c) indicii de morbiditate. 

ART. 5 La acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare s-au avut 
în vedere următorii factori care determină încadrarea locului de muncă în această 
categorie: 

a) natura 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) existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiţii 

nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii; 
e) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, 

determinată de un risc de accidentare sau de îmbolnăvire; 



f) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă; 
g) alte condiţii de muncă vătămătoare sau periculoase, care pot duce la uzura 

prematură  a organismului. 
ART. 6 Pentru lucrul în condiţii periculoase sau vătămătoare, respectiv utilizarea 

instalaţiilor care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de 
emiţători pentru comunicaţii, se acordă un spor de 10% din salariul de bază 
funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Tulcea şi din aparatul Consiliului Local al Municipiului Tulcea, 
după cum urmează: 

• Secretar municipiu – 1 post 
• Direcţia Administraţie Publică Locală – 17 posturi 
• Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local – 1 post 
• Compartiment Relaţii cu Publicul – 3 posturi 
• Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – 9 posturi 
• Direcţia Economică – 8 posturi 
• Compartiment Mediu – 3 posturi 
• Compartiment Comercial, Liberă Iniţiativă – 3 posturi 
• Cabinet primar – 2 posturi 
• Compartiment Resurse Umane – 3 posturi 
• Compartiment Relaţii cu Societatea Civilă – 2 posturi 
• Birou Audit Intern – 1 post 
• Birou Marketing, Licitaţii-Achiziţii – 2 posturi 
• Birou Protecţia Civilă – 1 post 
• Birou Inspecţia Urbană, Disciplina în construcţii – 1 post 
• Serviciul Gospodărie Comunală – 5 posturi 
• Servciul Dezvoltare Investiţii – 5 posturi 
• Birou Management, Proiecte cu Finanţare Externă – 2 posturi 
• Direcţia Poliţie Comunitară – 93 posturi    
ART. 7 Pentru lucrul în condiţii periculoase sau vătămătoare, respectiv utilizarea 

instalaţiilor care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de 
emiţători pentru comunicaţii, a maşinilor de multiplicat, precum şi lucrul în arhivă, se 
acordă un spor de 15% din salariul de bază funcţionarilor publici şi personalului 
contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi din aparatul 
Consiliului Local al Municipiului Tulcea, după cum urmează: 

• Birou Evidenţă Informatizată a Prsoanei – 11 posturi 
• Birou Stare Civilă – 7 posturi 
• Direcţia Economică – 1 post 
• Cabinet Primar – 1 post 
• Birou Management, Proiecte cu Finanţare Externă – 1 post 
• Direcţia Administraţie Publică Locală – 2 posturi 
• Aparatul Permanent de Lucru al Consiliului Local – 1 post 
• Serviciul Impozite şi Taxe – 29 posturi 
• Unitatea Municipală de Monitorizare Servicii Publice – 1 post 
 
 



CAPITOLUL III 
DISPOZIŢII FINALE 

 
ART.8 (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate 

al Primarului Municipiului Tulcea şi din aparatul Consiliului Local al Municipiului 
Tulcea, care îşi desfăşoară activitatea la unul dintre locurile de muncă prevăzute în 
prezentul regulament, beneficiază de sporul prevăzut la locurile de muncă respective, 
proporţional cu timpul cât prestează activitate la aceste locuri de muncă. 

(2) Cuantumul sporului acordat pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 
muncă, prevăzut în acest regulament se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale de 
10%, respectiv 15%, după caz, asupra salariului de bază. 

(3) Sporul prevăzut în regulament se plăteşte cu respectarea încadrărilor prevăzute 
pentru cheltuielile de personal din bugetul aprobat, cu consultarea reprezentanţilor 
funcţionarilor publici şi ai personalului contractual. 
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