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    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153 din 29 martie 2018, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 284 din 30 martie 2018. 

────────── 

    ART. 1 

    (1)  Prezentul regulament-cadru se aplică unităţilor sanitare şi 

instituţiilor publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, direcţiilor 

de sănătate publică, unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi 

instituţiilor cu reţea sanitară proprie, Agenţiei Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, Institutului Naţional de 

Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, 

serviciilor/personalului medical din cabinetele medicale din 

structurile teritoriale de expertiză medicală şi recuperare a 

capacităţii de muncă, unităţilor de asistenţă socială/centre cu sau 

fără personalitate juridică/serviciilor sociale cu sau fără cazare, 

unităţilor de asistenţă medico-socială, precum şi unităţilor şi 

structurilor sanitare al căror management a fost transferat către 

autorităţile administraţiei publice locale, creşe. 

    (2)  Sporurile prevăzute în prezentul regulament-cadru constituie o 

formă de diferenţiere a salarizării personalului în funcţie de 

condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii. 

 

    ART. 2 

    În înţelesul prezentului regulament-cadru, expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

    a) spor pentru condiţii de muncă - compensaţie financiară a 

riscurilor, acordată personalului care îşi desfăşoară activitatea în 

condiţii de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, 

condiţii grele de muncă, periculoase sau vătămătoare, în unităţi cu 

specific deosebit, în condiţii deosebite cum ar fi stres sau risc sau 

condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare, altitudine sau căi 

de acces dificile; 

    b) condiţii normale de muncă - totalitatea situaţiilor în care 

personalul îşi desfăşoară activitatea, fără ca mediul de muncă şi 

igienă să poată determina consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în 

muncă a acestuia; 



    c) condiţii de muncă deosebit de periculoase - totalitatea 

condiţiilor de muncă care pot produce îmbolnăviri ale lucrătorilor prin 

expunere la agenţi biologici, substanţe chimice periculoase, 

suprasolicitare neuropsihică deosebită şi unde riscul este prezent, 

indiferent de utilizarea mijloacelor de protecţie individuală sau 

colectivă, cum sunt: 

    (i) transmitere aerogenă, expunere biologică: TBC, HIV SIDA sau 

virusuri hepatită B, C, D; 

    (ii) agresare din partea unor bolnavi psihici; 

    (iii) risc de contagiune ridicat sau a unei eventuale infecţii 

accidentale determinate de participarea în campanii de prevenire şi 

combatere de epidemii deosebit de grave; 

    (iv) servicii sociale pentru copii care săvârşesc fapte penale şi 

nu răspund penal; 

 

    d) condiţii de muncă periculoase - condiţii de muncă unde cu toate 

măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă pot să apară 

evenimente, în sensul legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă, 

care pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a 

personalului; 

    e) condiţii de muncă vătămătoare - condiţii de muncă unde sunt 

înregistrate depăşiri ale noxelor fizice, chimice, fizico-chimice sau 

biologice, care determină suprasolicitarea unor funcţii sau sisteme ale 

organismului; 

    f) condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare - condiţii de 

muncă care îndeplinesc elemente din ambele categorii, periculoase sau 

vătămătoare; 

    g) condiţii de muncă deosebite cum ar fi stres sau risc sunt acele 

locuri de muncă cu suprasolicitare fizică sau psihică determinată de 

responsabilitatea crescută a muncii, necesitatea luării unor decizii de 

intervenţie rapidă şi eficienţă, ortostatism prelungit sau efort fizic 

care pot duce la uzura prematură a organismului, condiţii nefavorabile 

de climat; 

    h) condiţii grele de muncă - existenţa unor condiţii de muncă ce 

implică un efort fizic mare în condiţii de muncă nefavorabile: 

activitate în mine, platforme maritime de foraj; 

    i) condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare - 

totalitatea situaţiilor în care personalul îşi desfăşoară activitatea 

în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile 

sau unde atragerea personalului se face cu dificultate. 

 

 

    ART. 3 

    Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a 

sporului sunt prevăzute în anexele nr. 1-9 la prezentul regulament-

cadru, după cum urmează: 

    a) anexa nr. 1, pentru activitatea desfăşurată în condiţii 

periculoase, conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) de la cap. 

II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



    b) anexa nr. 2, pentru condiţii deosebit de periculoase, conform 

prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

    c) anexa nr. 3, pentru condiţii periculoase sau vătămătoare conform 

prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) de la cap. II din anexa nr. II la 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

    d) anexa nr. 4, pentru condiţii grele de muncă, conform 

prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d) de la cap. II din anexa nr. II la 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

    e) anexa nr. 5, pentru condiţii periculoase, conform prevederilor 

art. 7 alin. (1) lit. e) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru 

nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; 

    f) anexa nr. 6, pentru unităţi sanitare cu specific deosebit 

stabilite de Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor art. 7 alin. 

(1) lit. f) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

    g) anexa nr. 7, pentru personalul care lucrează în unităţi sanitare 

aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de 

acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, 

conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. g) de la cap. II din anexa 

nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

    h) anexa nr. 8, pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii 

deosebite, cum ar fi stres sau risc conform prevederilor art. 7 alin. 

(1) lit. h) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

    i) anexa nr. 9, pentru personalul care lucrează în unităţi de 

asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii 

sociale cu sau fără cazare, conform prevederilor art. 14 de la cap. II 

din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

    ART. 4 

    (1) Sporurile prevăzute în anexele nr. 1-6 şi 8 nu pot fi acordate 

cumulat aceleiaşi persoane. 

    (2) Sporurile prevăzute în anexa nr. 9 la pct. IV şi V, pentru 

personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără 

personalitate juridică/serviciile sociale cu sau fără cazare nu pot fi 

acordate cumulat aceleiaşi persoane. 

 

    ART. 5 

    (1)  Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase, condiţii 

periculoase şi condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă 

în baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de 

către autorităţile abilitate în acest sens, pe baza următoarelor 

criterii: 

    a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale şi boli legate de 

profesie ca urmare a activităţii desfăşurate la locul de muncă; 

    b) existenţa indicilor de morbiditate în raport cu riscurile de la 

locul de muncă; 



    c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul 

de muncă; 

    d) riscul de îmbolnăvire şi accidentare determinat de depăşiri ale 

noxelor profesionale, fizice, chimice, fizico-chimice, biologice, 

suprasolicitarea unor funcţii şi sisteme ale organismului. 

 

    (2) Perioada de referinţă în funcţie de care se face evaluarea 

criteriilor nominalizate la alin. (1) este de 10 ani.  

    (3) Termenul prevăzut la alin. (2) nu se aplică în cazul unităţilor 

nou-înfiinţate pentru care evaluarea criteriilor se face de la momentul 

înfiinţării.  

    (4)  Legătura între existenţa unor indici de morbiditate şi noxele 

identificate la locul de muncă este cea de cauză-efect, respectiv noxa 

identificată la locul de muncă este agentul cauzal sau favorizant în 

apariţia afecţiunilor medicale înregistrate la acel loc de muncă. 

    (5) Criteriile nominalizate la alin. (1) nu trebuie să fie 

îndeplinite cumulativ. 

    (6)  Pentru eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, 

expertizare este necesar a fi îndeplinit cel puţin un criteriu. 

    (7)  Buletinele de determinare sau, după caz, expertizare se 

eliberează de compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor de 

sănătate publică. 

    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pentru unităţile 

sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, din reţelele 

instituţiilor din sistemul de ordine publică şi securitate naţională, 

din reţeaua Ministerului Afacerilor Interne şi unităţile din sistemul 

penitenciar buletinele de determinare sau, după caz, expertizare a 

locurilor de muncă se eliberează după cum urmează: 

    a) pentru unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării 

Naţionale se eliberează de compartimentul de specialitate din cadrul 

Centrului de medicină preventivă al acestui minister, în prezenţa 

responsabilului cu securitatea şi sănătatea în muncă din unitate care 

certifică îndeplinirea tuturor normelor de protecţie a muncii la 

momentul expertizării şi faptul că se lucrează în condiţii normale de 

lucru; 

    b) pentru unităţile sanitare din reţelele instituţiilor din 

sistemul de ordine publică şi securitate naţională se eliberează de 

compartimentul de specialitate din cadrul acestor instituţii; 

    c) pentru unităţile din reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor 

Interne şi unităţile din sistemul penitenciar se eliberează de 

compartimentul de specialitate din cadrul acestei instituţii sau de 

compartimentele de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate 

publică sau de alte structuri abilitate în acest sens, în prezenţa 

lucrătorilor desemnaţi cu activităţile de prevenire a riscurilor 

profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă din unitatea 

respectivă, şi se comunică structurii de inspecţia muncii competente 

din Ministerul Afacerilor Interne sau structurii responsabile din 

sistemul penitenciar, care analizează măsurile propuse şi/sau 

implementate pentru normalizarea condiţiilor de muncă. 

 



    (9)  Buletinele de determinare sau, după caz expertizare sunt 

valabile atât timp cât nu intervin modificări în condiţiile de muncă 

iniţial expertizate fără a depăşi un interval de maximum 3 ani. 

    (10)  Buletinele de determinare sau, după caz expertizare a 

locurilor de muncă se eliberează pe perioadă nedeterminată pentru acele 

locuri de muncă unde riscurile nu pot fi înlăturate, respectiv boli 

infecţioase, TBC, SIDA, anatomie patologică, medicină legală, 

psihiatrie, neuromotorie, neuropsihomotorie etc. 

    (11)  Expertizarea locurilor de muncă este obligatorie la nivelul 

fiecărui ordonator de credite. 

 

    ART. 6 

    La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor 

aprobate prin prezentul regulament-cadru se vor avea în vedere 

următoarele criterii: 

    a) riscul de îmbolnăvire şi de accidentare; 

    b) solicitarea nervoasă; 

    c) indicii de morbiditate. 

 

 

    ART. 7 

    Încadrarea locului de muncă în una dintre categoriile prevăzute în 

anexe, respectiv periculoase, vătămătoare, deosebit de periculoase, 

condiţii grele de muncă, periculoase şi vătămătoare, condiţii 

deosebite, cum ar fi stres sau risc, unităţi sanitare cu specific 

deosebit, sau condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare, 

altitudine sau căi de acces dificile, se face având în vedere următorii 

factori: 

    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, grele sau periculoase care 

pot duce la uzura prematură a organismului. 

 

 

    ART. 8 

    (1)  Sporurile pentru condiţii de muncă se acordă corespunzător 

timpului lucrat la locurile de muncă prevăzute în regulamentul-cadru. 

    (2)  Personalul altor unităţi care îşi desfăşoară activitatea la 

unul dintre locurile de muncă prevăzute în anexele la prezentul 

regulament-cadru beneficiază de sporul prevăzut la locurile de muncă 

respective proporţional cu timpul cât prestează activitate la aceste 

locuri de muncă. 



    (3)  Personalul care în cadrul programului de lucru îşi desfăşoară 

activitatea fracţionat la mai multe locuri de muncă prevăzute în 

anexele la prezentul regulament-cadru, cu sporuri diferite, va 

beneficia de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcţie de 

timpul efectiv prestat în aceste locuri. Evidenţa timpului lucrat 

efectiv, în ore şi în zile, în diferite locuri  de muncă unde se acordă 

spor în procente diferite, precum şi certificarea efectuării acestuia 

se realizează de către şeful fiecărui/fiecărei 

compartiment/secţii/laborator/structuri. 

 

    ART. 9 

    Personalul didactic medical sau farmaceutic care asigură activitate 

prin integrare clinică la locurile de muncă prevăzute în anexele la 

prezentul regulament-cadru beneficiază de spor proporţional cu timpul 

cât desfăşoară activitate la aceste locuri de muncă. 

 

    ART. 10 

    Face parte din categoria personalului de specialitate medico-

sanitar şi personalul de specialitate din compartimentele paraclinice 

medico-sanitare. 

 

    ART. 11 

    Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale 

asupra salariului de bază din luna respectivă, corespunzător timpului 

efectiv lucrat la locurile de muncă prevăzute în anexele la prezentul 

regulament-cadru. 

 

    ART. 12 

    (1)  Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri 

de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum 

şi condiţiile de acordare se stabilesc de ordonatorul de credite, cu 

consultarea sindicatelor reprezentative la nivel de 

unitate/sindicatelor afiliate la o federaţie reprezentativă pe grup de 

unităţi/sector sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în 

limita prevederilor din prezentul regulament-cadru. 

    (2)  Nominalizarea personalului din reţeaua sanitară a Ministerului 

Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi din 

reţeaua Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care beneficiază de 

spor pe locuri de muncă se stabileşte de comisia tehnică pe linie de 

securitate şi sănătate în muncă din unitatea respectivă şi se aprobă de 

comandantul sau directorul unităţii. 

    (3)  Nominalizarea personalului pentru unităţile sanitare din 

reţelele instituţiilor din sistemul de ordine publică şi securitate 

naţională care beneficiază de spor pe locuri de muncă se stabileşte de 

comisia tehnică pe linie de securitate şi sănătate în muncă din 

unitatea respectivă şi se aprobă de comandantul unităţii/conducătorul 

unităţii sanitare. 

    (4)  Nominalizarea personalului din Institutul Naţional de 

Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi din 

cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză medicală 

şi recuperare a capacităţii de muncă care beneficiază de spor de 



condiţii de muncă se face de către conducerea acestora, în baza 

buletinului de determinare emis de autorităţile abilitate. 

 

    ART. 13 

    Sporurile prevăzute în anexele la prezentul regulament-cadru se 

acordă cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal 

aprobate prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli, cu avizul 

sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate 

la o federaţie reprezentativă pe grup de unităţi/sector sau, după caz, 

a reprezentanţilor salariaţilor. 

 

    ART. 14 

    Sporurile pentru condiţii de muncă se acordă pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul programului de lucru, conform contractului 

individual de muncă,. 

 

    ART. 15 

    La intrarea în vigoare a prezentului regulament-cadru, Ordinul 

ministrului sănătăţii nr. 546/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu 

prevederile art. 5 din anexa nr. I şi ale art. 9 şi 10 din anexa nr. 

III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 2010, şi Ordinul ministrului 

sănătăţii nr. 547/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

acordarea sporurilor la salariile de bază, în conformitate cu 

prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 370 din 4 iunie 

2010, se abrogă. 

 

    ART. 16 

    (1)  Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament-

cadru, ordonatorii de credite au obligaţia să solicite autorităţilor 

abilitate eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de 

expertizare a locurilor de muncă. 

    (2)  Autorităţile abilitate au obligaţia de a elibera buletinele de 

determinare sau, după caz, de expertizare a locurilor de muncă în 

termen de maximum 90 de zile de la data solicitării. 

    (3) Până la eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, de 

expertizare a locurilor de muncă potrivit alin. (1) rămân în vigoare 

buletinele existente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXA 9 

 

    la Regulamentul-cadru 

    Mărimea sporului pentru personalul din unităţile de asistenţă 

socială/centre  

    cu sau fără cazare acordat în baza prevederilor art. 14 de la cap. 

II din anexa nr. II 

    la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare 

    ARTICOL UNIC 

    Personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de 

asistenţă socială/centre cu sau fără cazare beneficiază de sporul 

prevăzut la art. 14 de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

    I. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a 

sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

condiţii deosebit de periculoase, conform prevederilor art. 14 alin. 

(1) lit. a) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare 

    A. Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază acordat 

personalului de specialitate din: 

    1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate 

juridică/servicii sociale, cu cazare, care acordă servicii persoanelor 

(adulţi şi copii) cu handicap psihic şi mintal; 

    2. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate 

juridică/serviciile sociale, cu cazare, destinate exclusiv persoanelor 

infectate cu HIV/bolnave de SIDA, TBC; 

    3. modulele de reabilitare comportamentală şi unităţile de 

asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile 

sociale, cu cazare, destinate persoanelor cu nevoi de recuperare 

neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologică. 

 

    B. Spor de la 25% până la 50% din salariul de bază acordat: 

    1. personalului de specialitate din unităţile de asistenţă 

socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu 

cazare, pentru copiii care săvârşesc fapte penale şi nu răspund penal, 

precum şi din serviciile de intervenţie în regim de urgenţă/centrele de 

primire în regim de urgenţă; 

    2. asistentului personal profesionist/asistentului maternal 

profesionist pe perioada în care are în îngrijire o persoană cu 

handicap grav psihic sau mintal. 

 

    C. Spor de la 15% până la 25% din salariul de bază acordat 

personalului de specialitate din: 

    1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate 

juridică/serviciile sociale, fără cazare, destinate exclusiv 

persoanelor infectate cu HIV/bolnave de SIDA, TBC. 

    2. modulele de reabilitare comportamentală şi unităţile de 

asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile 

sociale, fără cazare, destinate persoanelor cu nevoi de recuperare 

neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologică. 



 

    D. Spor de 25% din salariul de bază acordat asistentului maternal 

pe perioada plasamentului, pentru fiecare copil cu handicap avut în 

plasament 

    E. Spor de 25% calculat la salariul de bază acordat asistentului 

personal profesionist pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie 

o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat infectată cu HIV ori 

bolnavă de SIDA/TBC 

    F. Spor de 15% calculat la salariul de bază acordat asistentului 

personal profesionist pe perioada în care are în îngrijire o persoană 

cu handicap grav sau accentuat, alta decât cea menţionată la lit. B. 

(2) şi lit. E 

    G. Spor de 15% calculat la salariul de bază acordat asistentului 

personal profesionist pe perioada în care are în îngrijire şi protecţie 

cel puţin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat, acordat 

în plus faţă de cel menţionat la lit. B.2, lit. E şi lit. F. 

 

    II. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă 

a sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

condiţii grele de muncă, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) 

de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare 

    A. Spor de 15% din salariul de bază acordat pentru personalul care 

îşi desfăşoară activitatea în unităţile de asistenţă socială/centre cu 

sau fără personalitate juridică/servicii sociale, fără cazare, altele 

decât cele în care se acordă sporurile prevăzute la pct. I 

 

    III. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă 

a sporurilor pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile 

sau unde atragerea personalului se face cu greutate, conform 

prevederilor art. 14 alin. (1) lit. c) de la cap. II din anexa nr. II 

la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază: 

    A. Criteriile de clasificare a localităţilor izolate, situate la 

altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea 

personalului se face cu greutate, în care funcţionează unităţi de 

asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare, sunt: 

    1. localităţi cu drum principal nemodernizat; 

    2. localităţi unde nu sunt posibilităţi de cazare asigurate prin 

grija unităţii de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare 

pentru personalul nelocalnic; 

    3. localităţi unde parcurgerea distanţei până la unitatea de 

asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare cu mijloacele de 

transport existente se face într-un timp mai mare de o oră; 

    4. localităţi în care numărul personalului de specialitate din 

unităţile de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare este 

sub 50% din cel normat, iar personalul existent preia şi o parte din 

sarcinile ce revin posturilor vacante; 

    5. localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine 

sau în Delta Dunării în zone greu accesibile; 



    6. localităţi în care aprovizionarea personalului cu cele necesare 

traiului curent este greoaie şi se face la intervale mari de timp. 

 

    B. Condiţiile de acordare, categoriile de personal şi mărimea 

concretă a sporului ce se acordă personalului care îşi desfăşoară 

activitatea potrivit contractului individual de muncă în unităţi de 

asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare aflate în 

localităţi cu condiţii deosebite sau unde atragerea personalului se 

face cu greutate. 

    1. Pentru activitatea desfăşurată potrivit contractului individual 

de muncă în unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără 

cazare din localităţi cu condiţii deosebite sau unde atragerea 

personalului se face cu greutate, personalul din unităţile de asistenţă 

socială/servicii sociale cu sau fără cazare aflate în localităţi pentru 

care sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre criteriile de clasificare 

prevăzute la lit. A beneficiază de sporul de până la 20% din salariul 

de bază. 

    2. Sporul se acordă personalului care locuieşte în localitatea în 

care îşi desfăşoară activitatea potrivit contractului individual de 

muncă, cel puţin 5 zile săptămânal. 

 

 

    IV. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă 

a sporurilor pentru personalul din unităţile de asistenţă 

socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale cu 

sau fără cazare care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase 

sau vătămătoare, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) de la 

cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările 

şi completările ulterioare 

    A. Spor de până la 15% din salariul de bază, acordat personalului 

care îşi desfăşoară activitatea în: 

    1. servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, 

persoane cu diferite adicţii, victime ale violenţei în familie, victime 

ale dezastrelor naturale etc.; 

    2. servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu 

dizabilităţi. 

 

    B. Spor de până la 10% din salariul de bază, acordat personalului 

care îşi desfăşoară activitatea în centre de preparare şi distribuire a 

hranei pentru persoane în risc de sărăcie 

 

    V. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a 

sporurilor pentru personalul din unităţile de asistenţă socială/centre 

cu sau fără cazare, care îşi desfăşoară activitatea în condiţii 

deosebite (stres sau risc), conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. 

e) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare 

    A. Spor de până la 15% din salariul de bază, acordat pentru 

asistentul maternal şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

centrele de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane 

care au primit o formă de protecţie în România prevăzute în 

Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat potrivit legii 



    B. Spor de 15% din salariul de bază, acordat pentru personalul de 

specialitate din: 

    1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate 

juridică/servicii sociale, cu cazare, de îngrijiri paliative; 

    2. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate 

juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, care acordă servicii 

pentru persoanele vârstnice dependente conform grilei naţionale de 

evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 886/2000; 

    3. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate 

juridică/servicii sociale, cu sau fără cazare, care lucrează cu 

persoanele fără adăpost şi copiii străzii; 

    4. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate 

juridică/servicii sociale, cu sau fără cazare, care acordă servicii 

persoanelor cu handicap (adulţi şi copii), altele decât cele menţionate 

la pct. I. 

 

    C. Spor de 15% din salariul de bază acordat personalului, altul 

decât cel prevăzut la pct. I lit. A, B şi C din unităţile de asistenţă 

socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale cu 

sau fără cazare 

    D. Spor de 15% din salariul de bază, acordat personalului din 

unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate 

juridică/servicii sociale, cu cazare sau fără cazare, prevăzute în 

Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat potrivit legii, altele decât 

cele prevăzute la punctele I-IV 

    E. Pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenţii maternali 

profesionişti beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, 

conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. f) de la cap. II din anexa 

nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 

    VI. Spor de până la 7,5% din salariul de bază pentru asigurarea 

continuităţii în muncă acordat asistenţilor maternali profesionişti 

conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. g) de la cap. II din anexa 

nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare 

    NOTĂ: 

    Sporurile prevăzute la pct. IV şi V nu pot fi acordate cumulat 

aceleiaşi persoane, aşa cum prevede art. 14 alin. (3) de la cap. II din 

anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

 

    ---- 

 

 


