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Noti
privind modul de acordare a sporului pentru condi{ii de muncl

Avdnd in vedere propunerea Facult[1ilor de SAIAPM, $tiinte qi Medicini pentru acordarea sporului
pentru condilii de munc[ in anul universitar 202212023, conform Regulamentului - Cadru privind stabilirea
locurilor de munc6, a categoriilor de personal, a mlrimii concrete a sporului pentru condilii de muncE,
precum qi a condiliilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupafional[ de funcfii bugetare

,,Inv6fdm6nt" aprobati prin HG nr.3412018;
Raportat la prevederile art. 2 din H.G. nr, 3412018 potrivit cdrora:

,,(l) Sporul pentru condilii de muncd previzut in prezentul regulament se acordS, pebaza buletinelor de

determinare sau, dupl cazo expertizare, emise de citre autorit[tile abilitate in acest sens, pentru timpul efectiv
lucrat in locurile de muncl respective, in procent de p6ni la l5%o aplicat la salariul de bazd, cu incadrarea in
sumele prev[zute pentru cheltuieli salariale din bugetul de venituri qi cheltuieli aprobat.
(2) Evidenfa timpului lucrat efectiv in ore se fine gi se certifici de citre conducltorul fiecIrui/fiec[rei
compartimenVstructuri functionale, se avizeazd de cdtre geful ierarhic superior gi se aprobi de conducerea
unit[]i i/institu(iei. "

Ludnd in considerare faptul cd prin buletinele de determinarelexpertizare precizate in adresele
depuse de facultSli, emise de autoriteflle abilitate, a fost identificat factorul de expunere existent in cursul
lunii noiembrie qi decembrie 2021, condiliile de munc[ menfin0ndu-se qi ulterior acestei date;

Raportat la prevederile art.7, alin. (2) din HG nr.3412018 potrivit cirora ,,unit61ile din sistemul de
inv[f[m0nt efectueazd periodic mlsuritori la locurile de munci in timpul desfEgur[rii activit[tilor. Aceste
perioade nu pot fi mai mari de 36 de luni."

Avdnd in vedere prevederile art.34 alin.(2) din OUG nr. 71412018, publicatd in MO nr. 1176/29
decembrie 2018, potrivit c[rora ,,incep0nd cu I ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemniza]iilor,
compensafiilor, primelor gi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
salariul brut lunar, solda lunari de care beneficiazl personalul plitit din fonduri publice, se menline cel mult
la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, in mlsura in care personalul ocup[ aceeaqi

functie qi igi desfrgoar[ activitatea in aceleaqi condilii."
Coroborat cu prevederile OG. nr. 1109.01.2020 prin care a fost modificat art.34 alin. (2) in sensul ci

,,incepdnd cu 1 ianuarie2020, cuantumul sporurilor, indemnizafiilor, compensatiilor, primelor qi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunari de care

benefrciazd. personalul plItit din fonduri publice, se men{in cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru
luna decembrie 2019, in mdsura in care personalul ocupl aceeagi funcfie qi iqi desfrqoarh activitatea in
aceleagi condilii."

cu art. I din O.U. nr. 226130 decembrie 2020 privind unele misuri fiscal-bugetare gi pentru
modificarea gi completarea unor acte normative gi prorogarea unor termene, ,,in anul 202l,incepdnd cu luna
ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensa(iilor, primelor qi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunari de care beneficiazd
personalul pl[tit din fonduri publice se men{ine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna
decembrie 2020,in m[sura in care personalul ocupa aceeagi func{ie gi i1i desfaqoarl activitatea in aceleaqi

condilii."
Precum qi cu art. I, alineatul (5) din O.U. nr. 130117.12.2021 privind unele mdsuri fiscal-bugetare,

prorogarea unor termene, precum gi pentru modificarea Ei completarea unor acte normative, ,,in awil 2022,
incepdnd cu data de I ianuarie, cuantumul sporurilor, indemniza{iilor, compensatiilor, primelor si al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda
lunara de care beneficiaz[ personalul plItit din fonduri publice se men{ine cel mult la nivelul cuantumului
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acordat pentru luna decembrie 2021, in mdsura
activitatea in aceleaqi condilii."

Propunem urmitoarele:

in care personalul ocupa aceeagi func{ie qi igi desfrEoarl

l. Sporul pentru condilii de muncd se determinl la nivelul salariului de bazb de care salariafii au
beneficiat (ar fi beneficiat) in luna decembrie 2018, in mlsura in care nu se modificd condiliile de
munc6.

2. Sporul pentru condilii de muncd se acordS incep6nd cu data de 26.09.2022, pe perioada valabilitSlii
buletinelor de determinarelexpertizare emise de autoritdlile abilitate, in funcfie de timpul efectiv
lucrat in aceste condilii.

Avizat SCUS
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3. Cuantumul sporului pentru condilii de munci nu este avut in vedere la determinarea in(emnizafiei de

concediu de odihnl sau pentru acordarea zilelor libere pentru situalii speciale.

Dir. Gen. Adm. ing. Dotcoq Sebastian Toade


