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Referitor  la  solicitarea  dumneavoastră,  transmisă  Ministerului  Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administraţiei (MDLPA), vă comunicăm următoarele:

În  urma determinărilor  efectuate de agentul  economic,  conform Contractului  nr.
205/01.09.2020, a fost emis, de către Direcţia de Sănătate Publică a municipiului
București,  Buletinul  de  expertiză  nr.  84/2020  prin  care  s-a  constatat  incidenţa
prevederilor legale.

Mai exact,  raportul medicului de medicina muncii,  care supraveghează starea de
sănătate  a  angajaţilor,  concluzionează că se  întrunesc  5  factori  de risc  de la
Art.5cf.Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de
personal,  a  mărimii  concrete  a  sporului  pentru  condiţii  de  muncă,  precum și  a
condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Administraţie"  din  administraţia  publică  centrală.  La  punctul  referior  la
Intensitatea  de acțiune a factorilor  nocivi  se  arată  că  “intensitatea  câmpului
electromagnetic depășește limita din HG 520/2016”.

Conform prevederilor legale în vigoare, acordarea sporului nu este facultativă,
este  obligatorie,  și  se  efectuează  pe  baza  buletinului  de  expertiză  sau
determinare. Astfel, toţi salariaţii MDLPA, cu excepţia demnitarilor, beneficiază de
sporul pentru condiţii vătămătoare care se calculează prin aplicarea unui procent de
15% la nivelul salarizării din 2018 (cuantumul sporului în cauză a fost plafonat la
nivelul anului 2018).

Menţionăm că, în luna decembrie 2020, numărul salariaţilor beneficiari  a fost de
717.

Acordarea sporului a fost făcută cu respectarea art. 3. alin. (3) din Regulament,
respectiv:

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii periculoase sau
vătămătoare sunt acelea care întrunesc cel puţin doi factori de risc din cei prevăzuţi
la art. 5, astfel cum se prevede în:

a) buletinele de determinare, eliberate în condiţiile legii;

b)  buletinele  de  expertizare,  eliberate  în  condiţiile  legii  de  către  direcţiile  de
sănătate publică sau Institutul  Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia
Muncii „Alexandru Darabont“ - București.

Precizăm că respectivul contract (nr. 205/01.09.2020) a avut ca obiect prestarea de
servicii de măsurare a câmpurilor electromagnetice și radioelectrice pentru sediile
ministerului, în scopul verificării incidenţei prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu
cele din Anexa VIII, lit. B, art. 1 și, respectiv, lit. I art 1 - Reglementări specifice
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funcţionarilor  publici  și  personalului  contractual  la  Legea  –  cadru  nr.153/2017,
precum  și  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  917/2017  pentru  aprobarea
Regulamentului-cadru  privind  stabilirea  locurilor  de  muncă,  a  categoriilor  de
personal,  a  mărimii  concrete  a  sporului  pentru  condiţii  de  muncă,  precum și  a
condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Administraţie"  din  administraţia  publică  centrală.a  avut  ca  obiect  prestarea  de
servicii de măsurare a câmpurilor electromagnetice și radioelectrice pentru sediile
ministerului în scopul verificării incidenţei prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice coroborate cu
cele din Anexa VIII, lit. B, art. 1 și, respectiv, lit. I art 1 - Reglementări specifice
funcţionarilor  publici  și  personalului  contractual  la  Legea  –  cadru  nr.153/2017,
precum  și  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  917/2017  pentru  aprobarea
Regulamentului-cadru  privind  stabilirea  locurilor  de  muncă,  a  categoriilor  de
personal,  a  mărimii  concrete  a  sporului  pentru  condiţii  de  muncă,  precum și  a
condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare
"Administraţie" din administraţia publică centrală.
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