
Baza legală a acordării sporurilor: 

 

1. Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

- Anexa nr. II FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „SĂNĂTATE ŞI 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ“ - CAP. II Reglementări specifice personalului din sănătate, din 

unităţile de asistenţă medico-socială şi din unităţile de asistenţă socială/servicii sociale: 

ART. 14 (1) În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile în 

care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele 

categorii de sporuri: 

  a) pentru condiţii deosebit de periculoase, personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane 

cu afecţiuni neuropsihiatrice, în module de reabilitare comportamentală, precum şi personalul 

din unităţile de asistenţă socială în care sunt îngrijiţi bolnavii cu TBC, SIDA sau cu nevoi de 

recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologic, un spor de până 

la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; 

  d) pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de 

bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; 

  e) pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un 

spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă 

respective; 

  f) pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenţii maternali profesionişti pot beneficia 

de un spor de până la 15% din salariul de bază; 

 

 

2. H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă 

prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de 

funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială" 

 

ANEXA 9 la Regulamentul-cadru 

 

Mărimea sporului pentru personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare 

acordat în baza prevederilor art. 14 de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare 

  ARTICOL UNIC  

  Personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de asistenţă socială/centre cu sau 

fără personalitate juridică, cu sau fără cazare, beneficiază de sporul prevăzut la art. 14 din cap. 

II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, 

după cum urmează: 

 

   I. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru 

personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de periculoase, conform 

prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare  

  A. Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază acordat personalului din:  

 

  1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, 

cu cazare/fără cazare, care acordă servicii persoanelor (adulţi şi copii) cu handicap psihic sau 

mintal; 

  2. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/serviciile sociale, 

cu cazare/fără cazare, destinate exclusiv persoanelor infectate cu HIV/bolnave de SIDA, TBC; 



  3. modulele de reabilitare comportamentală şi unităţile de asistenţă socială/centre cu sau 

fără personalitate juridică/serviciile sociale, cu cazare/fără cazare, destinate persoanelor cu 

nevoi de recuperare neuromotorie, neuropsihomotorie, neuromusculară şi neurologică. 

 

   B. Spor de la 25% până la 50% din salariul de bază acordat:  

 

  1. personalului din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate 

juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, pentru copiii care săvârşesc fapte penale şi nu 

răspund penal, precum şi din serviciile de intervenţie în regim de urgenţă/centrele de primire 

în regim de urgenţă; 

  2. asistentului personal profesionist/asistentului maternal profesionist pe perioada în care 

are în îngrijire o persoană cu handicap grav psihic sau mintal, acordat în plus faţă de cel 

menţionat la litera E. 

  C. Abrogată. 

  D. Spor de 25% din salariul de bază acordat asistentului maternal pe perioada 

plasamentului, pentru fiecare copil cu handicap avut în plasament 

  E. Spor de 25% calculat la salariul de bază acordat asistentului personal profesionist pe 

perioada în care are în îngrijire şi protecţie o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat 

infectată cu HIV ori bolnavă de SIDA/TBC  

  F. Spor de 15% calculat la salariul de bază acordat asistentului personal profesionist pe 

perioada în care are în îngrijire o persoană cu handicap grav sau accentuat. 

   G. Spor de 15% calculat la salariul de bază acordat asistentului personal profesionist pe 

perioada în care are în îngrijire şi protecţie cel puţin două persoane adulte cu handicap grav 

sau accentuat, acordat în plus faţă de cel menţionat la lit. B.2, lit. E şi lit. F. 

  II. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru 

personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii grele de muncă, conform prevederilor art. 

14 alin. (1) lit. b) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare 

  A. Spor de 15% din salariul de bază acordat pentru personalul care îşi desfăşoară 

activitatea în unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii 

sociale, fără cazare, altele decât cele în care se acordă sporurile prevăzute la pct. I 

  III. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru 

personalul care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de 

acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, conform prevederilor art. 14 

alin. (1) lit. c) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, beneficiază de un spor de până la 20% din salariul de bază: 

  A. Criteriile de clasificare a localităţilor izolate, situate la altitudine, care au căi de acces 

dificile sau unde atragerea personalului se face cu greutate, în care funcţionează unităţi de 

asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare, sunt: 

  1. localităţi cu drum principal nemodernizat; 

  2. localităţi unde nu sunt posibilităţi de cazare asigurate prin grija unităţii de asistenţă 

socială/servicii sociale cu sau fără cazare pentru personalul nelocalnic; 

  3. localităţi unde parcurgerea distanţei până la unitatea de asistenţă socială/servicii 

sociale cu sau fără cazare cu mijloacele de transport existente se face într-un timp mai mare 

de o oră; 

  4. localităţi în care numărul personalului de specialitate din unităţile de asistenţă 

socială/servicii sociale cu sau fără cazare este sub 50% din cel normat, iar personalul existent 

preia şi o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante; 

  5. localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării în 

zone greu accesibile; 



  6. localităţi în care aprovizionarea personalului cu cele necesare traiului curent este 

greoaie şi se face la intervale mari de timp. 

  B. Condiţiile de acordare, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului ce se 

acordă personalului care îşi desfăşoară activitatea potrivit contractului individual de muncă în 

unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare aflate în localităţi cu condiţii 

deosebite sau unde atragerea personalului se face cu greutate. 

  1. Pentru activitatea desfăşurată potrivit contractului individual de muncă în unităţi de 

asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare din localităţi cu condiţii deosebite sau unde 

atragerea personalului se face cu greutate, personalul din unităţile de asistenţă socială/servicii 

sociale cu sau fără cazare aflate în localităţi pentru care sunt îndeplinite cel puţin 3 dintre 

criteriile de clasificare prevăzute la lit. A beneficiază de sporul de până la 20% din salariul de 

bază. 

  2. Sporul se acordă personalului care locuieşte în localitatea în care îşi desfăşoară 

activitatea potrivit contractului individual de muncă, cel puţin 5 zile săptămânal. 

 

  IV. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru 

personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii 

sociale cu sau fără cazare care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau 

vătămătoare, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. d) de la cap. II din anexa nr. II la 

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare 

  A. Spor de până la 15% din salariul de bază, acordat personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în: 

  1. servicii de intervenţie în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite 

adicţii, victime ale violenţei în familie, victime ale dezastrelor naturale etc.;  

  2. servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilităţi şi pentru persoane 

vârstnice. 

  B. Spor de până la 10% din salariul de bază, acordat personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în centre de preparare şi distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie 

  V. Locurile de muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru 

personalul din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, care îşi desfăşoară 

activitatea în condiţii deosebite (stres sau risc), conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) de 

la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare 

  A. Spor de până la 15% din salariul de bază, acordat pentru asistentul maternal şi 

personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de primire şi cazare pentru solicitanţii de 

azil şi persoane care au primit o formă de protecţie în România prevăzute în Nomenclatorul 

serviciilor sociale, aprobat potrivit legii  

  B. Spor de 15% din salariul de bază, acordat pentru personalul din: 

 

   1. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu 

cazare, de îngrijiri paliative; 

  2. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, 

cu cazare/fără cazare, care acordă servicii pentru persoanele vârstnice dependente conform 

grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 886/2000; 

  3. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, 

cu sau fără cazare, care lucrează cu persoanele fără adăpost şi copiii străzii; 

  4. unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, 

cu sau fără cazare, care acordă servicii persoanelor cu handicap (adulţi şi copii), altele decât 

cele menţionate la pct. I.  

  C. Abrogată.  



  D. Spor de 15% din salariul de bază, acordat personalului din unităţile de asistenţă 

socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare sau fără cazare, 

prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat potrivit legii, altele decât cele 

prevăzute la punctele I-IV 

  E. Pentru al II-lea copil dat în plasament, asistenţii maternali profesionişti beneficiază de 

un spor de 15% din salariul de bază, conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. f) de la cap. II 

din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare 

  VI. Spor de până la 7,5% din salariul de bază pentru asigurarea continuităţii în muncă 

acordat asistenţilor maternali profesionişti conform prevederilor art. 14 alin. (1) lit. g) de la 

cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare 

  NOTĂ: 

  Sporurile prevăzute la pct. IV şi V nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane, aşa cum 

prevede art. 14 alin. (3) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

3. H.G. nr. 751/2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază 

de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de 

încadrare 

ARTICOL UNIC 

  Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt 

încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) 

din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de 

bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din 

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare. 


