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REGULAMENT 
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 
mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum 

şi condiţiile de acordare a acestuia 
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TEMEIUL LEGAL: 
- art.23-25 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
- Hotărârea Guvernului nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru 
condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia 
ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie” din administraţia publică locală. 

- Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice. 

- Legea nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și 
completările ulterioare. 

- Legea nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă de 8 ore pe zi pentru 
salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase. 

- Legea nr. 227/2015 Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 

Art.1 Prezentul regulament stabileşte locurile de muncă, mărimea concretă a sporului 
pentru condiţii vătămătoare, categoriile de personal precum şi condiţiile de acordare a 
acestuia. 

 
Art.2 (1) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului 

sunt prevăzute în anexa 1  care face parte integrantă din prezentul Regulament. 
 
         (2) Sunt considerate locuri de muncă, acele locuri destinate să cuprindă posturi 

de lucru, situate în clădirile unităţii, inclusiv orice alt loc din aria unităţii la care lucrătorul are 
acces în cadrul desfăşurării activităţii, aşa cum sunt definite la art.5 lit. k) din Legea securităţii 
şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

 
         (3) Existenţa condiţiilor vătămătoare se va stabili potrivit prevederilor art.3 din 

Legea nr.31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă de 8 ore pe zi pentru salariaţii 
care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase, pe baza 
determinărilor efectuate de către personalul încadrat în unităţile specializate ale Ministerului 
Sănătăţii. 

 
Art.3 Nominalizarea locurilor de muncă în care  personalul îşi desfăşoară activitatea 

în condiţii periculoase sau vătămătoare se face pe baza buletinelor de determinare, prin 
expertizarea locurilor de muncă. 

 
Art.4 Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă în 

condiţiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de expertizare a 
locurilor de muncă, s-au avut în vedere următoarele criterii: 

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

b)existenţa unor indici de morbiditate la locurile de muncă respective; 
c)înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă. 
     
Art.5 Beneficiază de sporul pentru condiţii vătămătoare de muncă, toate categoriile 

de personal care lucrează la locurile de muncă identificate ca urmare a evaluării impactului 
factorilor de risc profesional asupra stării de sănătate a personalului angajat la Unitatea 
Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, efectuate de compartimentul Medicina muncii din 
cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică. 

 
Art.6 Mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de 

muncă: 
Pentru activitatea desfăşurată în condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă,  

conform Anexei la Hotărârea Guvernului nr.569/2017 pentru aprobarea Regulamentului 
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului 
pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia 
ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală, cuantumul 
sporului de condiţii vătămătoare este de până la 15% din salariul de bază pentru personalul 
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din cadrul administaţiei publice locale care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori 
de risc. 

 
Art.7 Autorităţile publice vor lua toate măsurile necesare pentru:  
-asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor,  
-evaluarea periodică a riscurilor profesionale, conform legislației în vigoare, 
-îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă pentru diminuarea sau reducerea 

riscurilor profesionale, 
-supravegherea medicală profilactică a personalului, prin examene medicale la 

angajare și examinări medicale periodice conform legislației în vigoare, 
-acordarea unor drepturi salariale (sporuri) și cuantumul acestora vor fi stabilite de 

conducerea instituției, proporțional cu timpul de muncă lucrat în condiții de expunere 
profesională. 

-asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în 
muncă, care să conducă la normalizarea locurilor de muncă cu condiţii periculoase sau 
vătămătoare pentru toate categoriile de personal. 

 
           Art.8 La stabilirea concretă a cuantumului sporului pentru condiţii periculoase sau 
vătămătoare de muncă se au în vedere următorii factori de risc: 

-existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului; 
-intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori; 
-durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; 
-existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care 

determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare; 
-structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă. 

 
Art.9 La acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare s-a avut în vedere  

expunerea la următoarele riscuri profesionale: 
- risc de astenopatie acomodativă, miopie sau agravarea miopiei preexistente,  datorat 

suprasolicitării vizuale, 
- risc psiho-social (agresiuni verbale sau psihice din partea beneficiarilor sau altor 

persoane care vin în instituţie cu diverse solicitări), datorat suprasolicitării 
neuropsihice, 

- risc de îmbolnăvire prin expunere la agenţi biologici existenţi atât pe suprafeţe cât şi în 
aerul mediului de muncă, datorat agenților biologici, 

- risc de contaminare cu bacterii sporulate, aerobe, mucegaiuri prin contact cu 
documente arhivate, 

- risc de contaminare prin contact direct cu adresanţi bolnavi sau în stare de purtători de 
agenţi biologici, 

- risc de contaminare prin contact cu documentele provenite de la adresanţi bolnavi sau 
în stare de purtători de agenţi biologici, 

- risc suprasolicitare aparat locomotor. 
 

Art.10 Sporul prevăzut în prezentul regulament se plăteşte cu respectarea 
prevederilor art.25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuielile de personal bugetar, şi 
cu consultarea sindicatelor  reprezentative la nivelul instituţiei. 

 
Art.11 Sporurile pentru condiţii de muncă, prevăzute în Legea-cadru nr.153/2017 se 

acordă şi personalului nou încadrat, personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au 
fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-a reluat activitatea, numai în măsura în care 
acesta îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu ale personalului care beneficiază de 
aceste sporuri. 

 
Art.12 În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul 

beneficiază de drepturile corespunzătoare noilor condiţii. 
 
Art.13 Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor 

pentru pesonalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare se 
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aprobă de ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanţilor 
salariaţilor, după caz. 

 
Art.14 În urma consultării sindicatelor, s-a stabilit mărimea concretă a sporului de 

condiţii vătămătoare la 15% din salariul de bază, pentru toate categoriile de personal. 
 
Art.15 Sporul pentru condiţii vătămătoare de muncă se acordă pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul programului normal de muncă, proporţional cu timpul de muncă lucrat 
în condiţii de expunere profesională. 

 
Art.16 Beneficiază de sporul pentru condiţii vătămătoare de muncă toate categoriile 

de personal (funcție publică sau contractuală).  
 
              Ștefan ILIE, 
Primarul Municipiului Tulcea 

 

 Administrator public, 
Nicolae-Florin BIBU 

 

Direcția Economică, 
Director executiv 

Alina ANTONESCU 

 

 Reprezentanţii Sindicatului  
Salariaţilor din Administraţia Publică 
Locală, 
Vicepreşedinte Tertiş Ivana 

 

 Reprezentanţii Sindicatului Naţional Al 
Politiştilor si Vameşilor Pro Lex, 
Preşedinte Drăgoi Dolores Doina 

 

Vicepreședinte Bucur Marian 

 

 Preşedintele Comisiei Paritare din 
Cadrul Primăriei Municipiului Tulcea 

 

 Comp.Resurse Umane, 
Cons. Ţiu Mihaela 

 



ANEXA la Regulamentul nr.29835/12.08.2021

                                                                Lista locurilor de muncă cu condiiţii vătămătoare

Directie Serviciu Birou Compartiment

spor 

cond.vătă
mătoare

PRIMAR Primar .-

Administrator Public 15%

Dir. Economica 15%

Comp. Administrativ Si Informatica 15%

Comp. Control Financiar Preventiv 15%

Serv. Buget Contabilitate 15%

Comp. SCIM 15%

Serv. Impozite Taxe 15%

Comp. Colectare Impozite, Taxe Si Amenzi- Agentia 
Fiscala Nr.2 Socului 15%

Comp. Contabilitate Venituri 15%

Comp. Incasari Persoane Fizice Si Juridice 15%

Comp. Incasari Persoane Fizice Si Juridice- Agentia 
Fiscala Nr1 Plugari 15%

Comp. Registratura 15%

Bir. Executari Silite 15%

Comp. Amenzi 15%

Comp. Contestatii Si Lichidari Judiciare 15%

Comp. Executare Silita Persoane Fizice Si Insolvabili 15%

Comp. Executare Silita Persoane Juridice, Radiate 
O.R.C. 15%

Bir. Persoane Fizice 15%

Comp. Facilitati Fiscale Persoane Fizice 15%

Comp. Stabilire Si Impunere Persoane Fizice 15%

Bir. Persoane Juridice (blank) 15%

Comp. Inspectie Fiscala Persoane Juridice 15%

Comp. Stabilire Si Impunere Persoane Juridice 15%

Dir. Tehnica 15%

Bir. Monitorizare Servicii Publice Si 
Strategii/Programe 15%

Serv. Dezvoltare Investitii 15%

Serv. Gospodarie Municipala 15%

Comp. Edilitar Gospodaresc 15%

Comp. Iluminat Public 15%

Comp. Salubritate, Gunoi Menajer, Ecarisaj, Zone 
Verzi 15%

Bir. Infrastructura Stradala 15%

Comp .Audit Intern 15%

Comp. Cabinet Primar 15%

Comp. Relatii Cu Societatea Civila 15%

Comp. Resurse Umane 15%

Comp. Cabinet Viceprimari 15%

Dir. de Politie Locala 15%



Directie Serviciu Birou Compartiment

spor 

cond.vătă
mătoare

Comp. Baza De Date 15%

Comp. Circulatie Pe Drumurile Publice 15%

Comp. Evidenta Sanctiuni, Masuri Complementare Si 
Munca In Folosul Comunitatii 15%

Comp. Organizare, Instruire Si Elaborare Proceduri 15%

Comp. Protectie Civila 15%

Comp. Relatii Cu Publicul Si Arhiva 15%

Comp. Verificare Si Control Evidenta Persoane 15%

Bir. Control Urban 15%

Comp. Control Activitati Comerciale 15%

Comp. Control Protectia Mediului 15%

Comp. Disciplina In Constructii Si Afisaj Stradal 15%

Bir. Dispecerat 15%

Serv. Ordine Publica Si Paza Bunuri 15%

Comp. Paza Bunuri 15%

Bir. Ordine Si Liniste Publica 15%

SECRETAR Secretar general municipiu Secretar General Municipiu 15%

Dir. Administratie Publica 

Locala (blank) 15%

Comp. Asociatii De Proprietari 15%

Comp. Autoritate Tutelara 15%

Comp. Evidenta Alegatori, Arhiva 15%

Comp. Registrul Agricol 15%

Comp. Relatii Cu Publicul 15%

Comp. Transport Local 15%

Oficiul Administratie Publica Locala 15%

Bir. Contencios Administrativ 15%

VICEPRIMAR1 Viceprimar1 .-

Comp. Avizare Activitati Comerciale 15%

Comp. Guvernanta Corporativa 15%

Serv. Achizitii Publice 15%

Dir. Management Proiecte Cu 

Finantare Nerambursabila 15%

Bir. Management Proiecte Resurse Umane, Asistenta 
Sociala, Educatie, Cultura, Turism 15%

Serv. Management Proiecte De 
Infrastructura Si Mediu 15%

Dir. Urbanism, Amenajare 
Teritoriu 15%

Comp. Juridic Autorizari, Eliberari Certificate 15%

Bir. Inspectie Urbana, Cadastru, Banca De Date 
Urbana Si Mediu 15%

Comp. Cadastru, Banca De Date Urbana 15%

Comp. Inspectie Urbana 15%

Comp. Mediu 15%

Serv. Urbanism, Amenajare 
Teritoriu 15%

Comp. Strategie Urbana 15%



Directie Serviciu Birou Compartiment

spor 

cond.vătă
mătoare

Bir. Certificate De Urbanism Si Autorizatii De 
Construire/Desfiintare 15%

VICEPRIMAR2 Viceprimar2 .-

Bir. Sport, Cultura Si Relatii Externe 15%

CONSILIUL LOCAL
Serv. Public Comunitar Local De 
Evidenta A Persoanelor 15%

Bir. Evidenta Informatizata A Persoanei 15%

Comp. Evidenta Persoane 15%

Comp. Ghiseu 15%

Comp. Prelucrare Date 15%

Comp. Statie Mobila 15%

Bir. Stare Civila 15%

Comp. Acte Nasteri, Casatorii, Decese, Mentiuni Si 
Secretariat 15%

Comp. Transcrieri, Modificari, Rectificari Si 
Completari Acte 15%

Administrator Public, Direcția Economică, Şef Serv. Buget Contabilitate, Compartiment Resurse Umane,
Nicolae-Florin BIBU Dir. Executiv  Alina Antonescu Ec. Corsei Niculina Cons.Tiu Mihaela
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