Federaţia Sindicatelor
Libere din Invăţământ

Federaţia Sindicatelor din
Educație „SPIRU HARET”

Federația Națională Sindicală
„Alma Mater”

Către,
Parlamentul României,
Stimată/Stimate Doamnă/Domnule Deputat/Senator,
Federațiile sindicale reprezentative din sectoarele de activitate învățământ
preuniversitar și universitar – respectiv Federația Sindicatelor Libere din Învățământ,
Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA
MATER” – apreciază că Legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice este
imperios necesară, având în vedere haosul și inechitățile actuale din domeniul salarizării.
În urma analizării în ansamblu a proiectului actului normativ în cauză elaborat de
Ministerul Muncii și Justiției Sociale și a propunerilor trimise de sindicatele afiliate, apreciem
că se impun o serie de corecturi în cuprinsul acestuia, atât la familia ocupațională
„învățământ”, cât și la prevederile generale, din următoarele motive:
1. O comparație între Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice și proiectul noii legi demonstrează fără echivoc faptul că
principiile diferă, în cel din urmă învățământul fiind dezavantajat evident, din următoarele
considerente:

conform Legii nr. 284/2010, salariul de bază maxim la care putea ajunge un
profesor S era corespondentul coeficientului 5,36 (0,35 din indemnizația Președintelui
României) pe o scară de la 1 la 15; în proiectul legii de salarizare unitară, coeficientul
maxim este de 2,76 (0,23 din indemnizația Președintelui României), pe o scară de la 1
la 12.

prin Legea nr. 284/2010 s-a stabilit raportul dintre salariul maxim al unui
profesor S și salariul profesorului debutant S este de 2,55:1, în timp ce în proiectul
legii de salarizare unitară acest raport este de numai 1,68:1.

potrivit Legii nr. 284/2010, salariul de bază maxim la care putea ajunge un
profesor universitar era corespondentul coeficientului 8,16 (0,55 din indemnizația
Președintelui României), pe o scară de la 1 la 15; în proiectul Legii privind salarizarea
unitară, coeficientul maxim este de 5,41 (0,45 din indemnizația Președintelui
României), pe o scară de la 1 la 12.
2. Un învățător M, la treapta de vechime 15-20 de ani și gradul didactic I, ar urma să
aibă un salariu egal cu al învățătorului necalificat, 25 de ani vechime!
3. Funcțiile de conducere din învățământul preuniversitar și universitar vor fi
neatractive, atât timp cât indemnizațiile corespunzătoare acestor funcții sunt, în foarte multe
cazuri, sub salariile de bază, fără sporuri, ale personalului didactic de predare.
Astfel, dacă salariul de bază maxim al unui profesor S poate ajunge la aproximativ
6869 lei, indemnizațiile pentru funcții de conducere vor fi de: 5966 lei pentru director unitate
de învățământ gradul I, 6844 lei pentru director adjunct unitate de învățământ gradul II, 5791
lei (pentru director adjunct unitate de învățământ gradul I.
De asemenea: un inspector școlar va beneficia de o indemnizație de 6229 lei, cu
aproximativ 700 de lei mai puțin decât salariul de bază maxim al unui profesor; un rector
profesor ar avea la o universitate gradul 1 un salariu cu doar 160 lei mai mare decât un
profesor universitar la maxim, iar un prorector cu 1963 lei mai puțin decât același profesor.

4. Alte inadvertențe apar și în cazul personalului didactic auxiliar. Astfel:
- un bibliotecar S, de la categoria alte biblioteci (adică preuniversitar și universitar) va
ajunge la un salariu de 5786 lei, egal cu al informaticianului IA (S), în timp ce secretarul șef și
contabilul șef dintr-o unitate de învățământ de gradul I preuniversitar vor avea un salariu de
mai mic, 5212 lei;
- același bibliotecar va avea salariul de bază mai mare decât al unui profesor S, cu
gradul didactic II și la treapta de vechime 20-25 de ani (5670 lei);
- trebuie avută în vedere și discrepanța care există raportat la salariul stabilit pentru
administratorul financiar S (5410 lei) sau un secretar S (5303 lei);
- salariile de bază pentru contabilul- șef și secretarul-șef S din unitățile de învățământ
preuniversitar de gradul I (5212 lei), sunt mai mici decât salariile administratorului financiar S
(5431 lei) sau secretarului S (5323 lei);
- în învățământul special, salariul personalului medical va fi mai mare chiar decât
salariile personalului didactic, ceea ce va genera nemulțumirea acestuia din urmă.
5. Salariile de bază ale bucătarilor sunt nejustificat de mici, comparativ cu cele ale
îngrijitorilor și muncitorilor. De exemplu, salariul de bază al unui muncitor calificat, la gradația
5, poate ajunge la 4812 lei, în timp ce salariul maxim al unui bucătar poate ajunge la 3680 lei,
în anul 2022, în condițiile în care acesta din urmă este muncitor calificat.
6. Din textul proiectului de lege nu reiese care va fi mecanismul de stabilire a
indemnizațiilor personalului din Anexa IX, începând cu anul 2023.
7. Proiectul legii de salarizare unitară nu respectă Programul de guvernare aprobat de
Parlamentul României. Conform acestuia, salariile din învățământ ar trebui să crească cu
20%, începând cu data de 01 iulie 2017, și cu 30% începând cu data de 1 ianuarie 2018;
însă proiectul de lege menționat reglementează creșterea salariilor din învățământ cu 50%
abia de la data de 01 ianuarie 2018.
8. Proiectul de lege menține până la data de 31 decembrie 2017 actualul sistem de
calcul al sporurilor și indemnizațiilor – respectiv prin raportare la salariul de bază din luna
decembrie 2016 (în condițiile în care textul prevede că „se mențin în plată la nivelul acordat
pentru luna martie 2017”), iar nu la salariul de bază de care persoana beneficiază efectiv la
momentul acordării sporurilor. Ori, federațiile noastre au primit asigurări din partea
Guvernului că problema calculului corect și normal al sporurilor va fi reglementată de la 1
iulie 2017, prin Legea privind salarizarea unitară – ceea ce constatăm că nu se întâmplă,
spre nemulțumirea salariaților din sistem.
Ținând cont de aspectele prezentate de mai sus, formulăm următoarele
PROPUNERI:
1. Este imperios necesar ca prima tranșă de majorare, cea de 20%, să se acorde
începând cu data de 1 iulie 2017, pentru respectarea Programului de guvernare aprobat de
Parlamentul României. Este obligatoriu ca această creșterea să fie medie, pentru a se putea
face reîncadrarea unui număr semnificativ de cadre didactice, ținând cont de faptul că, prin
acest Proiect de lege, se diminuează de la 11, la 7 numărul treptelor de vechime în funcție de
care se face salarizarea. De asemenea, se impune ca M.E.N. să fie abilitat să elaboreze
noile grile de salarizare.
2. Coeficientul maxim corespunzător funcției de profesor, grad I, S, cu o vechime de
peste 25 de ani, să fie de aproximativ 3.35, al profesorului universitar cu vechime peste 25
ani la gradația 5 să fie de 6,15, iar apoi corelați toți ceilalți coeficienți ai funcțiilor didactice de
predare din grilele de la familia învățământ. Numai în aceste condiții s-ar putea ajunge la un
raport mai firesc între salariul maxim și cel minim pentru un profesor să fie de cel puțin 2:1,
raport pe care îl regăsim în majoritatea țărilor. De asemenea, s-ar ajunge ca salariul maxim
al unui profesor S să reprezinte aproximativ 0,28 din indemnizația președintelui României
(menționăm că, potrivit dispozițiilor Legii nr. 284/2010, acest raport este de 0,35).

3. Indemnizațiile directorilor unităților de învățământ ar trebui să fie cu aproximativ
20% mai mari, iar cele ale directorilor adjuncți cu aproximativ 15% mai mari decât salariul de
bază maxim al unui profesor S.
De asemenea, indemnizațiile inspectorilor școlari generali și inspectorilor școlari
generali adjuncți trebuie să fie mai mari decât indemnizațiile directorilor unităților de
învățământ, iar salariile de bază ale inspectorilor din MEN trebuie să fie superioare față de
cele ale inspectorilor școlari generali.
3. Având în vedere că stresul la care este supus un cadru didactic este comparabil cu
cel al magistraților, se impune acordarea unui spor de suprasolicitare neuropsihică, prin
creșterea salariilor de bază cu 3% pentru fiecare tranșă de vechime în învățământ.
Facem precizarea că, în trecut, cadrele didactice au beneficiat de acest drept.
4. Fidelitatea personalului didactic cu peste 30 de ani vechime în învățământ trebuie
răsplătită cu un spor de 5%.
5. Pentru stimularea performanțelor cadrelor didactice din învățământul universitar
trebuie acordat, prin competiție, pentru 15% din personalul didactic de predare un spor de
performanță academică de 10% pe durata unui an.
6. Trebuie reglementată salarizarea întregului personal din cadrul Academiei Române
și a celui din unitățile subordonate acesteia.
7. Sporul de doctor pentru nu fi considerat indemnizație și conform Art.25, al.1 să se ia
în calcul la determinarea limitei de sporuri în care trebuie să se încadreze ordonatorul de
credite, trebuie considerat ca mărire a salariului de baza cu un cuantum de 50% din salariu
minim brut pe țară garantat în plată.
8. Pentru funcțiile de execuție de la personalul didactic auxiliar, salariul de bază cel
mai mare trebuie să fie cel al informaticianului S, iar salariul de bază al bibliotecarului trebuie
să fie egal cu cel al administratorului de patrimoniu.
9. Salariile bucătarilor trebuie să fie egale cu cele ale muncitorilor calificați I.
10. Conform Programului de guvernare aprobat de Parlamentul României, Legea
salarizării unitare trebuie aplicată și pentru învățământ începând cu data de 01 iulie 2017,
prin acordarea unei creșteri salariale de 20%.
Următoarea tranșă de majorare, conform aceluiași Program de guvernare, ar trebui
să fie de 30% începând cu data de 1 ianuarie 2018.
11. Se impune eliminarea oricăror dispoziții referitoare la calculul sporurilor și
indemnizațiilor prin raportare la un alt salariu de bază decât cel pe care îl are persoana în
plată. Sporurile/indemnizațiile se calculează la salariul de bază al persoanei din momentul
nașterii dreptului.
12. Întrucât în familia ocupațională învățământ există peste 30 de funcții care vor
trebui preluate din alte familii ocupaționale, al căror statut – didactic auxiliar/auxiliar specific –
era reglementat prin Legea nr. 250/2016 și H.G. nr. 38/2017 (care, odată cu intrarea în
vigoare a noii legi, vor fi abrogate), solicităm completarea Anexei nr. I – FAMILIA
OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „ÎNVĂȚĂMÂNT”, 6. Salarii de bază pentru
funcțiile didactice auxiliare – cu restul de funcții din H.G. 38/2017.
13. În plus față de cele de mai sus, considerăm că trebuie operate și alte
modificări/completări punctuale în textul proiectului Legii privind salarizarea unitară,
respectiv:
I. La prevederile generale:
a) la art. 3: se impune introducerea unui nou alineat – alineatul (2), cu următorul
cuprins: „(2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial,
fiecare minister elaborează norme metodologice de aplicarea a acesteia, care se aprobă prin
hotărâre de Guvern.”

b) la art. 7: trebui definit și ce se înțelege prin termenul de „compensație”, întâlnit la
art. 25 și art. 37 din lege;
c) la art. 8 alin. (2): trebuie eliminată sintagma „sau avansarea în gradație” – în
condițiile în care acesta se face automat, la împlinirea vechimii corespunzătoare;
d) la art. 15 – Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventiv
propunem ca personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada
de exercitare a acesteia, beneficiază de salariul de bază mai mare cu 10%.
e) la art. 18 alin. (1): propunem modificarea textului astfel: „Ordonatorii de credite
acordă, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, indemnizații de hrană
anuale...”
f) la art. 27 alin. (1): propunem modificarea tezei finale astfel: „..... de încadrare
aferente gradului sau treptei profesionale similare în plată la data reluării activității.”
g) la art. 26 alin. (4): propunem modificarea textului astfel: „(4) Ordonatorii de credite
acordă, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, prime de vacanță anuale,....”
II.
La Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE
„ÎNVĂŢĂMÂNT”:
a) la art. 7: se impune introducerea unui nou alineat – alineatul (2), cu următorul
cuprins: „(2) În învățământul gimnazial creșterea salariului de bază cu procentul stabilit
conform alin. (1) se face numai pentru orele efectiv lucrate cu clasele/grupele
simultane.”
b) la art. 12: se impune completarea textului după cum urmează:
„Personalul didactic de predare, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de
învățământ preuniversitar, poate fi salarizat.....”
c) art. 15: se modifică în totalitate și va avea următorul cuprins:
„Art. 15. Majorările și creșterile salariale prevăzute la art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art.
9 și cuantumul salarial pentru sporul de doctor, nu se iau în calcul la determinarea
limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art.
25 din lege.”
În speranța că veți da curs propunerilor noastre, vă asigurăm de întreaga noastră
stimă.
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Propuneri și justificări la Adresa comună a celor trei federații reprezentative pentru Învățământ
referitoare la construcția Legii Salarizării Unitare
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modificate
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trebuie

Propuneri de modificare

Justificări

Modificări la: Corpul legii LEGE – CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice PROIECT 10.04.2017
CAPITOLUL IV
Dispoziții finale și tranzitorii
După (1) Gestionarea sistemului de salarizare
a personalului din instituțiile şi autoritățile
Este necesar ca ministerele sa stabilească pentru
publice se asigură de fiecare ordonator de
fiecare din unitățile din subordine modul de aplicare
credite. Trebuie adăugat un aliniat nou:
al legii precum si grilele cu creșterile prognozate în
Art. 3 – Gestionarea sistemului de „(2) În termen de 60 de zile de la publicarea
prezenta lege.
salarizare
prezentei legi în Monitorul Oficial, fiecare
Se va evita aplicarea legii in mod haotic, iar modul
minister elaborează norme metodologice de
de aplicare ar fi girat chiar de guvernul care a
aplicarea a acesteia, care se aprobă prin
generat această lege.
hotărâre de Guvern.”

Art. 7 - Termeni

Trebuie definit și ce se înțelege prin termenul
de „compensație”, întâlnit la art. 25 și art. 37
din lege;

Art. 8 – Criterii generale
(2) Criteriile de performanță generale
avute în vedere la promovarea în
funcție, grade/ trepte profesionale sau
avansarea în gradație a personalului
plătit din fonduri publice ori în vederea
acordării unor premii sunt următoarele:

Text nou
(2) Criteriile de performanță generale avute în
vedere la promovarea în funcție, grade/ trepte Avansarea în gradație a personalului plătit din
profesionale a personalului plătit din fonduri fonduri publice se face automat, la împlinirea
publice ori în vederea acordării unor premii vechimii corespunzătoare.
sunt următoarele:
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CAPITOLUL II – Salarizarea
Art. 23– Sporul pentru condiții de
muncă
Locurile de muncă, categoriile de
personal, mărimea concretă a sporului
pentru condiții de muncă prevăzut în
anexele nr. I - VIII, precum și condițiile
de acordare a acestuia, se stabilesc
prin Regulament-cadru elaborat de
către
fiecare
dintre
ministerele
coordonatoare ale celor 6 domenii de
activitate
bugetară,
respectiv
administrație, sănătate și asistență
socială, învățământ, justiție, cultură,
diplomație, de către instituțiile de
apărare, ordine publică și securitate
națională, precum și de către
autoritățile publice centrale autonome,
care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea fiecăruia
dintre
ministerele
coordonatoare,
fiecăreia dintre instituțiile de apărare,
ordine publică și securitate națională
sau
autoritățile
publice
centrale
autonome, cu avizul Ministerului Muncii
și Justiției Sociale și al Ministerului
Finanțelor Publice și cu consultarea
federațiilor sindicale reprezentative
domeniului de activitate.
Art. 27 – Salarizarea în caz de
suspendare a raportului de muncă
sau de serviciu

Propuneri de modificare

Justificări

Locurile de muncă, categoriile de personal,
mărimea concretă a sporului pentru condiții de
muncă prevăzut în anexele nr. I - VIII, precum
și condițiile de acordare a acestuia, se
stabilesc prin Regulament-cadru elaborat de
către fiecare dintre ministerele coordonatoare
ale celor 6 domenii de activitate bugetară,
respectiv administrație, sănătate și asistență
socială,
învățământ,
justiție,
cultură,
diplomație, de către instituțiile de apărare,
ordine publică și securitate națională, precum
și de către autoritățile publice centrale
autonome, în termen de 60 de zile de la
aplicarea acestei legi, care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia
dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia
dintre instituțiile de apărare, ordine publică și
securitate națională sau autoritățile publice
centrale autonome, cu avizul Ministerului
Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului
Finanțelor Publice și cu consultarea federațiilor
sindicale
reprezentative
domeniului
de
activitate.

Pentru
evitarea
situațiilor
discriminatorii,
Regulamentul de acordare a sporurilor trebuie
elaborat cu celeritate, pentru a acorda egalitate de
tratament și categoriilor de personal care deși
lucrează în condiții vătămătoare, determinate după
anul 2010, nu au beneficiat de sporul de condiții
vătămătoare din cauza lipsei Regulamentului
precizat în Legea - cadru nr. 284/2010 de salarizare
unitară a personalului plătit din fonduri publice,
Regulament care nu a fost elaborat până în prezent

Art. 27 – Salarizarea în caz de suspendare a la art. 27 alin. (1): propunem modificarea tezei finale
raportului de muncă sau de serviciu
astfel: „..... de încadrare aferente gradului sau treptei
(1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit profesionale similare în plată la data reluării
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Articole
existente
modificate

ce

trebuie

(1) Personalul care s-a aflat în concediu
plătit pentru creșterea şi îngrijirea
copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 7 ani, în cazul copilului cu
handicap, precum şi personalul ale
cărui raporturi de muncă sau raporturi
de serviciu au fost suspendate din alte
cauze, potrivit legii, la reluarea activităţii
îşi păstrează gradul sau treapta
profesională în care a fost încadrat
anterior suspendării şi beneficiază de
salariul de bază/salariul funcției de
bază/solda
funcției
de
bază/indemnizația
de
încadrare
aferente
gradului
sau
treptei
profesionale prevăzut în anexele la
prezenta lege.
Art. 37 – Aplicarea legii
(2)
b. prin excepţie de la lit.a, se acordă
următoarele creșteri salariale:
- soldele de funcție ale personalului
militar, se majorează cu 20% faţă de
nivelul acordat pentru luna martie 2017;
- salariile de funcție ale polițiștilor, se
majorează cu 5% faţă de nivelul
acordat pentru luna martie 2017;
c. prin excepţie de la lit.a, salariile de
bază de care beneficiază personalul
plătit din fonduri publice din instituţiile şi
autorităţile publice ale administraţiei
publice locale, astfel cum sunt definite

Propuneri de modificare

Justificări

pentru creșterea şi îngrijirea copilului în vârstă activității.” Deoarece dacă nu se reformulează astfel
de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul conform articolului inițial la întoarcere va primi
copilului cu handicap, precum şi personalul ale salariu din 2022
cărui raporturi de muncă sau raporturi de
serviciu au fost suspendate din alte cauze,
potrivit legii, la reluarea activităţii îşi păstrează
gradul sau treapta profesională în care a fost
încadrat anterior suspendării şi beneficiază de
salariul de bază/salariul funcției de bază/solda
funcției de bază/indemnizația de încadrare
aferente gradului sau treptei profesionale
similare în plată la data reluării activității.

(2)
b. prin excepție de la lit. a, se acordă
următoarele creșteri salariale:
- soldele de funcție ale personalului militar, se
majorează cu 20% faţă de nivelul acordat
pentru luna martie 2017;
- salariile de funcție ale polițiștilor, se
majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru
luna martie 2017;
- salariile de bază de care beneficiază
personalul din învățământ și BCU-uri, se
majorează, în medie cu 20%, iar în acest sens
Ministerul Educației Naționale va emite
anexele cu cuantumul noilor salarii pentru

Este imperios necesar să se acorde majorarea de
20% de la data de 1 iulie 2017, ținând cont că
aceasta este prevăzută în Programul de guvernare.
Este obligatoriu să se acorde creșterea medie,
pentru a se putea face reîncadrarea unui număr
semnificativ de cadre didactice, ținând cont de faptul
că, prin acest Proiect de lege, se diminuează de la
11, la 7 numărul treptelor de vechime în funcție de
care se face salarizarea. MEN trebuie abilitat prin
lege să stabilească noile salarii, altfel, pentru
personalul didactic de predare această lege este
inaplicabilă. Este nevoie ca MEN să facă aceste
grile și pentru a fi incluse și funcțiile noi apărute în
anexa 1 și care nu se pot reconstitui după legi
anterioare, întrucât nu există similar în plată.
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la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. personalul din învățământ;
273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările
ulterioare, indiferent de sistemul de
finanţare şi de subordonare se stabilesc
conform prevederilor prezentei legi. De
aceste
prevederi
beneficiază
și
personalul care ocupă funcții de
demnitate publică alese din cadrul
organelor autorităților publice locale,
respectiv primari, viceprimari, președinți
și vicepreședinți ai consiliilor județene și
ai consiliului general al municipiului
București.
(3)
(3)
b) salariile de bază de care beneficiază
b) salariile de bază de care beneficiază personalul din învățământ și BCU-uri, se
personalul didactic din învățământ, se majorează, cu 30% față de nivelul acordat
majorează cu 50% față de nivelul pentru luna decembrie 2017, iar în acest sens
acordat pentru luna decembrie 2017;
Ministerul Educației Naționale va emite, in
termen de 60 de zile de la apariția aceste legi,
anexele cu cuantumul noilor salarii pentru
personalul din învățământ;
Art. 18 - Indemnizație de hrană
Art. 18 - Indemnizație de hrană
(1) Ordonatorii de credite acordă (1) Ordonatorii de credite acordă, începând cu
indemnizații de hrană anuale la nivelul data intrării în vigoare a prezentei legi,
a două salarii de bază minime brute pe indemnizații de hrană anuale la nivelul a două
țară garantate în plată, cu excepția salarii de bază minime brute pe țară garantate
personalului din sectorul de apărare în plată, cu excepția personalului din sectorul
națională, ordine publică și siguranță de apărare națională, ordine publică și
națională care, potrivit legii, beneficiază siguranță națională care, potrivit legii,
de
drepturi
de
hrană,
potrivit beneficiază de drepturi de hrană, potrivit

Justificări

Personalul didactic se rezumă, conform art. 291 (2)
din Legea 1/2011: (2) Personalul didactic este
format din personalul didactic de predare/cercetare,
personal didactic auxiliar/cercetare din universități,
biblioteci universitare și biblioteci centrale
universitare.
Atât în instituțiile de învățământ superior cât și
preuniversitar structura personalului, conform
legii1/2011 este format din: personal didactic și
personal administrativ sau nedidactic.
Astfel dacă nu se reformulează art. 37, alin.2, pct.b)
și alin.3, pct. b), de la 1 iulie 2017 ar beneficia de
majorare doar personalul didactic, iar de la 01
Ianuarie 2018 nu ar beneficia de creșterea de 30%
decât personalul didactic comparativ cu personalul
administrativ sau nedidactic care vor beneficia de
doar 25%, creând o discriminare între modul de
creștere al salariului din aceeași instituție.

Întrucât la Art. 44 – Abrogarea unor dispoziții
La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
c) prevederile referitoare la acordarea tichetelor de
masă salariaților din sectorul bugetar prevăzute de
art. 1 din Legea 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masă
trebuie specificat clar momentul acordării
indemnizației de hrană, indemnizație ce va înlocui
tichetul de masă
4/16

Articole
existente
modificate

ce

trebuie

Propuneri de modificare

Justificări

Ordonanței Guvernului nr. 26/1994
privind drepturile de hrană, în timp de
pace, ale personalului din sectorul de
apărare națională, ordine publică și
siguranță națională, republicată.

Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind
drepturile de hrană, în timp de pace, ale
personalului din sectorul de apărare națională,
ordine publică și siguranță națională,
republicată.

Art. 26 – Premii și prime
(4) Ordonatorii de credite acordă prime
de vacanță anuale, sub formă de
vouchere de vacanță prevăzute la art. 1
alin. (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea
voucherelor de vacanță, cu modificările
și completările ulterioare.
(5) Începând cu 1 ianuarie 2018,
valoarea anuală a voucherelor de
vacantă (prime de vacanță) este la
nivelul unui salariu de bază minim brut
pe țară garantat în plată și se acordă
lunar proporțional cu timpul efectiv
lucrat în cursul anului calendaristic.

Art. 26 – Premii și prime
(4) Ordonatorii de credite acordă, începând cu
data intrării în vigoare a prezentei legi, prime
de vacanță anuale, sub formă de vouchere de
vacanță prevăzute la art. 1 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009
Aceste prime de vacanță trebuie acordate odată cu
privind acordarea voucherelor de vacanță, cu
intrarea în vigoare a legii.
modificările și completările ulterioare.
(5) Valoarea anuală a voucherelor de vacantă
(prime de vacanță) este la nivelul unui salariu
de bază minim brut pe țară garantat în plată și
se acordă lunar proporțional cu timpul efectiv
lucrat în cursul anului calendaristic.

Art. 44 – Abrogarea unor dispoziții
La data intrării în vigoare a prezentei
legi, se abrogă:

Trebuie introdus pct. ee) și ff)
ee) art. 311 alin. (1) din Legea 1/2011 Legea
Educației Naționale privind acordarea gradației
de merit
ff) - Art. 21 al. (2) și (3) al legii nr. 752/ 2001
privind organizarea și funcționarea Academiei
Române (modificată de legea Nr. 80/ 2007)
privind salarizarea personalului din cadrul
Academiei Române și a celui din unitățile
subordonate acesteia.

Este necesar abrogarea art. 311 alin. (1) din Legea
1/2011 Legea Educației Naționale privind acordarea
gradației de merit deoarece la Art. 5 din Anexa nr. I FAMILIA
OCUPAŢIONALĂ
DE
FUNCŢII
BUGETARE „ÎNVĂŢĂMÂNT”, se prevede ca pentru
gradația de merit perioada de acordare este de 4 ani
față de prevederea din art. 311 alin. (1) din Legea
1/2011 Legea Educației Naționale unde perioada de
acordare este de 5 ani.
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Argumentarea abrogării articolului prevăzut la lit. ff)
Este făcută mai jos la introducerea lit. C –
Reglementări specifice personalului din cadrul
Academiei Române și a celui din unitățile
subordonate

ECŢIUNEA
salariale

a

2-a

Alte

drepturi

Art. 14 - Drepturi salariale pentru
deținerea titlului științific de doctor
(1) Personalul care deține titlul științific
de doctor beneficiază de o indemnizație
lunară pentru titlul științific de doctor în
cuantum de 50% din nivelul salariului
de bază minim brut pe țară garantat în
plată, dacă își desfășoară activitatea în
domeniul pentru care deține titlul.

Art. 15 - Drepturi salariale pentru
activitatea de control financiar preventiv
Personalul care exercită activitatea de
control financiar preventiv, pe perioada
de exercitare a acesteia, beneficiază de
salariul de bază mai mare cu 5%.

Art. 14 - Drepturi salariale pentru deținerea
titlului științific de doctor
(1) Personalul care deține titlul științific de
doctor beneficiază de o majorare a salariului
de bază cu un cuantum de 50% din nivelul
salariului de bază minim brut pe țară garantat
în plată, dacă își desfășoară activitatea în
domeniul pentru care deține titlul și dacă acest
spor este condiție necesară prevăzută în fișa
postului.

Dacă rămâne in forma inițială indemnizația pentru
sporul de doctor se va lua în calcul la determinarea
limitei de sporuri în care trebuie să se încadreze
ordonatorul de credite de 30%
Există posibilitatea ca funcția ocupată să nu fie o
funcție de importanță majoră, care să necesite
deținerea sporului de doctor, cu toate că persoana
care ocupă postul poate deține diploma de doctor în
domeniul funcției pe care o ocupă.

Art. 15 - Drepturi salariale pentru activitatea de
control financiar preventiv
Personalul care exercită activitatea de control
financiar preventiv, pe perioada de exercitare a
acesteia, beneficiază de salariul de bază mai
mare cu 10%.
(în caz excepțional, 45% din nivelul salariului
de bază minim brut pe țară garantat în plată)

Responsabilitatea, ordinul de mărime al operațiunilor
efectuate, volumul, complexitatea și diversitatea
documentațiilor ce necesită viza de control financiar
preventiv, conform reglementărilor legale în materie
respectiv: Ordinul Nr. 923/ 2014 al ministrului
finanțelor publice nr. 923/2014*) pentru aprobarea
Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv și a
Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfășoară activitatea de control
financiar preventiv propriu, cu modificările și
completările ulterioare, publicat în M.Of. nr. 28 din
15.01.2016, precum și numărul restrâns de personal
care exercită activitatea de control financiar
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preventiv justifică nivelul propus în noua formulare.
Modificări la: Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE „ÎNVĂŢĂMÂNT”
Capitolul I lit. B – Reglementări specifice personalului didactic din învățământ
(2) În învățământul gimnazial creșterea
Art. 7: se impune introducerea unui nou
salariului de bază cu procentul stabilit conform
alineat – alineatul (2), cu următorul
alin. (1) se face numai pentru orele efectiv
cuprins:
lucrate cu clasele/grupele simultane.
Art. 5.
Art. 5 nu prevede clar responsabilitățile cu privire la
(1) Personalul didactic din învățământ, inclusiv elaborarea metodologiei și a criteriilor de acordare.
personalul didactic auxiliar din bibliotecile În lipsa acestora, personalul didactic auxiliar din
centrale universitare, beneficiază de gradație bibliotecile centrale universitare nu ar putea să
de merit, acordată prin concurs. Această beneficieze de acest drept deși el este prevăzut de
gradație se acordă pentru 16% din posturile art. 5.
didactice existente la nivelul inspectoratului
Art. 5. – Personalul didactic din
școlar,
bibliotecii
centrale
universitare, Al. 2 Sporul de performanță academică este exclusiv
învățământ, inclusiv personalul didactic
respectiv al instituției de nivel superior, și acordat pentru recunoașterea muncii depuse de
auxiliar
din
bibliotecile
centralreprezintă o creștere cu 25% a salariului de cadrele didactice de predare în activitatea didactică
universitare, beneficiază de gradație de
baza deținut. Gradația de merit se atribuie pe o și de cercetare și are menirea de a stimula tipărirea
merit, acordată prin concurs. Această
perioadă de 4 ani.
de manuale, scrierea de articole în reviste indexate
gradație se acordă pentru 16% din
Metodologia și criteriile de acordare a gradației și aplicarea de granturi în competițiile de cercetare,
posturile didactice existente la nivelul
de merit se elaborează de către Ministerul comparativ pentru gradația de merit care in criteriile
inspectoratului școlar, respectiv al
Educației Naționale pentru personalul didactic de acordare se țin cont și de alte criterii specifice
instituției de nivel superior, și reprezintă
din
învățământul
preuniversitar,
pentru derulării activităților dintr-o universitate.
o creștere cu 25% a salariului de baza
personalul didactic auxiliar din bibliotecile Fidelitatea personalului didactic cu peste 30 de ani
deținut. Gradația de merit se atribuie pe
centrale
universitare
și
de
senatele vechime în învățământ trebuie răsplătită cu un spor
o perioadă de 4 ani.
Universitare pentru instituțiile de învățământ de 5%.
superior.
Având în vedere că stresul la care este supus un
cadru didactic este comparabil cu cel al
(2) Pentru personalul didactic de predare din magistraților, se impune acordarea unui spor de
învățământ se va acorda un spor de suprasolicitare neuropsihică, prin creșterea salariilor
suprasolicitare neuropsihică, prin creșterea de bază cu 3% pentru fiecare tranșă de vechime.
salariilor de bază cu 3% pentru fiecare tranșă
Facem precizarea că, în trecut, cadrele
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de vechime în învățământ.

didactice au beneficiat de acest drept.

(3) Pentru personalul didactic de predare din
învățământul universitar, care nu beneficiază
de gradația de merit prevăzută la al.(1),
beneficiază de spor de performanță academică
acordată prin concurs. Această gradație se
acordă pentru 15% din posturile didactice
existente la nivelul instituției de nivel superior,
și reprezintă o creștere cu 10% a salariului de
baza
deținut.
Sporul
de
performanță
academică se atribuie pe o perioadă de 1 an.
Metodologia și criteriile de acordare sporului
de performanță academică se elaborează de
către senatele Universitare.

Art. 12: se impune completarea
textului după cum urmează:

Art. 14. – Pentru funcțiile didactice
auxiliare, care nu se regăsesc în
prezenta anexă și care au fost

(4) Pentru personalul didactic din învățământ
se va acorda un spor de fidelitate a
personalului didactic cu peste 30 de ani
vechime în învățământ în cuantum de 5%.
Art. 12. – Personalul didactic de predare,
inclusiv cadrele didactice metodiste din
unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi
salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul,
potrivit prevederilor Legii nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Calculul
pentru plata cu ora sau prin cumul se face la
norma didactică prevăzută la Legea nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 14. – Pentru funcțiile didactice auxiliare, Întrucât prin la Art. 44 Abrogarea unor legi din
care nu se regăsesc în prezenta anexă, se vor Corpul legii: LEGE – CADRU privind salarizarea
utiliza salariile de bază din anexele la prezenta personalului plătit din fonduri publice PROIECT
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lege, corespunzător fiecărui domeniu de 10.04.2017
Ordinul nr. 6419/2858/2011 privind
activitate din sistemul bugetar, Ministerul aprobarea Nomenclatorului general de funcții
Educației în colaborare cu Ministerul Muncii și didactice de cercetare auxiliare din învățământul
Justiției Sociale va emite in 30 de zile de la superior nu mai este de actualitate mai ales ca in
publicarea prezentei legi un nou ordin cu legea 250 au mai fost actualizate o serie de funcții
reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactice auxiliare, este necesară redefinirea acestor
didactic auxiliar,
aplicându-i-se în mod funcții printr-un nou ordin emis de ministrul educației
corespunzător celelalte prevederi aplicabile naționale.
personalului didactic.
Art. 15 – Majorările și creșterile salariale
prevăzute la art. 4, art. 5, art. 7, art. 8, art. 9 și
Art. 15 inițial va dispărea si va apare
cuantumul salarial pentru sporul de doctor, nu
un nou articol 15 cu următorul
se iau în calcul la determinarea limitei
conținut
sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și
indemnizațiilor prevăzute la art. 25 din lege.
Capitolul I lit. C – Reglementări specifice personalului din cadrul Academiei Române și a celui din unitățile subordonate acesteia
(Capitol Nou ce trebuie introdus)
Art. 1 – Salarizarea personalul din Academia Salarizarea personalul din Academia Română și a
Română și a celui din unitățile subordonate celui din unitățile subordonate acesteia până în
acesteia se face conform grilelor prezentate in prezent se face în condițiile legii nr. 752/ 2001
anexele I-VIII din prezenta lege, ținând cont privind organizarea și funcționarea Academiei
de specificațiile din respectivele anexe.
Române (modificată de legea Nr. 80/ 2007)
Art. 2 – Salarizarea funcțiilor de conducere și
de cercetare din Academia Română și a celor Întrucât funcțiile de conducere și execuție a le
din unitățile subordonate acesteia se face personalului din Academia Română și a celui din
conform Anexa Nr. I - Familia ocupațională de unitățile subordonate acesteia se regăsesc în mai
funcții bugetare ”Învățământ”, Capitolul II - multe anexe de salarizare din prezenta lege, iar in
Unități de cercetare științifică, dezvoltare fiecare din aceste anexe sunt sau nu sunt prevederi
tehnologică și proiectare cu o majorare de 15% specifice pentru aceste categorii de personal este
față de grilele prezentate.
necesar:
Art. 3 – Salarizarea personalului din - Abrogarea în cadrul articolului Art. 44 – Abrogarea
bibliotecile Academiei Române și a celor din unor dispoziții
reglementate prin acte normative
anterioare, se vor utiliza salariile de
baza din anexele la prezenta lege,
corespunzător fiecărui domeniu de
activitate
din
sistemul
bugetar,
aplicându-i-se în mod corespunzător
celelalte
prevederi
aplicabile
personalului didactic.
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unitățile subordonate acesteia se face conform
Anexa nr. III - Familia ocupațională de funcții
bugetare ”cultură”,
Capitolul II. Salarii de bază din sistemul
bibliotecilor publice din România, I. Biblioteci
naționale sau de importanță națională, stabilite
potrivit legii, precum și Biblioteca Academiei
Române.
Art. 4 – Salarizarea personalului de
specialitate din cadrul Academiei Române și a
celor din unitățile subordonate acesteia se face
conform Anexa nr. I - familia ocupațională de
funcții bugetare ”Învățământ”, 3. Funcțiile de
conducere pentru funcțiile didactice auxiliare și
6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice
auxiliare.

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
ff) - Art. 21 al. (2) și (3) al legii nr. 752/ 2001 privind
organizarea și funcționarea Academiei Române
(modificată de legea
Nr. 80/ 2007) privind
salarizarea personalului din cadrul Academiei
Române și a celui din unitățile subordonate
acesteia.
- Introducerea la capitolul I de la Anexa nr. I FAMILIA
OCUPAŢIONALĂ
DE
FUNCŢII
BUGETARE „ÎNVĂŢĂMÂNT” literă nouă în
continuarea literei B – Reglementări specifice
personalului didactic din învățământ, a literei C cu
numele:
lit. C – Reglementări specifice personalului din
cadrul Academiei Române și a celui din unitățile
subordonate acesteia care să conțină reglementări
specifice modului de salarizare care să concorde cu
Art. 5 – Pentru celelalte funcții de specialitate reglementările prevăzute în anexe, precum și
și comune din cadrul Academiei Române și a anexele din care vor fi preluate diversele categorii
celor din unitățile subordonate acesteia, care de funcții.
nu se regăsesc la articolele 2 - 4 stabilite în
prezenta anexă și care au fost reglementate
prin acte normative anterioare, se vor utiliza Legea
nr. 752/ 2001
privind organizarea și
salariile de baza din Anexa nr. VIII - Familia funcționarea Academiei Române (modificată de
ocupațională
de
funcții
bugetare legea Nr. 80/ 2007)
”Administrație”, Capitolul II lit. B - Alte unități
bugetare de subordonare centrală și locală, "ART. 21
precum și din compartimentele
(1) Normativele de personal, criteriile de constituire
de contabilitate, financiar, aprovizionare, a compartimentelor și statele de funcții pentru
investiții și din anexele la prezenta lege, unitățile din subordine se aprobă de președintele
corespunzător fiecărui domeniu de activitate Academiei Române, la propunerea secretarului
din sistemul bugetar.
general, cu încadrarea în numărul maxim de posturi
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aprobat Academiei Române prin legea anuală a
bugetului de stat.
(2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru
propriu al Academiei Române și a celui din unitățile
subordonate acesteia se face în condițiile aplicabile
personalului din sectorul bugetar, cu acordarea unui
spor de importantă națională de 25% la salariul de
bază, cu excepția personalului prevăzut la alin. (3).
(3) Salarizarea personalului din unitățile de
cercetare științifică ale Academiei Române, având
funcțiile prevăzute la art. 7 lit. a) - d) din Legea nr.
319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare, se face în conformitate cu dispozițiile
aplicabile personalului didactic."
Modificări la: Anexele ce prevăd salariile de bază, soldele funcției de bază/salariile funcției de bază, indemnizațiile de încadrare și
indemnizațiile lunare, sporurile şi alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii
ocupaționale de funcții bugetare, nr. I – IX din prezenta lege.
Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ÎNVĂȚĂMÂNT”
Se constată că salariile funcțiilor de conducere din
învățământul universitar la gradul I, pentru
învățământul preuniversitar grad I, pentru bibliotecile
Este necesară corelarea salariilor funcțiilor de
Capitolul I lit. A - Salarii de bază pentru
naționale si al altor biblioteci sunt mai mici decât
conducere din învățământul preuniversitar și
funcțiile din învățământ,
cele ale profesorilor gradul cel mai mare si cu
superior cu salarizarea de la 4. Salarii de bază
1. Funcțiile de conducere din
vechimea la gradația 5 (gradația 0*1.2451) și a
învățământ universitar pentru gradația 5 de
învățământul superior
personalului de execuție cu vechimea la gradația 5
vechime în muncă
(gradația 0*1.2451), deoarece salarizarea
personalului de conducere conține sporul de
vechime la maxim în salariu.
Preuniversitar:
Indemnizațiile directorilor unităților de învățământ ar trebui să fie cu aproximativ 20% mai mari, iar cele ale directorilor adjuncți cu aproximativ
15% mai mari decât salariul de bază maxim al unui profesor S.
De asemenea, indemnizațiile inspectorilor școlari generali și inspectorilor școlari generali adjuncți trebuie să fie mai mari decât indemnizațiile
11/16

Articole
existente
modificate

ce

trebuie

Justificări

Propuneri de modificare

directorilor unităților de învățământ, iar salariile de bază ale inspectorilor din MEN trebuie să fie superioare față de cele ale inspectorilor școlari
generali.
Universitar:
La anexa 1. Funcțiile de conducere din învățământul superior
Salariul Director general administrativ al universității *) trebuie egalat cu cel al decanului
Trebuie introdusă o notă: Stabilirea salariului de baza se face prin hotărâre a Senatului universitar sau a Consiliului de administrație, după caz,
intre valorile corespunzătoare gradului I si gradului II, cu încadrarea in bugetul instituției, funcție de gradul universității, mărimea si complexitatea
structurii conduse, gradul didactic si vechimea persoanei care ocupa respectiva funcție de conducere. Salariul astfel stabilit reprezintă nivelul
minim.
Modificare la Anexa 1 familia Cultura categoria Biblioteci
Biblioteci naţionale sau de importanță naţională, stabilite potrivit legii, precum și Biblioteca Academiei Române
Propunere de corectare a grilei raportată la funcția bibliotecar IA S – grad 0 – 5315 lei (cu vechime maximă – 6617 lei)
a) Funcţii de conducere
Nr.
crt.

Funcţia

Nivelul
studiilor

Propunere MMJS_2022
Nat. Biblioteci
Coeficienti

1.

Manager (director general/director)

S

8,247

8,774

3.30

3.51

2.

Director general adjunct

S

6,229

8,247

2.49

3.30

3.

Director/ Director economic

S

6,229

7,721

2.49

3.09

Gradul
I
8,933
8,470
8,470

4.

Director adjunct, contabil-şef, inginer-şef

S

5,966

7,282

2.39

2.91

8,271

9,264

3.31

3.71

5.

Şef secţie

S

5,791

7,019

2.32

2.81

6.

Şef serviciu
Şef birou, şef laborator, şef oficiu, şef
atelier

S

5,008

6,844

2.00

2.74

7,940
7,610

9,065
8,602

3.18
3.04

3.63
3.44

S

4,905

5,528

1.96

2.21

7,279

8,271

2.91

3.31

7.

Gradul
I

Gradul
II

Gradul
I

Gradul
II

Prop A.M.
Nat. Biblioteci
Coeficienti
Gradul
II
10,256
9,595
9,595

Gradul
I
3.57
3.39
3.39

Gradul
II
4.10
3.84
3.84

Modificare la Anexa 1 familia Cultura categoria Biblioteci
Alte Biblioteci
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Propunere de corectare a grilei raportată la funcția bibliotecar IA S – grad 0 – 4647 lei (cu vechime maximă – 5786 lei)
Propunere MMJS_2022

a) Funcţiile de conducere
Nr.
crt.

Funcţia

5.

Manager (director
general/director)
Director general
adjunct
Director/ Director
economic
Director adjunct,
contabil-şef, inginerşef
Şef secţie

6.

Şef serviciu

1.
2.
3.
4.

Nivelul
studiilor

Alte. Biblioteci

Coeficienti

Gradul
I

Gradul II

S

5,966

7,546

2.39

S

5,791

7,282

S

5,791

S

5,528

S
S

Capitolul I lit. A - Salarii de bază pentru
funcțiile din învățământ,
4. Salarii de bază învățământ
universitar
Capitolul I lit. A - Salarii de bază pentru
funcțiile din învățământ,
4. Salarii de bază învățământ
universitar
Nota 1
1. Salariile de bază prevăzute în
prezenta anexă la pct. 1, 3 Învățământ
superior și 4 reprezintă nivelul minim,

Prop A.M.
Alte. Biblioteci

Coeficienti

Gradul Gradul Gradul Gradul Gradul
I
II
I
II
I

Gradul
II

3.02

7,232

9,373

2.89

3.75

2.32

2.91

7,019

9,125

2.81

3.65

7,282

2.32

2.91

7,019

9,125

2.81

3.65

6,844

2.21

2.74

6,769

8,389

2.71

3.36

7,546
7,200

2.63
2.61

3.02
2.88

6,580
6,520
Trebuie modificată tranșa de vechime în
învățământ pentru transele 3-6 ani în 3-5 ani
pentru funcțiile Asistent Universitar, Șef lucrări
(lector universitar) și Conferențiar universitar,
iar tranșele 6-10 ani în 5-10 ani pentru toate
funcțiile din prezenta anexă.
1. Salariile de bază prevăzute în prezenta
anexă reprezintă nivelul minim, iar nivelul
maxim se stabilește prin majorarea acestuia cu
până la 50%, în funcție de specificul activității
desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele
pentru aceste majorări se vor plăti exclusiv din
venituri proprii.
2. Încadrarea între limite se face, anual, pe
5,212

5,791

2.08

2.32

5,110

5,315

2.04

2.13

Prin această corectură se face corelația cu
tranșele de vechime în învățământ din sistemul de
învățământ preuniversitar prevăzut la punctul 5.
Salarii de bază învățământ preuniversitar
Dacă se aplică nota cu ambele puncte doar la anexa
corespunzătoare pct. 4. Salarii de bază învățământ
universitar se va înțelege că doar pentru funcțiile de
la
1 Profesor universitar, 3 Șef lucrări (lector
universitar) și 4 Asistent universitar se poate aplica
majorarea salarială, iar pentru funcția 2 Conferențiar
Universitar nu se va aplica.
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iar nivelul maxim se stabilește
baza criteriilor aprobate de consiliul de Astfel pentru a evita această interpretare este
prin majorarea acestuia cu 70%, în administrație.
necesar ca nota modificată să fie aplicată fiecărei
funcție
de
specificul
activității
categorii de personal din învățământul superior.
desfășurate și de calitatea acesteia. Această notă trebuie adăugată și la punctele:
Sumele pentru aceste majorări se vor 1. Funcțiile de conducere din învățământul Propunem limitarea procentului de creștere
plăti exclusiv din venituri proprii.
superior,
deoarece se poate depăși în unele cazuri salariul
2. Încadrarea între limite se face, anual, 3. funcțiile de conducere pentru funcțiile maxim din sistemul bugetar.
pe baza criteriilor aprobate de consiliul didactice auxiliare și
de administrație.
4. Salarii de bază învățământ universitar
Anexa nr. III - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”CULTURĂ”
Pentru salarizarea funcțiilor de execuție din
Alte Biblioteci (aici regăsindu-se și bibliotecarii Ambele categorii au aceleași studii și răspundere,
II. Alte biblioteci
din Universități) trebuie făcute corelațiile cu unii cărțile alții patrimoniul, lucrează în aceiași
a) Funcții de conducere și
funcțiilor de
Administrator Patrimoniu din instituție, iar diferențierea lor într-un sens sau altul ar
b) Funcții de execuție
Anexa I Familia Ocupațională de funcții crea tensiuni sociale în universități cât și in unitățile
Bugetare „Învățământ” cap.6. Salarii de bază școlare preuniversitare.
pentru funcțiile didactice auxiliare.
Lipsesc la calificarea SSD funcțiile:
b) funcții de execuție
redactor și tehnoredactor
Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”
Salariul acestor funcții trebuie echivalat cu le al
administrator financiar din Anexa I Familia Ambele categorii au aceleași studii și răspundere,
b) Funcții de execuție pe grade și trepte
Ocupațională de funcții Bugetare „Învățământ” lucrează în aceiași instituție, iar diferențierea lor întrprofesionale
cap.6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice un sens sau altul ar crea modificări nejustificate de
pct.3 Inginer, economist; specialist I A
auxiliare.
posturi pentru o salarizare mai bună.

b) Funcții de execuție pe grade și trepte
profesionale
pct.10 Bucătar, lenjereasă

Salariile de bază ale bucătarilor sunt
nejustificat de mici, comparativ cu cele ale
îngrijitorilor și muncitorilor. De exemplu,
salariul de bază al unui muncitor calificat, la
gradația 5, poate ajunge la 4812 lei, în timp ce
salariul maxim al unui bucătar poate ajunge la
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3680 lei, în anul 2022, în condițiile în care
acesta din urmă este muncitor calificat.

Constatări generale și concluzii la
Anexele ce prevăd salariile de bază, soldele funcției de bază/salariile funcției de bază...
- Având în vedere că anumite funcții se regăsesc sub aceiași denumire, la același nivel de studii în mai multe familii ocupaționale și cu salarizări
diferite exemplificând în acest sens:
Funcția: Consilier juridic se regăsește la :
- Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUG, Capitolul I lit. A - Salarizarea funcționarilor publici, c) Funcții publice generale de
execuție poziția 2 salariu 6.580 lei coeficient, 2.63, pag. 136/ 57(PDF Salarii coeficienți)
- Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE, Capitolul I lit. A - Salarizarea funcționarilor publici, b)
Funcții publice generale de execuție poziția 2 salariu 4.905 lei coeficient, 1,96, pag. 138/ 59(PDF Salarii coeficienți)
- Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”, Capitolul II lit. A - Salarizarea personalului
contractual din administrația publică centrală de specialitate, b) Funcții de execuție poziția 2 salariu 5.315 lei coeficient, 2,13, pag. 142/
62(PDF Salarii coeficienți), la 2.4. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
aceiași funcție salariu 6.580 lei coeficient, 2,2,63, pag. 144/ 64(PDF Salarii coeficienți), iar la 1. Salarii de bază ale personalului de specialitate
din cadrul Curții de Conturi, b) Funcții de execuție poziția 2 salariu 6.852 lei coeficient, 2,74, pag. 142/ 62(PDF Salarii coeficienți)
- Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ADMINISTRAȚIE”, Capitolul II lit. A - Salarizarea personalului
contractual din administrația publică centrală de specialitate, b) Funcții de execuție pe grade și trepte profesionale, poziția 2 salariu 4.733 lei
coeficient, 1,89, pag. 152/ 73(PDF Salarii coeficienți), iar la Capitolul II lit. B - Alte unități bugetare de subordonare centrală și locală, b) Funcții
de execuție pe grade și trepte profesionale, poziția 2 salariu 4.561lei coeficient, 1,82, pag. 156/ 77(PDF Salarii coeficienți)
Deci numai în acest caz avem aceiași funcție, aceleași studii, aceiași vechime dar 6 salarii diferite. Se observă încălcarea Art.6, pct. b)
din corpul legii – cadru.
Pentru a nu mări dimensiunea documentului putem demonstra același lucru și pentru alte funcții de exemplu Referent de specialitate,
Auditor, informatician/( Specialist IT), economist/(administrator financiar) etc.
Ca atare prevedem două soluții:
1. Anexa nr. I - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE ”ÎNVĂȚĂMÂNT”, 6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice
auxiliare să se completeze cu funcțiile didactice auxiliare convenite in legea 250/2016 și HG 38/2017 realizându-se astfel o anexă
completă a tuturor funcțiilor didactice de conducere, didactice de predare și cercetare, didactice auxiliare de conducere și didactice
auxiliare urmând ca doar funcțiile comune sa fie preluate de la Anexa nr. VIII - FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE
”ADMINISTRAȚIE”, Capitolul II lit. C - Alte funcții comune din sectorul bugetar, Salarii de bază pentru personalul plătit din fonduri
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publice, care desfășoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, întreținere reparații și de deservire.
Avantajul major ar fi ca in interiorul familiei ocupaționale „ÎNVĂȚĂMÂNT” s-ar putea corela salariile conform principiului de la Art.6,
pct. b) din LEGE – CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice PROIECT 10.04.2017.
Sau
2. Existența unei singure funcții specifice, într-o anexă denumită funcții comune de specialitate, cu un salariu corespunzător corelat cu nivelul
studiilor și importanța funcției raportată la celelalte funcții de specialitate, iar apoi adăugate note specifice in funcție de importanța domeniului.
Exemplu fiind nota de la pag. 146/ 66(PDF Salarii coeficienți):
Notă: Pentru funcția de consilier juridic din cadrul Administrației Prezidențiale și al Secretariatului General al Guvernulu i, care desfășoară
activități de reprezentare a interesului instituțiilor statului în relația cu terții, pentru cei implicați în finalizarea procesului legislativ, precum și
pentru personalul contractual din cadrul ministerelor de linie cu atribuții de inițiator și avizator de acte normative se aco rdă o majorare de 10% a
salariului de bază.

Bucuresti, 12.05.2017
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