
ORDIN nr. 546 din 26 mai 2010 
pentruă aprobareaă Regulamentuluiă privindă acordareaă sporuriloră laă salariileă deă baz ,ă înă
conformitateăcuăprevederileăart.ă5ădinăanexaănr.ăIăşiăaleăart.ă9ăşiă10ădinăanexaănr.ăIIIălaă
Legea-cadru nr. 330/2009 privindă salarizareaă unitar ă aă personaluluiă pl tită dină fonduriă
publice 
EMITENT:     MINISTERULăS N T II  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 4 iunie 2010  
Data intrarii in vigoare : 4 iunie 2010 
 
 
Forma actualizata valabila la data de : 20 mai 2015 
Prezenta forma actualizata este valabila de la 4 iunie 2010 pana la data selectata 
 
 
    Avândăînăvedereăprevederileăart.ă5ădinăanexaănr.ăIă"Reglement riăspecificeăpersonaluluiă
încadrată peă baz ă deă contractă individuală deă munc ă - personal contractuală dină administra iaă
public "ă şiă aleă art.ă 9ă şiă 10ă dină anexaă nr.ă IIIă "Reglement riă specificeă func ionariloră
publici" la Legea-cadru nr. 330/2009 privindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădină
fonduri publice, 
    luând înă considerareă Avizulă Ministeruluiă Muncii,ă Familieiă şiă Protec ieiă Socialeă nr.ă
713/M.C.S.ă dină 12ă maiă 2010ă şiă ală Ministeruluiă Finan eloră Publiceă nr.ă 381.881ă dină 25ă maiă
2010, 
    v zândă Referatulă deă aprobareă ală Direc ieiă planificareaă sistemuluiă sanitară şiă politici 
salariale nr. Cs. A./3.007 din 26 martie 2010, 
    în temeiul prevederilor art.ă7ăalin.ă(4)ădinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă144/2010 privind 
organizareaăşiăfunc ionareaăMinisteruluiăS n t ii,ăcuăcomplet rileăulterioare, 
 
    ministrulăs n t iiăemiteăurm torulăordin: 
 
    ART. 1 
    Seă aprob ă Regulamentulă privindă acordareaă sporuriloră laă salariileă deă baz ,ă înă
conformitateăcuăprevederileăart.ă5ădinăanexaănr.ăIăşiăaleăart.ă9ăşiă10ădinăanexaănr.ăIIIălaă
Legeacadru nr. 330/2009 privindă salarizareaă unitar ă aă personaluluiă pl tită dină fonduriă
publice,ăprev zutăînăanexaăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentulăordin. 
    ART. 2 
    Regulamentulă prev zută laă art.ă 1ă seă aplic ă func ionariloră publiciă şiă personalului 
contractualădinăcadrulăMinisteruluiăS n t iiăşiădirec iilorădeăs n tateăpublic . 
    ART. 3 
    Peă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă ordină seă abrog ă oriceă alteă dispozi iiă
contrare. 
    ART. 4 
    Direc iileă deă specialitateă dină cadrulă Ministeruluiă S n t iiă şiă direc iileă deă s n tateă
public ăvorăduceălaăîndeplinireădispozi iileăprezentuluiăordin. 
    ART. 5 
    Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
 
                              Ministrulăs n t ii, 
                                  Cseke Attila 
 
    Bucureşti,ă26ămaiă2010. 
    Nr. 546. 
 
 
    ANEX  
 
                      REGULAMENT 
    privindăacordareaăsporurilorălaăsalariileădeăbaz ,ăînăconformitate 
      cuăprevederileăart.ă5ădinăanexaănr.ăIăşiăale art.ă9ăşiă10 
    din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea 
          unitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice 
 
    CAP. I 
    Stabilireaă şiă acordareaă sporuluiă pentruă condi iiă deosebită deă periculoase,ă condi iiă
periculoaseăşiăcondi iiăpericuloaseăsauăv t m toare 
 
    ART. 1 



    Prezentulă regulamentă stabileşteă locurileă deă munc ,ă categoriileă deă personală şiă m rimeaă
concret ăaăsporurilorăînăraportăcuăcondi iileăînăcareăseădesf şoar ăactivitatea,ăprecumăşiă
condi iileădeăacordareăaăacestora. 
    ART. 2 
    (1)ă Locurileă deă munc ,ă categoriileă deă personal,ă m rimeaă concret ă aă sporuriloră suntă
prev zuteăînăanexeleănr.ă1-3,ăcareăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăregulament,ădup ăcumă
urmeaz : 
    a) anexa nr.ă 1,ă pentruă activitateaă desf şurat ă înă condi iiă deosebită deă periculoase,ă
conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b) din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 
privindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduri publice; 
    b)ăanexaănr.ă2,ăpentruăcondi iiăpericuloase,ăconformăprevederilorăart.ă10ăalin.ă(1)ălit.ă
a)ăşiăc)ădinăanexaănr.ăIIIălaăLegeacadru nr. 330/2009; 
    c) anexa nr.ă 3,ă pentruă activit iă careă seă desf şoar ă înă condi iiă v t m toareă conformă
prevederiloră art.ă 5ă dină anexaă nr.ă Iă şiă aleă art.ă 9ă dină anexaă nr.ă IIIă laă Legea-cadru nr. 
330/2009. 
    (2)ăSuntăconsiderateălocuriădeămunc ăînăcondi iiănormaleăaceleălocuriădeămunc ădefiniteă
la art.ă5ălit.ăk)ădinăLegeaăsecurit iiăşiăs n t iiăînămunc ănr.ă319/2006, care îndeplinesc 
cerin eleă prev zuteă deă aceast ă lege,ă precumă şiă deă legisla iaă subsecvent ă acesteiaă şiă laă
care,ă înă urmaă efectu riiă determin riloră sau,ă dup ă caz,ă expertiz riloră deă specialitateă deă
c treăorganeleăabilitateăînăacestăsens,ănuăsuntăconstatateăcondi iiădeămunc ăpericuloaseăsauă
v t m toare. 
    ART. 3 
    (1)ă Sporulă pentruă condi iiă deosebită deă periculoase,ă condi iiă periculoaseă şiă condi iiă
periculoaseă sauă v t m toareă deă munc ă seă acord ă potrivită buletineloră deă determinareă prină
expertizareăaălocurilorădeămunc ,ăceăseăelibereaz ăpeăbazaăurm toarelorăcriterii: 
    a)ă înregistrareaă deă îmboln viriă profesionale caă urmareă aă activit iiă desf şurateă laă
loculădeămunc ; 
    b)ăgradulădeăcreştereăaăindicilorădeămorbiditateălaălocurileădeămunc ărespective; 
    c)ăînregistrareaăunorăcazuriădeăaccidenteădeămunc ăproduseălaăloculădeămunc . 
    (2) Buletinele de determinareă prină expertizareă aă locuriloră deă munc ă seă elibereaz ă deă
compartimenteleădeăspecialitateădinăcadrulădirec iilorădeăs n tateăpublic ăşiăseăavizeaz ădeă
inspectorateleăteritorialeădeămunc ,ăcareăconstat ăc ăs-auăaplicatătoateăm surileăposibileă
de normalizare aă condi iiloră deă munc ă şiă c ă toateă instala iileă deă protec ieă aă munciiă
func ioneaz ănormal. 
    (3)ă Sporurileă prev zuteă laă lit.ă Aă dină anexaă nr.ă 3ă seă acord ă înă bazaă buletineloră deă
determinareă sau,ă dup ă caz,ă deă expertizare,ă emiseă deă c treă autorit ileă abilitate în acest 
sens. 
    ART. 4 
    Laăstabilireaăconcret ăaăcotelorădeăsporăînăcadrulăprocentelorăaprobateăseăvorăaveaăînă
vedereăurm toareleăcriterii: 
    a)ărisculădeăîmboln vireăşiădeăaccidentare; 
    b)ăsolicitareaănervoas ; 
    c) indicii de morbiditate. 
    ART. 5 
    Laă acordareaă sporuluiă pentruă condi iiă deosebită deă periculoase,ă condi iiă periculoase,ă
condi iiă periculoaseă sauă v t m toareă s-auă avută înă vedereă urm toriiă factoriă careă determin ă
încadrareaăloculuiădeămunc ăînăunaădintreăceleă3ăcategorii: 
    a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şiămecanismulădeăac iuneăaă
acestora asupra organismului; 
    b)ăintensitateaădeăac iuneăaăfactorilorănociviăsauăasociereaăacestorăfactori; 
    c)ădurataădeăexpunereălaăac iuneaăfactorilorănocivi; 
    d)ă existen aă unoră condi iiă deă munc ă ceă implic ă ună efortă fizică mare,ă înă condi iiă
nefavorabileădeămicroclimat,ăzgomotăintensăsauăvibra ii; 
    e)ăexisten aăunorăcondi iiădeămunc ăceăimplic ăoăsuprasolicitareănervoas ,ădeterminat ă
de un risc de accidentareăsauădeăîmboln vire; 
    f)ăstructuraăşiănivelulămorbidit iiăînăraportăcuăspecificulăloculuiădeămunc ; 
    g)ă alteă condi iiă deă munc ă v t m toare,ă greleă sauă periculoaseă careă potă duceă laă uzuraă
prematur ăaăorganismului. 
 
    CAP. II 
    Dispozi iiăcuăcaracterăgeneral 
 
    ART. 6 
    (1)ă Înă toateă cazurileă înă careă seă men ioneaz ă personalul,ă seă vaă în elegeă întregulă
personalăalăunit iiărespective. 



    (2)ăÎnăcelelalteăcazuriăcândăseămen ioneaz ăoăanumit ăcategorieădeăpersonal,ăseăîn elege 
numaiă personalulă cuprinsă înă categoriaă deă personală respectiv ,ă conformă nomenclatoruluiă deă
func iiăînăvigoare. 
    ART. 7 
    Personalulă altoră unit i,ă precumă şiă personalulă dină alteă compartimenteă dină aceeaşiă
unitate,ă careă îşiă desf şoar ă activitateaă laă unul dintreă locurileă deă munc ă prev zuteă înă
prezentulă regulament,ă beneficiaz ă deă sporulă prev zută laă locurileă deă munc ă respective,ă
propor ionalăcuătimpulăcâtăpresteaz ăactivitateălaăacesteălocuriădeămunc . 
    ART. 8 
    Personalul didactic medical sau farmaceutică careă asigur ă activitateă prină integrareă
clinic ă laă locurileă deă munc ă prev zuteă înă anexeleă laă prezentulă regulamentă beneficiaz ă deă
sporăpropor ionalăcuătimpulăcâtădesf şoar ăactivitateălaăacesteălocuriădeămunc . 
    ART. 9 
    Personalul care în cadrul programuluiă normală deă munc ă îşiă desf şoar ă activitateaă
frac ionată laă maiă multeă locuriă deă munc ă prev zuteă înă anexeleă laă prezentulă regulament,ă cuă
sporuriădiferite,ăvaăbeneficiaădeăsporulăprev zutăpentruăfiecareălocădeămunc ,ăînăfunc ieădeă
timpul efectiv prestat înă acesteă locuri.ă Eviden aă timpuluiă lucrată efectivă (înă oreă şiă înă
zile)ă înă diferiteă locuriă deă munc ă undeă seă acord ă sporă înă procenteă diferite,ă precumă şiă
certificareaă efectu riiă acestuiaă seă realizeaz ă deă c treă şefulă fiec ruiă compartimentă
(laborator, serviciu, birou etc.). 
    ART. 10 
    (1)ăCuantumulăsporuluiăseăstabileşteăprinăaplicareaăcoteiăprocentualeăasupraăsalariuluiă
deă baz ă înă lunaă respectiv ,ă corespunz toră timpuluiă efectivă lucrată laă locurileă deă munc ă
prev zuteăînăanexeleălaăprezentulăregulament. 
    (2) În anul 2010 sporurile se vor acorda într-unăcuantumăcareăs ăconduc ălaăoăvaloareă
egal ă cuă sumaă calculat ă pentruă lunaă decembrieă 2009,ă f r ă aă fiă afectată deă m surileă deă
reducereăaăcheltuielilorădeăpersonalădinălunaădecembrieă2009,ăprev zuteălaăart. 10 din Legea 
nr. 329/2009 privindă reorganizareaă unoră autorit iă şiă institu iiă publice,ă ra ionalizareaă
cheltuieliloră publice,ă sus inereaă mediuluiă deă afaceriă şiă respectareaă acordurilor-cadru cu 
ComisiaăEuropean ăşiăFondulăMonetarăInterna ional,ăcuăcomplet rileăulterioare,ăcorespunz toră
timpuluiăefectivălucratălaălocurileădeămunc ăprev zuteăînăanexeleălaăprezentulăregulament. 
    ART. 11 
    Nominalizareaăpersonaluluiăcareăbeneficiaz ădeăsporăpeălocuriădeămunc ăseăfaceădeăc treă
şeful ierarhicăsuperiorăşiăseăaprob ădeăordonatorulădeăcredite. 
    ART. 12 
    Sporurileă prev zuteă înă anexeleă laă prezentulă regulamentă seă pl tescă cuă încadrareaă înă
sumeleă prev zuteă pentruă cheltuieliă deă personală dină bugetulă deă venituriă şiă cheltuieliă
aprobat, cu consultareaăsindicatelorăsemnatareăaleăcontractuluiăcolectivădeămunc ălaănivelă
deăramur ăsanitar ăsauăaăreprezentan ilorăfunc ionarilorăpublici. 
    ART. 13 
    (1)ăSporurileăpentruăcondi iiădeămunc ăseăacord ăpentruăactivitateaădesf şurat ,ăconformă
contractuluiă individuală deă munc /raportuluiă deă serviciu,ă înă cadrulă programuluiă normală deă
lucru. 
    (2)ăSporurileăpentruăcondi iiădeămunc ănuăseăacord ăpentruăactivitateaăprestat ăînăafaraă
programului normal de lucru, respectiv pentru ore suplimentare etc. 
    ART. 14 
    Prevederile anexelor nr. 1-3ă seă aplic ă începândă cuă dataă reîncadr riiă şiă salariz riiă
personalului în baza Legii-cadru nr. 330/2009. 
 
 
    ANEXA 1 
    ------- 
la regulament 
------------- 
 
         Sporurile acordate în baza prevederilor art. 10 alin. (1) 
      lit. b) din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 330/2009 privind 
      salarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice 
 
    Locurileă deă munc ,ă categoriileă deă personală şiă m rimeaă concret ă aă sporuriloră pentruă
personalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăcondi iiădeosebitădeăpericuloase 
    Sporădeăpân ălaă100%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ăpersonalulăcareăparticip ăefectivăînăcampaniileădeăprevenireăşiăcombatereădeăepidemii 
deosebită deă graveă şiă alteă asemeneaă ac iuniă stabiliteă deă Ministerulă S n t iiă şiă declarateă
prinăordinăcaăpest ,ăholer ,ăpoliomielit ,ăvariol ,ăzoonoze,ătetanos,ăleptospiroz ăetc. 
    2.ăpersonalulăsanitarăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînălaboratoareleăde microbiologie 
dinăcadrulădirec iilorădeăs n tateăpublic ,ăcareălucreaz ătesteăHIV/SIDA 



 
 
    ANEXA 2 
    ------- 
la regulament 
------------- 
 
       Sporurile acordate în baza prevederilor art. 10 alin. (1) 
      lit.ăa)ăşiăc)ădinăanexaănr.ăIIIălaăLegea-cadru nr. 330/2009 
   privindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice 
 
    Locurileă deă munc ,ă categoriileă deă personală şiă m rimeaă concret ă aă sporuriloră pentruă
personalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăcondi iiăpericuloase 
    A.ăSporădeăpân ălaă30%ădinăsalariulădeăbaz : 
    - personalulă careă îşiă desf şoar ă activitateaă cuă surseă deă radia iiă sauă generatoareă deă
radia ii,ădiferen iatăpeăcategoriiădeăriscăradiologicăastfel: 
    a) 10% la categoria I 
    b) 15% la categoria a II-a 
    c) 20% la categoria a III-a 
    d) 30% la categoria a IV-a 
    B.ăSporădeăpân ălaă25%ădinăsalariulădeăbaz : 
    - personalulă careă lucreaz ă cuă tulpiniă virulenteă sauă culturiă viiă înă laboratoareă sauă
compartimente de diagnostic sanitar uman 
    C.ăSporădeăpân ălaă15%ădinăsalariulădeăbaz : 
    - personalulă dină laboratoareă şiă compartimenteă deă analizeă medicale,ă deă bacteriologie,ă
parazitologie, inframicrobiologie, microbiologie, virusologie, imunologie, enzimologie, 
chimieăsanitar ,ătoxicologie,ăanalizeăchimice,ăbiologice,ăbiochimiceăşiăcitologice 
    D.ăSporădeăpân ălaă7%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ăpersonalulăsanitarăcareălucreaz ăpermanentălaădezinfec ie,ădezinsec ieăşiăderatizareă
şiăpersonalulămediuăsanitarădeăigien ădinădispensarele medicale 
    2.ă personalulă careă lucreaz ă înă laboratoareleă şiă compartimenteleă deă prevenireă şiă
combatere a bolilor transmisibile 
 
 
    ANEXA 3 
    ------- 
la regulament 
------------- 
 
       Sporurile acordate în baza prevederilor art. 5 din anexa 
    nr.ăIăşiăaleăart.ă9ădinăanexaănr.ăIIIălaăLegea-cadru nr. 330/2009 
   privindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice 
 
    Locurileă deă munc ,ă categoriileă deă personală şiă m rimeaă concret ă aă sporuriloră pentru 
personalulăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăcondi iiăv t m toare 
    A.ăSporădeăpân ălaă10%ădinăsalariulădeăbaz : 
    - personalulă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă cadrulă autorit iloră şiă institu iiloră
publiceă înă careă func ioneaz ă instala iiă careă genereaz ă câmpuriă electromagneticeă deă
radiofrecven ăproduseădeăemi toriăpentruăcomunica ii,ăinstala iiădeămicrounde,ăinstala iiă
deăcuren iădeăînalt ăfrecven ăsauăsta iiădeăbruiaj 
    B.ăSporădeăpân ălaă7%ădinăsalariulădeăbaz : 
    - personalulă superioră şiă mediuă sanitară dină laboratoareă sauă compartimenteă deă medicinaă
muncii,ă careă lucreaz ă pesteă 50%ă dină timpulă normală deă lucruă înă unit iă sauă sectoareă
industrialeăcuăcondi iiădeosebite 
    C.ăSporădeăpân ălaă5%ădinăsalariulădeăbaz : 
    - personalulăcareălucreaz ălaăaparateleădeămultiplicat;ălaăorming,ăgestetner,ărotaprint,ă
xerox, piloris, heliograf 
 
                                ------------- 


