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HOTĂRÂRE nr. 917 din 20 decembrie 2017 
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 
a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, 
precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru 
familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" 
din administraţia publică centrală 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1039 din 29 decembrie 
2017 

Data intrării în vigoare 01-01-2018 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
Articolul 1 
Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de 
muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia 
ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie“ din administraţia publică 
centrală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Articolul 2 
Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor 
de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, 
precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională 
de funcţii bugetare „Administraţie“ din administraţia publică centrală 
reglementează modalitatea de stabilire a locurilor de muncă, a 
categoriilor de personal, a mărimii concrete, precum şi a condiţiilor de 
acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă prevăzute în cap. II din 
anexa nr. VII, precum şi în cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual, cu excepţia personalului încadrat în 
administraţia publică locală. 
Articolul 3 
Acordarea sporului pentru condiţii de muncă, în limitele prevăzute în 
anexa la prezenta hotărâre, este în responsabilitatea ordonatorului de 
credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea în 
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�
sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat. 
Articolul 4 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018. 
   

 PRIM-MINISTRU 
 MIHAI TUDOSE 

 Contrasemnează: 
 p.Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi 

fondurilor europene, 
 Sirma Caraman, 
 secretar de stat 

 Viceprim-ministru, ministrul mediului, 
 Graţiela Leocadia Gavrilescu 

 Secretarul general al Guvernului, 
 Roxana-Cezarina Bănică 

 p.Ministrul muncii şi justiţiei sociale, 
 Adrian Marius Rîndunică, 

 secretar de stat 
 Ministrul finanţelor publice, 

 Ionuţ Mişa 
 p.Ministrul sănătăţii, 

 Corina Silvia Pop, 
 secretar de stat 

 Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, 
 Petre Daea 

 Ministrul cercetării şi inovării, 
 Puiu-Lucian Georgescu 

Bucureşti, 20 decembrie 2017. 
Nr. 917. 

ANEXĂ 

REGULAMENT 

privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a 
mărimii concrete 
a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de 
acordare a acestuia pentru 
familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din 
administraţia publică centrală 
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