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privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporurilor pentru conditli periculoase sau
vatamatoare de munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind
salarizarea unitara a personaluiui platit din fonduri publice

Avand in vedere:
- proiectul §i expunerea de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea
Regulamentului de acordare a sporurilor pentru condifii periculoase sau vatam^oare dv munca, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personaluiui platit din
fonduri publice;
- buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de munca din cadrul Primaries
comunei Grivi|a, nr. 6634/21.10.2013;
- prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personaluiui platit din fonduri
publice;
- avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Grivi^a, §i raportul de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primaruiui
In temeiul dispozijiilor art. 36, art. 45 alin. 1, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea administrafiei
publice locale nr. 215/2001, republican, cu modificarile §i completarile ulterioare;
Consiliul local al comunei Grivi|:a, judetul Vaslui:
HOTARA$TE:
Art. 1. - Se aproba Regulamentului de acordare a sporurilor penUu COiiCij
iv-LtJLi_fU.sC
vatamatoare de munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea
unitara a personaluiui platit din fonduri publice, conform Anexei nr. 1, ce face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre compartiment
finance - contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primaruiui comunei Grivifa.
Art. 3. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor $i institutiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
Data astazi: 20 decembrie 2013
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Reguiament
de acordare a sporurilor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului
platit din fonduri publice

Art. 1. - Prezentul reguiament are drept scop acordarea sporului pentru conditii periculoase
sau vatamatoare salariatilor din cadru Primariei Comunei Grivita, judetul Vaslui in conformitate
cu prevederile Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din
fonduri publice.
A rt 2. - Regulamentul stabile^te locurile de munca, categoriile de personal §i marimea
concrete! a sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare in raport cu conditiile in care se
desfa^oara activitatea, precum conditiile de acordare ale acestora.
A rt 3. - Prevederile prezentului reguiament pot fi completate §i prin alte dispozitii sau
reglementari.
Art. 4. - (1) Sunt considerate locuri de munca in conditii normale acele locuri de munca,
definite la art. 5 lit. k din Legea nr. 319/2006 privind sanatatea
securitatea in munca, care
Tndeplinesc cerintele prevazute de legislatia in vigoare care in urma determinarilor efectuate sau
dupa caz a expertizarilor de specialitate efectuate de organele abilitate, nu sunt considerate locuri
de munca periculoase sau vatamatoare.
Art. 5. - (2) Locurile de munca in care personalul i§i desfa$oara activitatea in conditii
periculoase sau vatamatoare sunt stabilite conform buletinelor de determinare prin expertizare a
locurilor de munca ce se elibereaza pe baza urmatoarelor criterii:
a) natura factorilor nocivi ~ fizici, chimici sau biologici mecanismul de actiune a
nccs torn a supra organ isnntlui;
b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;
c) durata de expunere la actiunea factorilor noci vi.
(2) Buletinele de determinare prin expertizare a locurilor de munca se elibereaza de
compartimentele de specialitate din cadrul Directiilor de Sanatate Publica §i se avizeaza de
MMFPS MFP, care constata ca s-au aplicat toate masurile posibile de normalizare a conditiilor
de munca §i ca toate instalatiile de protectie a muncii functioneaza normal.
Art. 6. - La stabilirea concreta a colelor de spor in cadrul procentelor aprobate se vor avea
in vedere urmatoarele criterii:
a) riscul de imbolnavire §i de accidentare;
b) solicitarea nervoasa;
c) indicii de morbiditate.
Art. 7. - La acordarea sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare s-au avut in
vedere urmatorii factori care determina Tncadrarea locului de munca in aceasta categorie:
a)
natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - §i mecanismul de actiune a
acestora asupra organismului;

b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factor!;
c) durata de expunere la acpunea factorilor nocivi;
d) existenta unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare, in conditii nefavorabile
de microclimat, zgomot intens sau vibratii;
e) existenta unor conditii de munca ce prezinta rise de imbolnavire prin inhalare §i contact
fapt ce determinata de un rise de accidentare sau de imbolnavire.
f) alte condifii de munca vatamatoare sau periculoase, care pot duce la uzura prematura a
organismului.
Art. 8. - Cuantumul maxim al sporului pentru conditii periculoase sau vatamatoare este de
15 % din salariul de baza §i se acorda functionarilor publici §i personalului contractual prevazut in
Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de munca.
Art, 9. - (I) Functionarii publici $i personalul contractual din aparatul de specialitate al
Primarului comunei Grivita care i§i desta§oara activitatea in unul dintre locurile de munca
prevazute in buletinul de analiza, beneficiaza de sporul prevazut de art. 8 din prezentul
Regulament, proportional cu timpul cat presteaza activitate la aceste locuri de munca.
(2) Cuantumul sporului acordat pentru conditii periculoase sau vatamatoare de munca,
prevazut in acest regulament se stabile§te prin aplicarea cotei procentuale de 15%, asupra
salariului de baza.
Art. 10. - Autoritatile publice vor lua toate masurile necesare pentru asigurarea securitatii
§i sanatatii lucratorilor, pentru prevenirea riscurilor profesionale precum §i pentru asigurarea
cadrului organizatoric §i a mijloacelor necesare securitatii sanatatii in munca care sa conduca la
normalizarea locurilor de munca cu conditii periculoase sau vatamatoare.

