
ORDIN nr. 547 din 26 mai 2010 
pentruă aprobareaă Regulamentuluiă privindă acordareaă sporuriloră laă salariileă deă baz ,ă înă
conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind 

salarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice 
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 
 

 

    Având în vedere prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind 

salarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădin fonduri publice, 
    luândă 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 politiciă
salariale nr. Cs.A./3.008 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
conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind 

salarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice,ăprev zutăînăanexaăcareăfaceă
parteăintegrant ădinăprezentulăordin. 
    ART. 2 

    Regulamentulă prev zută laă art.ă 1ă seă aplic ă şiă unit iloră sanitareă dină subordinea 
ministereloră şiă institu iiloră cuă re eaă sanitar ă proprie,ă dină subordineaă Academieiă Române,ă
InstitutuluiăNa ionalădeăExpertiz ăMedical ăşiăRecuperareăaăCapacit iiădeăMunc ,ăunit iloră
deă asisten ă social ,ă unit iloră deă asisten ă medico-social ,ă precumă şiă unit iloră şiă
structuriloră sanitareă ală c roră managementă aă fostă transferată c treă autorit ileă
administra ieiăpubliceălocale. 
    ART. 3 

    Peădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăordin,ăseăabrog ăOrdinulăministruluiăs n t iiă
nr. 721/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de 

baz ă înă conformitateă cuă prevederileă art.ă 13ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
115/2004,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 125/2005,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare,ăprecumăşiăoriceăalteădispozi iiăcontrare. 
    ART. 4 

    Direc iileă deă specialitateă dină cadrulă Ministeruluiă S n t ii,ă direc iileă deă s n tateă
public ,ă unit ileă sanitareă cuă personalitateă juridic ,ă Institutulă Na ională deă Expertiz ă
Medical ăşiăRecuperareăaăCapacit iiădeăMunc ,ăunit ileădeăasisten ăsocial ăşiăunit ileă
deăasisten ămedico-social ăvorăduceălaăîndeplinire dispozi iileăprezentuluiăordin. 
    ART. 5 

    Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI. 
 

                              Ministrulăs n t ii, 
                                  Cseke Attila 

 

    Bucureşti,ă26ămaiă2010. 
    Nr. 547. 

 

 

    ANEX  

 

                                   REGULAMENT 

               privindăacordareaăsporurilorălaăsalariileădeăbaz , 
            în conformitate cu prevederile notei din anexa nr. II/2 

                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
periculoase,ăcondi iiăpericuloaseăsauăv t m toare 
 

    ART. 1 

    Prezentulă regulamentă stabileşteă locurileă deă munc ,ă categoriileă deă personală şiă m rimeaă
concret ăaăsporurilorăînăăraportăcuăcondi iileăînăcareăseădesf şoar ăactivitatea,ăprecumăşiă
condi iileădeăacordareăaăacestora. 
    ART. 2 

    (1) Locurile de munc ,ă categoriileă deă personal,ă m rimeaă concret ă aă sporuriloră suntă
prev zuteăînăanexeleănr.ă1-7,ăcareăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăregulament,ădup ăcumă
urmeaz : 
    a)ă anexaă nr.ă 1,ă pentruă activitateaă desf şurat ă înă condi iiă periculoase,ă precumă şiă înă
condi iiă periculoaseă sauă v t m toare,ă conformă prevederiloră paragrafuluiă "Sporuriă şiă alteă
drepturiăspecifice",ăpct.ă1ălit.ăa)ăşiăc)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-cadru 
nr. 330/2009 privindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice; 
    b)ă anexaă nr.ă 2,ă pentruă condi iiă deosebită deă periculoase,ă conformă prevederiloră
paragrafuluiă"Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1ălit.ăb)ădinănotaăaferent ăanexeiă
nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009; 

    c)ăanexaănr.ă3,ăpentruăactivit iăcareăseădesf şoar ăînăcondi iiădeosebiteă(stres,ăriscă
etc.),ăconformăprevederilorăparagrafuluiă"Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1ălit.ă
a)ăşiăh)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-cadru nr. 330/2009; 
    d)ă anexaă nr.ă 4,ă pentruă unit iă sanitareă cuă specifică deosebită stabiliteă deă Ministerulă
S n t ii,ă conformă prevederiloră paragrafuluiă "Sporuriă şiă alteă drepturiă specifice",ă pct.ă 1ă
lit. f) din nota aferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-cadru nr. 330/2009; 
    e)ă anexaă nr.ă 5,ă pentruă condi iiă greleă deă munc ,ă conformă prevederiloră paragrafuluiă
"Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1ălit.ăd)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2 la 
Legea-cadru nr. 330/2009; 

    f)ăanexaănr.ă6,ăpentruăcondi iiăpericuloase,ăconformăprevederilorăparagrafuluiă"Sporuriă
şiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1ălit.ăe)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-cadru 
nr. 330/2009; 

    g)ăanexaănr.ă7,ăpentruăpersonalulăcareălucreaz ăînăunit iăsanitareăaflateăînălocalit iă
izolateăsituateălaăaltitudine,ăcareăauăc iădeăaccesădificileăsauăundeăatragereaăpersonaluluiă
se face cu greutate, conform prevederilorăparagrafuluiă"Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ă
pct.ă1ălit.ăg)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-cadru nr. 330/2009. 
    (2)ăSuntăconsiderateălocuriădeămunc ăînăcondi iiănormaleăaceleălocuriădeămunc ădefinite 
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 

    Înă raportă cuă condi iileă înă careă seă desf şoar ă activitatea,ă sporurileă acordateă înă baza 
notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009,ăparagrafulă"Sporuriăşiăalteădrepturiă
specifice",ăseăgrupeaz ăastfel: 
    - grupa I - sporăpentruăcondi iiăpericuloase,ăcondi iiădeosebitădeăpericuloase,ăcondi iiă
periculoaseă sauă v t m toare,ă acordată conformă prevederiloră paragrafuluiă "Sporuriă şiă alteă
drepturiăspecifice",ăpct.ă1ălit.ăa),ăb)ăşiăc)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-
cadru nr. 330/2009; 

    - grupa a II-a - spor pentru activit iăcareăseădesf şoar ăînăcondi iiădeosebiteă(stres,ă
riscăetc.),ăacordatăconformăprevederilorăparagrafuluiă"Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ă
pct.ă1ălit.ăa),ăf)ăşiăh)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-cadru nr. 330/2009; 
    - grupa a III-a - sporă pentruă condi iiă greleă deă munc ,ă acordată conformă prevederiloră
paragrafuluiă"Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1ălit.ăd)ădinănotaăaferent ăanexeiă
nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009; 

    - grupa a IV-a - sporă pentruă personalulă careă lucreaz ă înă unit iă sanitareă aflateă înă
localit iăizolateăsituateălaăaltitudine,ăcareăauăc iădeăaccesădificileăsauăundeăatragereaă
personalului se face cu greutate, conform prevederilor paragrafului "Sporuriă şiă alteă
drepturiă specifice",ă pct.ă 1ă lit.ă g)ă dină notaă aferent ă anexeiă nr.ă II/2ă laă Legea-cadru nr. 
330/2009; 

    - grupa a V-a - sporă pentruă condi iiă periculoase,ă acordată conformă prevederiloră
paragrafuluiă"Sporuriăşi alteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1ălit.ăe)ădinănotaăaferent ăanexeiă
nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009. 

    ART. 4 



    (1)ăÎnăsitua iaăînăcareăuneleăcategoriiădeăpersonal,ădatorit ăspecificuluiăactivit ii,ă
îşiădesf şoar ăactivitateaăînălocuriădeămunc ăcareăseăreg sescăînăunaăsauămaiămulteăgrupe,ă
vorăbeneficiaădeăunăsingurăsporăaferentăfiec reiăgrupe,ăşiăanumeădeăcelămaiămare. 
    (2)ă Sporurileă prev zuteă înă anexeleă nr.ă 1ă şiă 3ă nuă potă fiă acordateă cumulată aceleiaşiă
persoane, cu excep iaăsporurilorăprev zuteăînăanexaănr.ă1ălaăpct.ăIălit.ăAăşiăînăanexaănr.ă3ă
la lit. A. 

    ART. 5 

    (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 buletinelor de determinare prin 

expertizareăaălocurilorădeămunc ,ăceăseăelibereaz ăpeăbazaăurm toarelorăcriterii: 
    a)ă înregistrareaă deă îmboln viriă profesionaleă caă urmareă aă activit iiă desf şurateă laă
loculădeămunc ; 
    b)ăgradulădeăcreştereăaăindicilorădeămorbiditateălaălocurileădeămunc ărespective; 
    c)ăînregistrareaăunorăcazuriădeăaccidenteădeămunc ăproduseălaăloculădeămunc . 
    (2)ă Buletineleă deă determinareă prină expertizareă aă locuriloră deă munc ă seă elibereaz ă deă
compartimentele de specialitate din cadrul direc iilorădeăs n tateăpublic ăşiăseăavizeaz ădeă
inspectorateleăteritorialeădeămunc ,ăcareăconstat ăc ăs-auăaplicatătoateăm surileăposibileă
deă normalizareă aă condi iiloră deă munc ă şiă c ă toateă instala iileă deă protec ieă aă munciiă
func ioneaz ănormal. 
    (3) Buletineleă deă determinareă prină expertizareă aă locuriloră deă munc ă pentruă unit ileă
sanitareă dină re eauaă Ministeruluiă Ap r riiă Na ionaleă seă elibereaz ă deă compartimentulă deă
specialitateădinăcadrulăCentruluiădeămedicin ăpreventiv ăalăacestuiăminister,ăcareăconstat ă
c ăs-auăaplicatătoateăm surileăposibileădeănormalizareăaă condi iilorădeămunc ăşiăc ătoateă
instala iileădeăprotec ieăaămunciiăfunc ioneaz ănormal. 
    (4)ă Buletineleă deă determinareă prină expertizareă aă locuriloră deă munc ă pentruă unit ileă
sanitareădinăre eleleăinstitu iilorădinăsistemulădeăordineăpublic ăşiăsiguran ăna ional ăseă
elibereaz ădeăcompartimentulădeăspecialitateădinăcadrulăacestorăinstitu ii,ăcareăconstat ăc ă
s-auă aplicată toateă m surileă posibileă deă normalizareă aă condi iiloră deă munc ă şiă c ă toateă
instala iileădeăprotec ieăaămunciiăfunc ioneaz ănormal. 
    ART. 6 

    Laăstabilireaăconcret ăaăcotelorădeăsporăînăcadrulăprocentelorăaprobateăseăvorăaveaăînă
vedereăurm toareleăcriterii: 
    a)ărisculădeăîmboln vireăşiădeăaccidentare; 
    b) solicitarea nervoas ; 
    c) indicii de morbiditate. 

    ART. 7 

    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 ăînăunaădintreăceleătreiăcategorii: 
    a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şiămecanismulădeăac iuneăaă
acestora asupra organismului; 

    b)ăintensitateaădeăac iuneăaăfactorilorănociviăsauăasociereaăacestorăfactori; 
    c)ădurataădeăexpunereălaăac iuneaăfactorilorănocivi; 
    d) 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 accidentare sau de îmboln 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. 8 

    (1)ă Înă toateă cazurileă înă careă seă men ioneaz ă personalulă dină unit i,ă sec ii,ă
compartimenteă etc.ă seă vaă în elegeă întregulă personală ală unit ilor,ă sec iilor,ă
compartimentelor etc. respective. 

    (2)ă Înă celelalteă cazuriă înă careă seă men ioneaz ă personalulă deă specialitateă medico-
sanitar, personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare, 

personalul din activitatea de cercetare, personalul auxiliar sanitar, personalul de 

asisten ăşiăîngrijireăetc.ăseăîn elegeănumaiăpersonalul cuprins în categoriile respective, 
conformănomenclatoruluiădeăfunc iiăînăvigoare. 
    ART. 9 

    Înă unit ileă careă auă înă structur ă sec iiă sauă compartimenteă deă diferiteă profiluriă seă
acord ă sporă numaiă personaluluiă careă lucreaz ă permanentă înă sec iileă sau compartimentele 



prev zuteă înă anexeleă laă prezentulă regulamentă (TBC,ă boliă infec ioase,ă psihiatrie,ă
neuropsihiatrieă infantil ,ă sanatorii,ă preventorii,ă unit iă deă asisten ă social ă şiă
medicosociale etc.). 

    ART. 10 

    Beneficiaz ă deă sporă conformă prezentuluiă regulamentă întregulă personală careă lucreaz ă înă
sec iileăşiăcompartimenteleăexterioareăcareăauăsediulăseparatădeăunitateaăcuăpersonalitateă
juridic ă cuă profilă deă TBC,ă SIDA,ă boliă infec ioase,ă psihiatrie,ă neuropsihiatrieă infantil ,ă
sanatorii, preventorii etc. 

    ART. 11 

    Personalulă altoră unit i,ă precumă şiă personalulă dină alteă compartimenteă dină aceeaşiă
unitate,ă careă îşiă desf şoar ă activitateaă laă unulă dintreă locurileă deă munc ă prev zuteă înă
prezentulă regulament,ă beneficiaz ă deă sporulă prev zută laă locurileă deă munc ă respectiveă
propor ionalăcuătimpulăcâtăpresteaz ăactivitateălaăacesteălocuriădeămunc . 
    ART. 12 

    Personalulă didactică medicală sauă 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. 13 

    Personalulă careă înă cadrulă 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
timpulă efectivă prestată 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
certificareaăefectu riiăacestuiaăseărealizeaz ădeăc treăşefulăfiec ruiăcompartimentă(sec ie,ă
laborator,ăforma ieădeălucru,ăserviciu,ăbirouăetc.). 
    ART. 14 

    (1)ăCuantumulăsporuluiăseăstabileşteăprinăaplicareaăcoteiăprocentualeăasupraăsalariuluiă
deă baz ă înă lunaă respectiv ,ă corespunz toră timpuluiă efectivă lucrată laă locurileă deă munc ă
prev zuteăînăanexeleălaăprezentulăregulament. 
    (2)ăÎnăanulă2010ăsporurileăseăacord ăîntr-unăcuantumăcareăs ăconduc ălaăoăvaloareăegal ă
cuăsumaăcalculat ăpentruălunaădecembrieă2009,ăf r ăaăfiăafectatădeăm surileădeăreducereăaă
cheltuieliloră deă personală dină lunaă decembrieă 2009ă prev zuteă laă art. 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 respectarea acordurilor-cadru cu 
ComisiaăEuropean ăşiăFondulăMonetarăInterna ional,ăcuăcomplet rileăulterioare,ăcorespunz toră
timpuluiăefectivălucratălaălocurileădeămunc ăprev zuteăînăanexeleălaăprezentulăregulament. 
    (3)ăÎnăanulă2010ăsporurileăprev zuteăînăanexaănr.ă1,ălaăcap.ăI,ălit.ăAăpct.ă3,ă4ăşiă5,ă
înăanexaănr.ă2,ălaălit.ăEăpct.ă12,ă13,ă14ăşiă15,ăşiăînăanexaănr.ă3,ălaălit.ăAăpct.ă2,ăseăvoră
acorda într-ună cuantumă careă s ă conduc ă laă oă valoareă egal ă cuă sumaă calculat ă pentruă lunaă
decembrieă2009,ăf r ăaăfi afectateădeăm surileădeăreducereăaăcheltuielilorădeăpersonalădină
lunaădecembrieă2009ăprev zuteălaăart. 10 din Legea nr. 329/2009,ăcuăcomplet rileăulterioare,ă
corespunz torătimpuluiăefectivălucratălaălocurileădeămunc ăprev zute în anexele la prezentul 
regulament. 

    ART. 15 

    (1)ă Nominalizareaă personaluluiă careă beneficiaz ă deă sporă peă locuriă deă munc ă seă faceă deă
c treă şefulă ierarhică superioră şiă seă aprob ă deă comitetulă director,ă cuă acordulă sindicateloră
reprezentative la nivel deăunitateăsemnatareăaleăcontractuluiăcolectivădeămunc ălaănivelădeă
ramur ăsanitar /asisten ăsocial . 
    (2)ă Nominalizareaă personaluluiă dină re eauaă sanitar ă aă Ministeruluiă Ap r riiă Na ionaleă
careă beneficiaz ă deă sporă peă locuriă deă munc ă seă stabileşteă deă comisiaă tehnic ă peă linieă deă
securitateă şiă s n tateă înă munc ă dină unitateaă respectiv ă şiă seă aprob ă deă comandantulă
unit ii. 
    ART. 16 

    Sporurileă prev zuteă înă anexeleă laă prezentulă regulamentă seă pl tescă cuă încadrareaă înă
sumeleă prev zuteă pentruă cheltuieliă de personală dină bugetulă deă venituriă şiă cheltuieliă
aprobat, cu acordul sindicatelor reprezentative la nivel de unitate semnatare ale 

contractuluiăcolectivădeămunc ălaănivelădeăramur ăsanitar /asisten ăsocial . 
    ART. 17 

    (1)ăSporurileăpentruăcondi iiăde munc ăseăacord ăpentruăactivitateaădesf şurat ,ăconformă
contractuluiăindividualădeămunc ,ăînăcadrulăprogramuluiănormalădeălucru. 
    (2)ăSporurileăpentruăcondi iiădeămunc ănuăseăacord ăpentruăactivitateaăprestat ăînăafaraă
programului normal de lucru, respectivăpentruăoreăsuplimentareăsauăg rzileăorganizateăpentruă
asigurareaă continuit iiă asisten eiă medicaleă înă afaraă programuluiă deă lucruă deă laă normaă deă
baz . 
    ART. 18 



    Sporurileăprev zuteăînăanexaănr.ă3ălaălit.ăBăpct.ă19ăşiăînăanexaănr.ă5ălaăpct.ă4ănuăse 
acord ăasisten ilorămaternaliăprofesionişti,ăînăcazulăînăcareăcopilulăaăfostăîncredin atăsauă
datăînăplasamentălaăoărud ăpân ălaăgradulăalăpatruleaăinclusiv. 
    ART. 19 

    Unit ileă sanitareă publiceă dină sistemulă sanitar,ă precumă şiă unit ileă publiceă deă
asisten ă social ă şiă medico-social ă voră luaă toateă m surileă necesareă careă s ă conduc ă laă
îmbun t ireaă condi iiloră deă munc ă pentruă toateă categoriileă deă personal,ă raportândă anuală
comitetuluiă director/organeloră deă conducereă similareă ac iunileă întreprinse,ă fondurile 
cheltuiteăşiărezultateleăob inute. 
    ART. 20 

    Prevederile anexelor nr. 1-7ă 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 paragrafului 

           "Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1ălit.ăa)ăşiăc) 
              dinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-cadru nr. 
           330/2009ăprivindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl tit 
                              din fonduri publice 

 

    Locurileă deă munc ,ă categoriileă deă personal,ă m rimeaă concret ă aă sporuriloră pentruă
salaria iiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă înă condi iiă periculoase,ă precumă şiă înă condi iiă
periculoase sauăv t m toare 
 

    I.ăSporăpentruăcondi iiăpericuloase 
    A.ăSporădeă25%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ăpersonalulădinăunit iădeăboliăinfec ioase; 
    2. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimente cu paturi deăboliăinfec ioase; 
    3. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimente cu paturi de neonatologie; 

    4.ăpersonalulămediuăsanitarăşiăauxiliarăsanitarădinăsalaădeănaşteri; 
    5.ăpersonalulădinălaboratoareleăşi compartimentele de analize medicale. 
    II.ăSporăpentruăcondi iiăpericuloaseăsauăv t m toare 
    II.1.ăSporăpentruăcondi iiăpericuloase 
    A.ăSporădeă15%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ăpersonalulădinălaboratoareleăşiăsec iileădeăcercetareăcareăexecut ăcercet riăchimice,ă
fizico-chimice,ă sintezeă chimice,ă analizeă instrumentaleă înă sta iile-pilotă şiă micropilot,ă înă
vedereaăob ineriiăunorănoiăsubstan e; 
    2.ă personalulă dină laboratoareleă şiă compartimenteleă deă cercet riă biologice,ă
inframicrobiologice, microbiologice,ăvirusologiceăşiăbiochimice; 
    3.ă personalulă dină sec iile,ă laboratoareleă şiă compartimenteleă pentruă cercetarea,ă
producereaăşiăcontrolulăserurilorăşiăvaccinurilor; 
    4.ăpersonalulăcareălucreaz ăneprotejatăcuălasereădeămareăputere; 
    5. personalul dină laboratoareleă şiă compartimenteleă deă colectareă aă sângelui,ă precumă şiă
personalulă dină laboratoareleă şiă compartimenteleă deă preparareă aă produseloră sanguineă labileă
dinăcentreleădeătransfuzieăsanguin ăjude eneăşiăalămunicipiuluiăBucureşti; 
    6. personalul dinăsec iile,ăcompartimenteleăşiăcabineteleădeădermatovenerologie,ăundeăseă
trateaz ăboliătransmisibile; 
    7.ăpersonalulădinăcabineteleădeăboliăinfec ioase; 
    8. personalul careă efectueaz ă lucr riă deă vidanjareă şiă celă careă efectueaz ă lucr riă deă
cur areăcanaleăapeăuzate; 
    9.ă personalulă dină compartimenteleă deă transfuziiă sanguine,ă cuă excep iaă personaluluiă
nominalizat la lit. E pct. 13 din anexa nr. 2 la regulament; 

    10. personalul din sterilizare; 

    11. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină laboratoareleă deă
explor riăfunc ionale; 
    B.ăSporădeă10%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1. personalul din preventoriile de pneumoftiziologie; 

    2. personalulă careă lucreaz ă cuă animaleă deă experien ă careă prezint ă pericolă deă
contaminare; 

    3.ă personalulă careă deserveşteă cresc toriileă şiă depoziteleă deă animaleă deă experien ă şiă
personalulăcareădeserveşteărampaădeăgunoi; 



    4.ăpersonalulăcareălucreaz ăînălaboratoareleăşiăcompartimenteleădeătehnic ădentar ; 
    5.ăpersonalulădinălaboratoareleădeătratareăşiăvalorificareăaăn molurilorărezidualeăundeă
exist ăpericolădeăcontaminare; 
    6.ă personalulă deă cercetareă dină sec iile,ă laboratoareleă şiă compartimenteleă deă
neuropsihomotoriăşiăneuromotori; 
    7.ă personalulă careă lucreaz ă cuă aparateă deă electroterapieă ceă producă radia iiă
electromagnetice; 

    8.ăpersonalulădinăsp l torii,ăc lc toriiăşiăcrematorii; 
    9.ăpersonalulăsanitarăcareălucreaz ăpermanentălaădezinfec ie,ădezinsec ieăşiăderatizare; 
    10.ăpreo ii; 
    C.ăSporădeă7%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ă personalulă mediuă sanitară deă igien ă dină structurileă careă acord ă serviciiă medicaleă
ambulatoriiădeăspecialitate,ăspitale,ăsanatoriiăşiăpreventorii; 
    2. personalul care lucreaz ăînăcompartimenteleădeăinfec iiănozocomiale; 
    3.ăpersonalulăcareălucreaz ăînălaboratoareăşiăcompartimenteădeăprevenireăşiăcombatereăaă
bolilor transmisibile. 

    II.2.ăSporăpentruăcondi iiăv t m toare 
    A.ăSporădeă10%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1. personalulă careă efectueaz ă lucr riă deă între inereă şiă repara iiă laă AMC-uriă şiă
redresoriăcuămercurăsauăalteăsubstan eătoxice; 
    2.ăpersonalulăcareăefectueaz ăactivitateăcontinu ădeăascu ireăprinăpolizareăşiăşlefuire; 
    3.ă personalulă careă efectueaz ă activitateaă manual ă deă vidareă şiă umplereă cuă agen iă
frigorificiăşiătermiciăaăagregatelorăşiăinstala iiloră(freon,ăxilen,ătoluen,ăamoniacăetc.); 
    4.ă personalulă careă lucreaz ă laă t iereaă şiă prelucrareaă caroteloră şiă epruvetelor,ă cuă
degajare de pulberi; 

    5. personalulăcareălucreaz ăcuăn molăsauăhidrogenăsulfurat; 
    6.ăpersonalulădinăunit ileăsanitareădinăre eauaăMinisteruluiăAp r riiăcareălucreaz ăînă
locuriădeămunc ăaflateăsubăac iuneaăcâmpurilorăelectromagneticeădeăradiofrecven ăproduseădeă
emi toriă deă radiodifuziune,ă televiziune,ă emi toriă pentruă comunica ii, sta ieă deă
radioloca ie,ă instala iiă deă curen iă deă înalt ă frecven ,ă sta iileă deă radioă deă USă şiă UUS,ă
radioreleeleă înă undeă metrice,ă decimetrice,ă centimetrice,ă radiogoniometreleă şiă sta iileă deă
bruiaj; 

    7. liftieri; 

    8.ăpersonalulăcareămanipuleaz ădeşeuri toxice; 
    B.ăSporădeă7%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ă personalulă careă lucreaz ă înă cadrulă laboratoareloră deă analizeă fizico-chimiceă şiă înă
sta iileă deă clorinare,ă precumă şiă personalulă careă recolteaz ă şiă manipuleaz ă probeă deă apeă
rezidualeăşiăn moluri; 
    2. personalulă cuă activitateă continu ă deă sudur ă electric ă şiă autogen ă (cuă excep iaă
suduriiăelectriceăprinăpuncte),ădac ăacesteălucr riăseăefectueaz ăînăspa iiăînchise; 
    3.ă personalulă careă lucreaz ă laă preparareaă laă loculă deă munc ă aă vopselelor,ă bai urilor,ă
grundurilor,ăemailurilorăşiălacurilorăpeăbaz ădeănitroceluloz ,ăr şiniăsintetice,ăminiuădeă
plumb,ă gudronă şiă alteă substan eă toxice,ă precumă şiă personalulă careă utilizeaz ă acesteă
substan eăprinăpulverizareăsauăpensulare; 
    4. vopsitorii duco cu activitate permanent ăînăspa iiăînchise; 
    5.ă muncitoriiă careă lucreaz ă laă repararea,ă între inereaă şiă înc rcareaă acumulatoriloră
electrici din plumb; 

    6.ăpersonalulăcareălucreaz ăprinăsuflareaăaparaturiiădeălaboratorălaăflac r ă(reparareaă
şiăconfec ionareaădeăpieseăşi aparate de laborator); 
    7.ăpersonalulăcareălucreaz ăînăactivit iăpoligrafice:ăculegereămanual ,ăimprimareătipară
înaltă şiă închis,ă formeă pentruă tipară înalt,ă tip ritoră tipară plan,ă fotografiată şiă copiată laă
tifdruc, zincografie, ofset, monofoto, preparat chimicale pentru zincografie, tifdruc, 

ofset; 

    8. personalul de specialitate medico-sanitară dină sec ii,ă laboratoareă sauă compartimenteă
deă medicinaă muncii,ă careă lucreaz ă pesteă 50%ă dină timpulă normală deă lucruă înă unit iă sauă
sectoareăindustrialeăcuăcondi iiădeosebite; 
    9.ăpersonalulăcareălucreaz ăînăcompartimenteleădeăarhiv ; 
    C.ăSporădeă5%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ă personalulă mediuă sanitară careă lucreaz ă cuă aparateă deă fototerapieă (ultraviolet,ă
vizibilăşiăinfraroşu); 
    2. personalul care vulcanizeaz ăcauciuculălaăcald; 
    3.ătinichigiiămanualiăcareălucreaz ălaăfasonareaăşiăşp nuireaălaăcaldăaătablelorăpentruă
învelişuri,ăcaroserii,ăcapotaje,ăaripiăetc.; 
    4.ăpersonalulăcareălucreaz ălaăforjareaămanual ,ăforjareaămecanic ăşiămatri areaălaăcaldă
de pieseăşiăscule; 



    5.ă personalulă muncitoră careă lucreaz ă laă exploatareaă centraleloră termiceă cuă c rbune,ă
p cur ,ăcombustibilălichidăuşor,ăgazeănaturaleăşiăal iăcombustibili; 
    6.ă personalulă careă lucreaz ă laă aparateleă deă multiplicat:ă laă orming,ă gestetner,ă
rotaprint, xerox, piloris, heliograf; 

    7.ă personalulă careă lucreaz ă permanentă înă activit ileă frigorifice,ă înă camereă
congelatoare unde temperatura este sub -10 grade C; 

    8.ă personalulă careă lucreaz ă laă instala iiă şiă echipamenteă produc toareă deă zgomotă şiă
trepida iiă(pompe,ăcompresoare,ămotoare,ăturbineăetc.); 
    9.ă personalulă careă lucreaz ă înă laboratoareleă sauă compartimenteleă deă microproduc ieă deă
medicamente (pulberi, chimicale etc.). 

 

 

    ANEXA 2 

    la regulament 

 

              Sporurile acordate în baza prevederilor paragrafului 

                  "Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1 
     lit.ăb)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-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 
 

    A. Spor de 50-100% din salariulădeăbaz : 
    1.ăpersonalulăcareălucreaz ălaăSpitalulăTichileştiă- leprozerie; 
    2.ăpersonalulăcareălucreaz ălaămorgi,ănecropsiiăşiăînăprosecturiădinăunit iăsanitare,ă
instituteleădeămedicin ălegal ăşiăserviciileădeămedicin ălegal ăjude ene; 
    3. personalulăcareăparticip ăefectivăînăcampaniileădeăprevenireăşiăcombatereădeăepidemiiă
deosebitădeăgraveăşiălaăalteăasemeneaăac iuniăstabiliteădeăMinisterulăS n t iiăşiădeclarateă
prinăordin,ăcumăarăfi:ăpest ,ăholer ,ăpoliomielit ,ăvariol ,ătetanos,ăleptospiroz ăetc.; 
    4.ă personalulă careă lucreaz ă înă unit iă deă pneumoftiziologieă (spitaleă şiă sanatorii),ă
Institutulă deă Pneumoftiziologieă "Prof.ă dr.ă Mariusă Nasta"ă Bucureşti,ă Spitalulă Clinică deă
Ortopedie,ă Traumatologieă şiă TBCă Osteoarticulară "Foişor"ă Bucureşti,ă personalul de 

specialitate medico-sanitar,ă deă specialitateă dină compartimenteleă paracliniceă şiă auxiliară
sanitarădinăsec iiăşiăcompartimenteăcuăpaturiădeăTBC,ăTBCăosteoarticular,ăTBCăgenital,ăTBCă
ganglionar, din laboratoarele sau compartimentele care deservesc aceste paturi, din 

cabineteleădeăconsulta iiăTBCăşiădispensareleămedicaleădeăpneumoftiziologieă(TBC); 
    5.ă personalulă careă lucreaz ă înă laboratoareleă deă bacteriologieă BK,ă înă laboratoareleă deă
cercetareăcareămanipuleaz ăculturiăviiădeăBK,ăînăcompartimenteleăde producere a vaccinurilor 
BCG sau a altor produse de degradare a BK; 

    6. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele 

paracliniceă şiă auxiliară sanitară dină sec iileă sauă compartimenteleă cuă paturiă înă careă suntă
îngriji iăbolnaviădeăSIDAăşiădinălaboratoareleăceădeservescăacesteăpaturi; 
    7. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele 

paracliniceă şiă auxiliară sanitară dină laboratoareleă deă microbiologieă dină cadrulă Institutuluiă
Na ionalădeăHematologieăTransfuzional ă"Prof.ădr.ăC.ăT.ăNicolau"ăBucureştiăşiădinăcentreleă
deătransfuzieăsanguin ,ăcareălucreaz ătesteăHIV/SIDA; 
    8. personalul de specialitate medico-sanitar, de specialitate din compartimentele 

paracliniceăşiăauxiliarăsanitarădinălaboratoareleămedicale,ăcareălucreaz ătesteăHIV/SIDA. 
    B.ăSporămediuădeă75%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1. personalul de specialitate medico-sanitarăşiăauxiliarăsanitarădinăunit i,ăsec iiăşiă
compartimenteă cuă paturiă înă specialit ile:ă recuperareă neuromotorie, recuperare 

neuropsihomotorie,ărecuperareăneuromuscular ăşiărecuperareăneurologic ; 
    2. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină structurileă deă
primireăaăurgen eloră- UPU-SMURDăşiăUPU; 
    3. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară deă interven ieă dină
serviciileădeăambulan ; 
    4. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimenteăcuăpaturiădeăATIăşiădeăterapieăintensiv . 
    C. Spor de 50-75%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iileă şiă
compartimenteleăcuăpaturiădinăspecialit ileăpsihiatrieăşiăneuropsihiatrieăinfantil ; 
    2. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină laboratoareleă şi 
compartimenteleă paracliniceă şiă dină structurileă deă primireă aă urgen eloră dină spitaleleă deă
psihiatrie; 

    3.ămuncitoriiăcareăasigur ăsupraveghereaăbolnavilorăpsihiciăpericuloşi. 



    D.ăSporădeă50%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină spitaleleă deă
psihiatrie,ă altulă decâtă celă prev zută laă lit.ă Că pct.ă 1ă şiă 2,ă precumă şiă personalulă dină
structurileădeăcercetareăştiin ific ăaleăspitalelorădeăpsihiatrie; 
    2.ăpersonalulăTESA,ămuncitoriăşi personalul de deservire din spitalele de psihiatrie, cu 
excep iaămuncitorilorăprev zu iălaălit.ăCăpct.ă3; 
    3.ăpersonalulădinăcabineteleămedicaleădeăpsihiatrieăşiăneuropsihiatrieăinfantil ,ăprecumă
şiăpersonalulădinălaboratoarele/ăcentreleădeăs n tateămintal . 
    E.ăSporădeă50%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ă personalulă careă lucreaz ă laă histopatologie,ă toxicologieă medico-legal ,ă tanatologie,ă
genetic ă medico-legal ,ă înă cabineteleă deă medicin ă legal ,ă compartimenteleă deă medicin ă
legal ,ă laboratoareleă deă medicin ă legal ,ă precumă şiă înă celelalteă structuriă medicaleă dină
instituteleădeămedicin ălegal ăşiădinăserviciileădeămedicin ălegal ăjude ene; 
    2.ă personalulă careă lucreaz ă înă celelalteă compartimenteă dină serviciileă deă anatomieă
patologic ; 
    3. personalul care transport ă cadavreă pentruă serviciileă deă anatomieă patologic ă şiă
medicin ălegal ; 
    4.ăpersonalulămediuăsanitarăşiăauxiliarăsanitarăîncadratăînăbloculăoperator; 
    5.ăpersonalulăcareălucreaz ăînăunit iădeădializ ; 
    6.ă personalulă dină unit iă deă recuperare neuromotorie, recuperare neuropsihomotorie, 

recuperareă neuromuscular ă şiă recuperareă neurologic ,ă cuă excep iaă personaluluiă prev zută laă
lit. B pct. 1; 

    7.ă personalulă dină centreleă deă recuperareă şiă reabilitareă persoaneă cuă handicapă
neuropsihic; 

    8. personalul din CPU; 

    9.ăpersonalulădinăserviciileădeăambulan ,ăcuăexcep iaăpersonaluluiăprev zutălaălit.ăBă
pct. 3; 

    10.ă personalulă dină structurileă deă primireă aă urgen eloră - UPUSMURDă şiă UPU,ă cuă excep iaă
personaluluiăprev zutălaălit.ăBăpct.ă2; 
    11. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimente cu paturi de îngrijiri paliative; 

    12.ămediciiădeăspecialitateăchirurgical ăpeăperioadaăcâtădesf şoar ăactivitateăînăbloculă
operator; 

    13. personalul de specialitate medico-sanitar încadrat la punctele de transfuzii din 

spitale; 

    14. personalul de specialitate medico-sanitar încadrat la laboratoarele de cardiologie 

interven ional ; 
    15. personalul de specialitate medico-sanitar încadrat la laboratoarele de endoscopie 

interven ional . 
    I.ăNivelulăsporurilorăînăcadrulăprocentelorăstabiliteăînăprezentaăanex ,ăpeăcategoriiădeă
personală şiă locuriă deă munc ,ă seă stabileşteă deă conducereaă fiec reiă unit iă sanitareă cuă
personalitateă juridic ,ă deă comună acordă cuă sindicatele reprezentative la nivel de unitate 
semnatareăaleăcontractuluiăcolectivădeămunc ălaănivelădeăramur ăsanitar ,ăşiăcuăîncadrareaă
înăcheltuielileădeăpersonalăaprobateăînăbugetulădeăvenituriăşiăcheltuieli. 
 

 

    ANEXA 3 

    la regulament 

 

              Sporurile acordate în baza prevederilor paragrafului 

      "Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1ălit.ăa)ăşiăh)ădinănota 
          aferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-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 iiădeosebiteă(stres,ăriscăetc.) 
 

    A. Spor de 25% din salariulădeăbaz : 
    1.ăpersonalulădinăunit ileădeăurgen ăneurovasculare; 
    2. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimenteăcuăpaturiădeăneurologieăşiăneurochirurgie; 
    B.ăSporădeă15%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1. personalul de specialitate medico-sanitarăşiăauxiliarăsanitarădinăunit i,ăsec iiăşiă
compartimenteăcuăpaturiădinăspecialit ile:ătraumatologieăvertebro-medular ăşiăneuromotorie,ă
chirurgieă cardiovascular ,ă chirurgieă cardiac ă şiă aă vaseloră mari,ă chirurgieă vascular ,ă
cardiologieăinterven ional ,ăchirurgieătoracic ,ăortopedieăşiătraumatologie,ăarşi,ăchirurgieă



plastic ă - microchirurgieă reconstructiv ,ă oncologieă medical ,ă chirurgieă şiă ortopedieă
pediatric ,ătransplantădeăorgane,ăradioterapie,ăhematologie,ăchirurgieăgeneral ,ăurologie; 
    2. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină instituteleă şiă
centreleădeăs n tateăpublic ăreorganizateăînăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ; 
    3. personalul de specialitate medico-sanitar din cabinetele medicale organizate în 

gr dini e,ăşcoliăşiăunit ileădeăînv mântăsuperior; 
    4. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină unit ileă deă
transport neonatal specializat; 

    5. personalul de specialitate medico-sanitarăşiăauxiliarăsanitarăcareăasigur ăurgen eleă
medico-chirurgicaleă deă gradeleă 0ă şiă 1ă pân ă laă restabilireaă func iiloră vitaleă aleă
pacien ilor,ă încadrată înă spitaleleă jude eneă şiă înă spitaleleă deă urgen ă dină centreleă
universitare; 

    6. personalul de specialitate medico-sanitar din laboratoarele de angiografie; 

    7.ăpersonalulăcareăînărealizareaăsarcinilorădeăserviciuălucreaz ăpeăcalculatorăcelăpu ină
75% din programul normal de lucru; 

    8. personalul din spitale de boli cronice; 

    9. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimenteăcuăpaturiădeăneonatologie,ămedicin ăintern ,ăcardiologie,ăgastroenterologie; 
    10. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimente cu paturi de otorinolaringologieă (ORL),ă oftalmologie,ă chirurgieă oral ă şiă
maxilofacial ; 
    11. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimenteăcuăpaturiădeărecuperare,ămedicin ăfizic ăşiăbalneologie; 
    12. personalul de specialitate medico-sanitarăşiăauxiliarăsanitarădinăunit i,ăsec iiăşiă
compartimente cu paturi de pediatrie; 

    13. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină cabineteleă
medicaleădeăunitateă(infirmerii)ădinăcadrulăMinisteruluiăAp r rii; 
    14. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină Centrulă deă
medicin ăpreventiv ăalăMinisteruluiăAp r riiăNa ionale; 
    15. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină compartimenteă cuă
paturi postoperator; 

    16. personalul de specialitate medico-sanitarăşiăauxiliarăsanitarădinăunit i,ăsec iiăşiă
compartimenteăcuăpaturiădeăobstetric -ginecologie; 

    17. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimente cu paturi de nefrologie; 

    18. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimente cu paturi de endocrinologie; 

    19.ă personalulă dină unit ileă deă asisten ă social ,ă respectiveă centreă reziden iale,ă
centreă deă ziă şiă serviciiă acordateă înă strad ,ă unit iă deă îngrijiriă laă domiciliu,ă inclusivă
serviciileădeăasisten ămaternal ,ăprecumăşiăunit ileămedico-sociale. 
    C.ăSporădeă10%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1. personalul de specialitate medico-sanitarăşiăauxiliarăsanitarădinăunit i,ăsec iiăşiă
compartimente cu paturi de neuropsihomotori; 

    2.ăpersonalulănumităşiăautorizatăs ăîndeplineasc ăatribu iiădeăşefădeăunitateănuclear ,ă
responsabilăcuăradioprotec iaăşiăresponsabilăcuăgestiuneaăsurselorănucleare,ăpeătimpulăcâtă
execut ăacesteăatribu ii; 

    3. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină sec iiă şiă
compartimenteăcuăpaturiădeădiabetăzaharat,ănutri ieăşiăboliămetabolice. 
    D.ăSporădeă5%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliar sanitar din structurile 

ambulatoriiă deă specialitateă careă acord ă asisten ă medical ă înă specialit ile:ă
neurochirurgie,ă chirurgieă cardiac ă şiă aă vaseloră mari,ă chirurgieă vascular ,ă cardiologieă
interven ional ,ă chirurgieă toracic ,ă ortopedieă şiă traumatologie,ă chirurgieă plastic ă - 

microchirurgieăreconstructiv ,ăoncologieămedical ; 
    2. personalul de specialitate medico-sanitară dină spitaleleă jude ene,ă alteleă decâtă celeă
clinice,ăşiădinăSpitalulăMunicipalăHunedoara; 
    3. personalul de specialitate medico-sanitară şiă auxiliară sanitară dină structurileă
ambulatoriiă deă specialitateă careă acord ă serviciiă medicaleă înă specialit ile:ă pediatrie,ă
neonatologie,ăhematologie,ăobstetric -ginecologieăşiăocrotire. 
 

 

    ANEXA 4 

    la regulament 

 

              Sporurile acordate în baza prevederilor paragrafului 

                  "Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1 



     lit.ăf)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-cadru nr. 330/2009 
     privindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl tit din fonduri publice 

 

    Personalulăîncadratăînăunit ileăsanitareăcuăspecificădeosebit 
    A.ăSporădeă15%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ăspitaleleăor şeneştiăLupeniăşiăVulcan; 
    2.ăSpitalulădeăUrgen ăPetroşani; 
    3. Spitalul de Boli Cronice Petrila; 

    4.ăCentrulădeăS n tateăSulina; 
    5.ăSpitalulă"Prof.ădr.ăConstantinăAngelescu"ăBucureşti; 
    6.ăstructuraădeăasisten ămedical ăaăServiciuluiădeăInforma iiăExterne; 
    7.ă Centrulă Medicală deă Diagnostică şiă Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului 
Justi iei. 
    B.ăSporădeă10%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ăInstitutulăNa ionalădeăGerontologieăşiăGeriatrieă"AnaăAslan"ăBucureşti; 
    2.ăInstitutulădeăFonoaudiologieăşiăChirurgieăFunc ional ăORLă"Prof.ădr.ăDorinăHociot "ă
Bucureşti; 
    3.ă Institutulă Na ională deă Hematologieă Transfuzional ă "Prof.ă dr.ă C.ă T.ă Nicolau"ă
Bucureşti; 
    4.ăcentreleădeătransfuzieăsanguin ăjude eneăşiăalămunicipiuluiăBucureşti; 
    5.ăInstitutulăNa ionalădeăMedicin ăLegal ă"MinaăMinovici" Bucureşti; 
    6.ăinstituteleădeămedicin ălegal ; 
    7.ăSpitalulăUniversitarădeăUrgen ăEliasăBucureşti; 
    8.ăSpitalulăUniversitarădeăUrgen ăMilitarăCentrală"Dr.ăCarolăDavila"ăBucureşti; 
    9.ăCentrulăMedicalădeăDiagnostic,ăTratamentăAmbulatorăşiăMedicin ăPreventiv ; 
    10.ăCentrulăMedicalădeăDiagnosticăşiăTratamentăAmbulatoră"AcademicianăŞtefanăMilcu"; 
    11.ăCentrulădeăMedicin ăPreventiv ăalăMinisteruluiăAp r riiăNa ionale; 
    12.ăCentrulădeăTransfuzieăSanguin ăalăMinisteruluiăAp r riiăNa ionale; 
    13.ăCentrulăClinicădeăUrgen ădeăBoliăCardiovasculareă"Dr.ăConstantinăZamfir"; 
    14.ăCentrulădeăMedicin ăNaval ; 
    15.ă Institutulă Na ională deă Medicin ă Aeronautic ă şiă Spa ial ă "Generală doctoră aviatoră
Victor Anastasiu"; 

    16.ăInstitutulăNa ionalădeăEndocrinologieă"C.I.ăParhon"ăBucureşti. 
 

 

    ANEXA 5 

    la regulament 

 

              Sporurile acordate în baza prevederilor paragrafului 

                  "Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1 
     lit.ăd)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-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 iiăgreleădeămunc  

 

    Sporădeă15%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ă personalulă sanitară careă acord ă asisten ă medical ă înă subterană (mine),ă peă platformeă
marineăşiăpeănaveădeăpescuităoceanic; 
    2.ămuncitoriăcareăexecut ălucr riădeăforajăbalnear; 
    3.ă personalulă careă deserveşteă termobarocamereleă şiă termobarocameraă cuă decompresieă
exploziv ; 
    4.ă asisten iiă maternaliă profesioniştiă peă perioadaă înă careă auă înă plasamentă sauă
încredin areăcelăpu ină2ăcopii. 
 

 

    ANEXA 6 

    la regulament 

 

              Sporurile acordate în baza prevederilor paragrafului 

                  "Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1 
     lit.ăe)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-cadru nr. 330/2009 
     privind salarizarea unitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice 
 

    Locurileă deă munc ,ă categoriileă deă personal,ă m rimeaă concret ă aă sporuriloră pentruă
salaria iiăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăcondi iiăpericuloase 



 

    A.ăSporădeăpân ălaă30%ădinăsalariulădeăbaz : 
    - personalulă careă îşiă desf şoar ă activitateaă cuă surseă deă radia iiă sauă generatoră deă
radia ii,ădiferen iateăpeăcategoriiădeăriscăradiologic,ăastfel: 
    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. 

 

 

    ANEXA 7 

    la regulament 

 

              Sporurile acordate în baza prevederilor paragrafului 

                  "Sporuriăşiăalteădrepturiăspecifice",ăpct.ă1 
     lit.ăg)ădinănotaăaferent ăanexeiănr.ăII/2ălaăLegea-cadru nr. 330/2009 
     privindăsalarizareaăunitar ăaăpersonaluluiăpl titădinăfonduriăpublice 
 

    I.ăCriteriiădeăclasificareăaălocalit ilorăizolate,ăsituateălaăaltitudine,ăcareăauăc i 
deăaccesădificileăsauăundeăatragereaăpersonaluluiăseăfaceăcuăgreutate,ăînăcareăfunc ioneaz ă
unit iă sanitareă publice,ă unit iă sauă serviciiă deă asisten ă social ă şiă unit iă medico-
sociale 

    Sporădeă20%ădinăsalariulădeăbaz : 
    1.ălocalit iăcuădrumăprincipal nemodernizat; 
    2.ălocalit iăundeănuăsuntăposibilit iădeăcazareăasigurateăprinăgrijaăunit iiăsanitareă
pentru personalul nelocalnic; 

    3.ălocalit iăundeăparcurgereaădistan eiăpân ălaăunitateaăsanitar ăpublic ăcuămijloaceleă
de transport existente se face într-unătimpămaiămareădeăoăor ; 
    4.ă localit iă înă careă auă r masă neocupateă posturileă vacanteă deă mediciă apar inândă
unit iloră sanitareă publice,ă dup ă organizareaă aă dou ă concursuriă succesiveă înă anulă pentruă
careăseăaprob ăsporulădeăizolare; 
    5. localit iăînăcareănum rulădeămediciădinăunit ileăsanitareăpubliceăesteăsubă50%ădină
celă normat,ă iară mediciiă existen iă preiauă şiă oă parteă dină sarcinileă ceă revină posturiloră
vacante; 

    6.ălocalit iăamplasateăînăzoneădeămunteălaăpesteă800ămăaltitudineăsauăînăDeltaăDun riiă
în zone greu accesibile; 

    7.ălocalit iăînăcareăaprovizionareaăpersonaluluiăcuăceleănecesareătraiuluiăcurentăesteă
greoaieăşiăseăfaceălaăintervaleămariădeătimp. 
    II.ăCondi iileădeăacordare,ăcategoriileădeăpersonalăşiăm rimeaăconcret ăa sporului ce se 
acord ă personaluluiă careă îşiă desf şoar ă activitateaă potrivită contractuluiă individuală deă
munc ă înă unit iă sanitareă publice,ă unit iă sauă serviciiă deă asisten ă social ă şiă unit iă
medico-socialeăaflateăînălocalit iăcuăcondi iiădeosebiteăsauăunde atragerea personalului se 
face cu greutate 

    1.ă Pentruă activitateaă desf şurat ă potrivită contractuluiă individuală deă munc ă înă unit iă
sanitare,ăunit iăsauăserviciiădeăasisten ăsocial ăşiăunit iămedico-socialeădinălocalit iă
cuă condi iiă deosebiteă sauă undeă atragereaă personaluluiă seă faceă cuă greutate, personalul din 
unit ileă sanitareă publiceă aflateă înă localit iă pentruă careă suntă îndepliniteă celă pu ină 3ă
dintreă criteriileă deă clasificareă prev zuteă laă lit.ă Aă beneficiaz ă deă sporulă deă 20%ă dină
salariulădeăbaz . 
    2.ă Sporulă seă acord ă personaluluiă careă locuieşteă înă localitateaă înă careă îşiă desf şoar ă
activitateaăpotrivităcontractuluiăindividualădeămunc ,ăcelăpu ină5ăzileăs pt mânal. 
 

                                     -------- 

 

 

 


