
Expunere de motive

Indemnizatia pentru detinerea titiului ^tiintific de doctor este reglementata de art. 14 din Legea- 

cadru nr. 53 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Ne propunem abrogarea 

acestui articol ^i implicit mcetarea pla^ilor acestei indemniza^ii pentru personalul din sectoral bugetar.

Tn fapt exista doua situatii m care aceasta indemniza^ie este platita de^inatorilor titiului ^tiin^ific 

de doctor. Prima este aceea in care existen^a titiului ^tiintific de doctor este o cerinta a ocuparii postului. 

Plata suplimentara a unei sume, dincolo de salariu, pentru Tndeplinirea cerin^elor necesare ocuparii 

postuiui este absurda tn sine. Prin paralelism, ar putea fi considerate tndreptatita plata unei sume 

suplimentare pentru acei medici care au absolvit facultatea de medicina. Or, tn mod evident ocuparea 

postului de medic nu este posibila fara absolvirea studiilor universitare de medicina. Sau am putea avea 

tn vedere plata unei indemnizatii pentru acei soferi care detin un permis de conducere a 

autovehiculelor. Din nou, tn mod evident ocuparea postului de ?ofer nu este posibila fara detinerea 

permisului respectiv. Ajadar, nici tn cazul acesta, ca de altfel tn niciun alt caz, nu se justifica plata vreunei 

sume suplimentare fata de salariul de baza pentru tndeplinirea oricarei conditii obligatorii pentru 

ocuparea unui post. Salariul este suma de bani primita pentru munca depusa cu respectare cerintelor 

necesare ocuparii oricarui post. A doua situatie este aceea tn care existenta titiului stiintific de doctor nu 

este o cerinta a ocuparii postului. Desigur, formularea alin. (1) al art. 14 precizeaza ca indemnizatia se va 

cuveni doar daca beneficiarul "t$i desfasoara activitatea tn domeniul pentru care detine titlul". 

Formularea este suficient de ambigua §i de interpretabila meat se tntalnesc tn practice situabi tn care 

indemnizatia este platita unor absolventi de studii doctorale care t$i desfa^oara activitatea curenta tntr- 

un domeniu diferit dar care, la o interpretare foarte larga, se considera a fi macar conex domeniului tn 

care §i-a obtinut titlul ^tiintific de doctor. Oricum, tn aceasta a doua situatie, textui ofera prezumtie 

absolute de valoare $i eficienta superioara tn activitatea lucrative similitudinii dintre activitatea 

desfasurata si domeniul tn care se detine titiul ^tiintific de doctor, tn realitate, aceasta prezumtie este 

mai degraba una reiativa. Daca nu ar fi a^a, ce rost ar mai avea evaluarea periodica a personalului? Abia 

acest proces de apreciere a rezultatelor muncii unei persoane arata valoarea fi eficienta acestuia, avand 

la baza inclusiv pregatirea formala. lar pentru recompensarea activitatii angajatilorcare se disting prin 

rezultate deosebite exista alte instrumente legale, precum premiile de excelenta reglementate de alin. 

(1H3) ale art. 26 din aceeasi lege la care se refera prezenta propunere legislativa. Afadar, nici tn aceasta



a doua situatie nu se justifica plata vreunei sume suplimentare fata de salariul de baza pentru simpla 

detinere a unui titlu, fie chiar acela de doctor.

Adoptarea acestui act normativ, ar duce la diminuarea veniturilor tuturor beneficiahlor 

indemnizatiei pentru titiul stiintific de doctor, in valoare de jumatate din salariut minim brut pe tara. A$a 

cum am aratat, tn situafia celora care au ca cerinta a ocuparii postului detinerea titiului stiintific de 

doctor, acest lucru trebuie sa se reflecte Tn salariul de baza. Pentru ca acest lucru nu se Tntampla tn 

momentui de fata, am Indus m propunerea noastra cresterea cu 0,5 a coefidentilor de salarizare pentru 

personalui cu functii de predare din TnvatamantuI universitar precum si pentru personalul cu functii de 

executie din domeniul cercetarii stiintifice. Acestea sunt categoriile de personal bugetar pentru care 

legile speciale prevad necesitatea detinerii unui titlu $tiintific de doctor pentru ocuparea posturilor.

Facem precizarea ca Tnainte de intrarea Tn vigoare a Legii nr. 153/2017, debnerea titiului stiintific 

de doctor era recompensata cu un spor de 15% din salariul de baza, conform art. IS^'l din Legea nr. 

284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Anterior acesteia, diverse 

acte normative au prevazut existenfa unui spor similar la disparitia expresa a caruia, plata a fost 

mentinuta sub forma unor sume compensatorii.

Tn luna septembrie 2020, conform datelor Ministerului Muncii $1 Protecfiei Sociale, numarul 

beneficiarilor indemnizatiei era de 30.029 de persoane, fara a include personalul din cadrul institutiilor 

de aparare, ordine publica $i siguranta nationala. Chiar mentinand Tn plata sume similare, prin cre^terea 

coeficientilor de salarizare din domenii specifice, mai sus mentionate, impactui financiar general al 

aplicarii prezentei propuneri legislative odata devenita lege ar fi unui pozitiv prin diminuarea 

cheltuielilor bugetare.

Acest demers legislativ, referitor la eliminarea indemnizatiei pentru detinerea titiului $tiintific de 

doctor face parte dintr^un proiect mai larg de reasezare a sistemului de salarizare din sectorul public 

prin eliminarea sau redefinirea unor sporuri salariale, Tn sensul larg al termenului, incluzand deci si 

"sporul pentru doctorat".

Acest proiect legislativ a fost anuntatTn spatiul public Tn luna ianuarie a anului curent iar forma 

sa finala reflecta observatiile primite pe marginea sa, cu precadere cele venite dinspre mediul 

universitar $i al cercetatorilor $tiintifici.
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