
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ  

 

Proiect de Hotărâre de Guvern  

 

pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază, pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul programului normal de lucru de spor de 15% din salariul de bază/solda 

de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Potrivit prevederilor art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap grav sau accentuat, în cadrul 

programului normal de lucru se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul 

de funcţie/indemnizaţia de încadrare. Teza a doua a aceluiași articol reglementează stabilirea prin 

hotărâre a Guvernului a categoriilor de persoane cu handicap care vor beneficia de acest spor. 

 

Alineatul (2) al articolului 80 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare stabilește următoarele 

tipuri de handicap: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, 

boli rare. 

La momentul actual, potrivit prevederilor legale, sporul de 15% din salariul de bază se acordă 

nevăzătorilor cu handicap grav şi accentuat, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului 

normal de lucru, situație care generează diferenţiere pe criterii de dizabilitate, în ceea ce privește 

căștigurile salariale realizate de persoanele cu handicap. 

Odată cu ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, prin Legea nr. 

221/2010, România s-a angajat să protejeze și să promoveze dreptul la muncă pentru persoanele cu 

dizabilități, inclusiv pe durata angajării, prin luarea de măsuri adecvate, inclusiv de ordin legislativ, 

pentru a interzice discriminarea pe criterii de dizabilitate referitoare la toate aspectele şi formele de 

încadrare în muncă. 

 

11 Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

 

2. Schimbări preconizate 

 

Actul normativ stabilește categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de sporul de 15% din 

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



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

Astfel, de sporul de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de 

încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, vor beneficia toate persoanele încadrate în gradul de handicap grav sau în gradul de 

handicap accentuat, în baza și pe durata de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad 

de handicap, indiferent de tipul de dizabilitate. emis în condițiile legii de către comisiile de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap județene respectiv locale ale sectoarelor municipiului București sau 

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în baza criteriilor medico-

psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap 

Prevederile cuprinse în prezenta hotărâre se încadrează în categoria măsurilor legislative specifice 

necesare pentru a accelera sau obţine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilităţi în ceea ce 

privește exercitarea dreptului la muncă, obligație asumată odată cu ratificarea de către România, prin 

Legea nr. 221/2010, a Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități.Potrivit Convenției 

privind drepturile persoanelor cu dizabilități, măsurile specifice care sunt necesare pentru a accelera 

sau obţine egalitatea de facto a persoanelor cu dizabilităţi nu vor fi considerate o discriminare.  

3. Alte informaţii     

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.                     

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impact asupra sarcinilor administrative 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impact asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3.Impact social 

Reglementările stabilite prin prezentul act normativ au ca scop asigurarea dreptului persoanelor cu 

dizabilități la protecţie egală şi la beneficiu egal al legii, fără niciun fel de discriminare.  
     
4. Impact asupra mediului 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung 

(pe 5 ani) 

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

patru ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, în 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

 

 

 

     



i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c)bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. contribuţii de 

asigurări 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare,  

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

  

 

 

 

 

45.144 

    

3. Impact financiar 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 45.144     

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

La 30 septembrie 2017, situația persoanelor cu handicap angajate în 

sectorul public se prezenta astfel: 

 

Funcționari publici = 1586 

- 1246 persoane încadrate în gradul de handicap accentuat,  

-   141 persoane încadrate în gradul de handicap grav,  

 

Dintre acestea, 79 persoane cu handicap vizual (9 cu handicap grav și 70 

cu handicap accentuat)  beneficiază de sporul de 15%. 

 

Personal contractual – 9.996 

-   6.894 persoane încadrate în gradul de handicap accentuat,  

-   1.317 persoane încadrate în gradul de handicap grav,  

 

Dintre acestea, 1.159 persoane cu handicap vizual  (630 cu handicap 

grav și 529 cu handicap accentuat) beneficiază de sporul de 15%. 

 

De prevederile actului normativ vor beneficia: 9598 persoane, dintre 

acestea beneficiaza deja de sporul de 15% 1238 persoane cu handicap 

vizual. 

 

Castigul mediu la nivelul lunii septembrie, în sectorul bugetar este de 



3000 lei. 

 

Necesarul de fonduri pentru asigurarea sporului de 15% pentru 

personalul salariat din fonduri publice încadrat în gradul de handicap 

grav și în gradul de handicap accentuat se estimeaza la: 

 

3000*15%* (9598-1238) persoane =  

= 3000 * 15%* 8360  

= 3.762.000 lei/luna,  

= 45.144.000 lei/ an    

7. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:                                                             

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ; 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispozitii. 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii;  

Nu este cazul.  

b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.   

2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare                      

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                     

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare   

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.       

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii  Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                    

5. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                                                    

6. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.           

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social  

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul va fi avizat de Consiliul Legislativ şi Consiliul Economic şi Social . 

6. Alte informaţii  

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

La elaborarea prezentului act normativ au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

3. Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. 

2.Alte informaţii 

Nu este cazul. 

 

 

 

 

 



Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru stabilirea 

categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul 

programului normal de lucru de spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de 

funcţie/indemnizaţia de încadrare. 
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