ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU

PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiții periculoase sau
vătămătoare pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Șoldanu
GEAMBAŞU Iulian, Primar al comunei Şoldanu, județul Călăraşi
Având în vedere:
 referatele înregistrate sub nr. 4962/03.10.2016, respectiv 5374/26.10.2016, întocmite de
secretarul comunei Şoldanu, prin care se propune aprobarea unui Regulament privind
acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Șoldanu;
 raportul de încercări nr.117 din 09.10.2015 privind determinarea densității și intensității
câmpului electromagnetic existent în spațiile de lucru din Primăria comunei Șoldanu elaborat
de TESTING TELECOM S.R.L. și înregistrat la comuna Șoldanu cu nr. 3838/09.10.2015;
 raportul de încercări nr.666 din 09.10.2016 privind determinarea densității și intensității
câmpului electromagnetic existent în spațiile de lucru din Primăria comunei Șoldanu elaborat
de TESTING TELECOM S.R.L. și înregistrat la comuna Șoldanu cu nr. 5292/20.10.2016;
 buletinul de interpretare a rezultatelor măsurătorilor pentru determinarea expunerii la
câmpuri electromagnetice nr.17/14.07.2016 întocmit de Dr. Țigănilă I. Cristiana, medic
specialist medicina muncii și înregistrat la comuna Șoldanu cu nr. 3838/09.10.2015;
Ţinând cont de:
 prevederile art.1 din Cap.I lit.B. ,,Reglementări specifice funcţionarilor publici” şi ale art.1
din Cap.II lit.L. ,,Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de contract individual
de muncă – personal contractual din administrația publică” din Anexa I la Legea nr.284/2010
modificată, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 prevederilor Hotărârii Guvernului nr.520/2016 privind cerințele minime de securitate și
sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;
 prevederile art.63 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.a), alin.(5) lit.e) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.
În temeiul art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
modificată şi completată,

DISPUN:
Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare
pentru funcționarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului
comunei Șoldanu, cuprins în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta dispoziţie;
Art.2. Se aprobă acordarea și plata sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă,
în cuantum de până la 15% din salariul de bază, salariaților nominalizați în Anexa nr.2 care face
parte integrantă din prezenta dispoziţie, începând cu luna octombrie 2016;
Art.3. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la îndeplinire de compartimentul financiarcontabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Șoldanu;
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziție:
 Instituției Prefectului - Județul Călărași;
 Compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei
Șoldanu.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU
Nr. 635
Emisă la comuna Şoldanu
Astăzi 25 octombrie 2016

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
Secretar comuna Şoldanu,
Traian HULEA
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ANEXA 1
la dispoziţia nr. 635 din 25 octombrie 2016

REGULAMENT
privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă
SCOPUL REGULAMENTULUI
Art.1. Prezentul regulament are drept scop acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau
vătămătoare funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Șoldanu, județul Călărași, în conformitate cu prevederile Legii cadru nr.
284/2010 modificată, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Art.2. Regulamentul stabileşte locul de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a
sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare în raport cu condiţiile în care se desfăşoară
activitatea, precum şi condiţiile de acordare ale acestora.
Art.3. Prevederile prezentului regulament pot fi completate şi prin alte dispoziţii sau reglementări.
DOMENIUL DE APLICARE
Art.4. Regulamentul se aplică funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de
specialitate al Primarului comunei Șoldanu, județul Călărași, care îşi desfăşoară activitatea sub
influenţa câmpurilor electromagnetice în paralel cu acţiunea altor factori de risc de îmbolnăvire
profesională prezenţi în activitatea curentă.
LEGISLAŢIA DE REFERINŢĂ
Art.5. Reglementări legale:
 Legea nr. 284/2010 modificată, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
 Legea nr. 53/2003 republicată, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată;
 H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, modificată;
 HG nr.520/2016 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.
DEFINIŢII ŞI TERMENI
Art.6. – (1) Condiţii periculoase sau vătămătoare – activitatea desfăşurată sub influenţa câmpului
electromagnetic (antene, staţii de emisie-recepţie, relee de telefonie etc, utilizarea calculatorului
pentru o perioadă importantă din programul de lucru, utilizarea aparatului xerox şi centralei
telefonice mai mult de jumătate din timpul efectiv de lucru, acţiunea prafului în condiţii de lucru în
arhivă, stresul generat de participarea la programul de lucru cu publicul, risc expunere la zgomot, la
praf).
(2) Spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare – spor de până la 15% aplicat la salariul de bază
al beneficiarului.
MOD DE ELABORARE
Art.7. Cuantumul maxim al sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, prevăzute în
Buletinul de măsurători eliberat de TESTING TELECOM S.R.L. Bucureşti, este de până la 15% din
salariul de bază a personaluluiîn conformitate cu:
 prevederile art.1 din Cap.I lit.B. ,,Reglementări specifice funcţionarilor publici”, Anexa nr. I –
Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” la Legea nr. 284/2010 modificată,
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 prevederile art.1 din Cap.II lit.L. ,,Reglementări specifice personalului încadrat pe bază de
contract individual de muncă – personal contractual din administrația publică” din Anexa I –
Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” la Legea nr. 284/2010 modificată,
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Art.8. Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se acordă în baza buletinelor de
determinare sau, după caz, de expertizare, emise anual de către organizații abilitate în acest sens.
Art.9. - (1) La acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare s-au avut în vedere
următorii factori care determină încadrarea locului de muncă în această categorie:
a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - şi mecanismul de acţiune a acestora asupra
organismului;
b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de
microclimat, zgomot intens sau vibraţii;
e) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, determinată de un risc de
accidentare sau de îmbolnăvire;
f) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;
g) alte condiţii de muncă vătămătoare sau periculoase, care pot duce la uzura prematură a
organismului.
(2) La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate se vor avea în vedere
următoarele criterii:
a) riscul de îmbolnăvire şi de accidentare;
b) solicitarea nervoasă;
c) indicii de morbiditate.
Art.10. Categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, prccum şi modul de acordare a
sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare stabilite prin prezentul regulament, sunt
rezultatul consultărilor dintre Primarul comunei, in calitate de ordonator principal de credite şi
reprezentanţilor funcţionarilor publici / ai personalului contractual.
Art.11. Obiectivul regulamentului: acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare se
înscrie în categoria măsurilor instituite de Primăria comunei Șoldanu pentru îmbunătăţirea securităţii
şi sănătăţii în munca angajaţilor din prezenta instituţie.
Art.12. Etapele procesului care au finalizat prezentul regulament sunt:
a) Protecţia muncii – sănătate şi securitate ocupaţională, procesul de supraveghere şi controlul
bolilor profesionale;
b) Procesul de măsurare a câmpului electromagnetic;
c) Procesul de interpretare a rezultatelor măsurătorilor pentru determinarea expunerii la
câmpurile electromagnetice.
d) Intocmirea regulamentului privind acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau
vătămătoare.
Art.13. Realizarea procesului – Conducerea primăriei comunei Șoldanu solicită societății TESTING
TELECOM S.R.L. efectuarea unor măsurători a câmpului electromagnetic la sediul administrativ al
primăriei, unde îşi desfăşoară activitatea funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de
specialitate al primarului comunei Șoldanu, prevăzut de Anexa I la Legea nr. 284/2010 modificată,
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în vederea determinării
câmpului electromagnetic.
În urma analizei Rapoartelor de încercare realizate de către TESTING TELECOM S.R.L., care arată
că nivelul densităţii câmpului electromagnetic este mai mare decât nivelul maxim admis prevăzut în
tabelul nr.2 din H.G. nr.1136/2006, se stabileşte acordarea sporului pentru condiţii periculoase sau
vătămătoare prevăzute de Legea nr. 284/2010 modificată, privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice.
Art.14. Resurse necesare: sporul prevăzut în prezentul regulament se plăteşte cu încadrarea în
sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu
consultarea sindicatului semnatar al acordului/contractului colectiv de muncă la nivelul instituţiei.
Art.15. În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 modificată, privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice – cuantumul sporului pentru condiţii periculoase sau
vătămătoare se acordă astfel:
 funcţionarii publici beneficiază de un spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de 15 %
din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat;
 un spor de 15 % din salariul de bază, corespunzător cu timpul lucrat la locul de muncă, pentru
personalul contractual.

Art.16. - (1) Sporul pentru condiţii de muncă se acordă pentru activitatea desfăşurată, conform
contractului individual de muncă/raportului de serviciu, în cadrul programului normal de lucru.
(2) Sporul pentru condiţii de muncă nu se acordă pentru activitatea prestată în afara programului
normal de lucru, respectiv pentru ore suplimentare, etc.
Art.17. Autorităţile publice vor lua toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii
lucrătorilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale, precum şi pentru 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.18. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu data de 01 octombrie 2016.
PRIMAR,
Iulian GEAMBAŞU

