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INTRARE

AVIZ

referitor ia proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniu! salarizării personalului plătit din

fonduri publice

în temeiul ^ 2 alin. (1) din Legeaiir. 243/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republiCatâ, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
art. 11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a 

fost sesizat cu privire la svlzareaprojectuîui de Ordonanţă de urgenţă a Guvernulm pentru 

stabilirea wiqr măsuri în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice.

CONSILIUL ECONOMIC ŞI SOCIAL

fi-

In temeiul ărt; 5 lit a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţă din data de 23.08.2022, desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 
nr.86/17.05.2022, avizează FAVORABIL prezentul proiect de: act normativ, cu
propunerile de modificare şi observaţiile prevăzute în anexa.

Preşedinte, 
Bogdan S£

-s



Anexă

Propuneri de modificare şi observaţii

aferen tede Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri 

în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice

1. Propuneri de modificare

Nr. Text iniţial MotivareText propuscrt.
1. Alt. 1

La aiticoiul I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1202 din 18 
decembrie 2021, cu modificările ulterioare, 
după alineatul (4) se introduc două noi alineate, 
alin. (4') - (4^), cu următorul cuprins:
(4*) Prin excepţie de la prevederile alin.(l) şi 
prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) 
din Legea-eadni nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând Cu luna 
august 2022, cuantumul brut aj salariilor de 
bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi 
indemnizaţiilor de încadrare lunară de care 
beneficiază personalul plătit din fonduri 
publice se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre 
salariul de bază, solda de funcţie/salariul de

An. 1
La articolul I din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1202 din 18 
decembrie 2021, cu modificările ulterioare, 
după alineatul (4) se introduc 7 noi alineate, 
alin. (4') - (4^), cu următorul cuprins;
(4') Prin excepţie de la prevederile alin.(l) şi 
prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) 
din Legea-cadru nr.l53/2017, cu modificările şi 
completările Ulterioare, începând cu luna 
august 2022, cuantumul brut al salariilor de 
bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi 
indemnizaţiilor de încadrare lunară de care 
beneficiază personalul plătit din fonduri 
publice se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre 
salariul de bază, solda de funcţie/salariul de



funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzut de 
Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel 
din luna decembrie 2021.
(4^) Prin derogare de la prevederile art.38 
aiin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
începând cu luna august 2022, pentru 
personalul nou-încadrat, pentru personalul 
numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate 
publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru 
personalul promovat în funcţii sau în 
grade/trepte profesionale, în perioada ianuarie- 
iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, 
soldelor de fiihcţie/salariilor de funcţie şi 
indemnizaţiilor de încadrare lunară de care 
beneficiază aceste categorii de personal se 
majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de 
bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, 
indemnizaţia de încadrare prevăzut de Legea- 
cadru nr.153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel 
din luna iulie 2022.

funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzut de 
Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel 
din luna decenibrie 2021.
(4^) Prin derogare de la prevederile art.38 
alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
începând cu luna august 2022, pentru 
personalul nou-încadrat, pentru personalul 
numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate 
publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru 
personalul promovat în funcţii sau în 
grade/trepte profesionale, în perioada ianuârie- 
iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, 
soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi 
indemnizaţiilor de încadrare lunară de care 
beneficiază aceste categorii de personal se 
majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de 
bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, 
indemnizaţia de încadrare prevăzut de Legea- 
cadru nr.153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel 
din luna iulie 2022.
(4^) Prin excepţie de la prevederile alin.(l), 
şi prin derogare dc la prevederile art. 38 
alin.(4) din Lcgca-cadru nr.153/2017, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
începând cu luna august 2022, pentru 
personalul care ocupă funcţiile prevăzute în 
Anexa nr. II Familia ocupaţională de funcţii 
bugetare '^Sănătate şi asistenţă socială" din 
Legea-cadru nr. 153/2017 cu modificările şi 
completările ulterioare, se acordă salariile 
de bază prevăzute pentru anul 2022.

Unul dintre principiile esenţiale ale 
legii salarizării îl reprezintă principiul 
nediscriminării, definit la art. 6 lit. b) 
din Legea-cadru nr. 153/2017. Starea 
de fapt ne arată că acest principiu nu 
este respectat în ceea ce priveşte 
tratamentul echitabil al salariaţilor 
din sănătate, din perspectiva acordării 
salariilor dc bază, împărţind salariaţii 
în două categorii: cei care beneficiază 
de salarii de bază aferente anului



Beneficiază dc această prevedere şi celelalte 
categorii de personal care îşi desfăşoară 
activitatea în unităţile, autorităţile şt 
instituţiile publice din sistemul sanitar, 
inclusiv angajaţii din sectorul public de 
sănătate al căror salariu de bază este 
prevăzut în alte anexe din Legea-cadru nr 
153/2017.

2022 şi cei care nu beneficiază de 
acest nivel.
Suplimentar, suntem la acest moment 
în situaţia îii care aproape jumătate 
•din salariaţii din sectorul public de 
sănătate (infirmiere, brancardieri, 
personal auxiliar-sanitar în general, 
personal nemedicaî/TESA etc.) deşi 
au fost şi sunt în continuare angrenaţi 
în lupta cu pandemia Covid-19, fie au 
beneficiat de o creştere salarială 
nesemnificativă (cazul personalului 
auxiliar-sanitar), fie nu ău beneficiat 
de nicio majorare salarială din luna 
ianuarie 2020 până astăzi (cazul 
personalului nemedical - TESA). Este 
cât se poate de îndreptăţit, atât din 
punct de vedere legal cât şi moral, să 
le fie recunoscute eforturile, respectiv 
să beneficieze de acordarea 
drepturilor salariale cuvenite.

(4)'* Prin excepţie de la alin. (5), pentru 
personalul care ocupă funcţiile prevăzute în 
anexa nr. II "Familia ocupaţională de funcţii 
bugetare "Sănătate şi asistenţă socială”, 
precum şi pentru personalul care îşi 
desfăşoară activitatea în unităţile, 
autorităţile şi instituţiile publice din sistemul 
sanitar, inclusiv angajaţii din sectorul public 
de sănătate al căror salariu de bază este 
prevăzut în alte anexe din Legea-cadru nr. 
153/2017, începând cu data de 1 august 2022, 
cuantumul sporurilor şi al celorlalte

Propunerea exprimă instituirea 
tratamentului echitabil şi a regulilor 
fireşti în materia calculului 
sporurilor, respectiv:
- calculul sporurilor pentru condiţii 
de muncă şi altor categorii de sporuri 
la nivelul salariului de bază actual 
pentru toate categoriile de personal 
care vor beneficia dc majorarea 
salariilor de bază la nivelul anului 
2022, conform propunerii de la alin.
(Dj.



r':

elemente ale sistemului de salarizare care fac 
parte, potrivit legii, din salariul brut lunar^ 
SC vor calcula prin raportare la salariul de 
bază.

- în cazul asistentelor medicale^şi 
funcţiilor asociate, precum şi a 
tuturor celorlalte funcţii care la 
momentul actual beneficiază de 
salariul de bază aferent anului 2022, 
calculul sporului de tură/noapte şi 
sporului pentru zile nelucrâtoare la 
nivelul salariului de bază actual;
- în cazul medicilor şi a celorlalte 
categorii care efectuează gărzi, 
calculul tarifului orar şi al sporurilor 
aferente gărzilor suplimentare la 
nivelul salariului de bază din norma 
de bază.

(4)^ Pentru personalul încadrat în unităţi 
sanitare publice aflate în relaţie contractuală 
cu casele de asigurări de sănătate, 
influenţele financiare determinate de 
creşterile salarialc prevăzute la alin. (4^) şi 
(4**) se asigură prin transferuri din bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate de la o poziţie distinctă.
(4)^ Alineatul (6) al articolului I se abrogă. Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 

153/2017 prevede
obligatorie, lunar, a indemnizaţiei de 
hrană reprezentând a 12-a parte din 
două salarii dc bază minime brute pe 
ţară garantate în; plată. Luând în 
considerare evoluţia inflaţiei, este

acordarea

absolut necesar ca acest drept al 
salariaţilor să fie actualizat.

(4)^ La articolul 11, alineatul (10) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
(10) Prin excepţie de la prevederile alin. (1),



pe perioada stării de alertă instituită prin 
hotărâri ale Guvernului Iniţiate în temeiul 
Legii nr. S5/2Q20 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de C0V1D'19, cu modifîcărde şi 
completările ulterioare» munca suplimentara 
prestată peste programul normal de lucru 
de către personalul care îşi desfăşoară 
activitatea în unităţile sanitare publice, din 
structurile de specialitate ale IT^SP şi ale 
direcţiilor de sănătate publică judeţene 
şi/sau a municipiului Bucureşti prin 
asigurarea serviciului de permanenţă în 
regim de 24/7, prin serviciul de gardă sau 
chemări de la domiciliu, după caz, respectiv 
de către personalul din cadrul direcţiilor de 
sănătate publică judeţene şi/sau a 
municipiului Bucureşti prin personalul 
propriu sau 
delegat/detaşat din cadrul altor unităţi 
sanitare,

personalprin

care realizează triajul 
epidemiologie din punctele de trecere a 
frontierei, precum şi din alte autorităţi şi 
instituţiile publice din sistemul sanitar 
public SC plăteşte conform prevederilor ari. 
21 alin; (2) şi (3) din Legca-cadru nr. 
153/2017, cu modificările şi completările 
ulterioare.

2. Observaţii

• la anexa nr. VIII, Legea nr. 153/2017, Capitolul I, litera A, punctul I, punctul 3 ele la Notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ 3. Funcţionarii publici din cadrul cadrul apăratului Ministerului Finanfeldr, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Mediului,



Apelor şi Pădurilor, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Ministerului învestiţiiior şi Proiectelor Europene, Ministerului 

Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Culturii,. Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, funcţionarii 

publici din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, secretariatului General al Guvernului, Ministerului Justiţiei, precum şi funcţionarii publici 

parlamentari din Serviciile Parlamentului, cu excepţia celorprevâzuţi la pct. I şi 2, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a 

salariului de bază de 15%. ”

• la anexa nr. VIII, Legea nr. 153/2017, Capitolul 1, litera A, punctul II, punctul 2 de la Notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Funcţionarii publici din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea său sub autoritatea Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii, 

Ministerului Muncii şl Solidarităţii Sociale, precum şi funcţionarii publici din serviciile deconcentrate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de 6 majorare a salariului de bază de 15%. "

• la anexa nr. VIII, Legea nr. 153/20l7j Capitolul II, lit, A, punctul I, punctul 3 de la Notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Mediului, 

Apelor şi Pădurilor,.. Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Ministerului InvesUiiilor şi Proiectelor Europene, Ministerului 

Sănătăţii, Ministerului Educaţiei, Ministerului Culturii, Ministerului Transporturilorşi Infrastructurii. Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul 

aparatului AdminKtraţiei Prezidenţiale, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Justiţiei, din serviciile Parlamentului, cu excepţia 

celui prevăzut la pct. I şi 2, precum şi cu excepţia personalului prevăzut la cap. II Ut. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, 

pentrucomplexitaiea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%. ”

• Ia anexa tir. VIII, Legea nr. 153/2017, Capitolul II, litera A, punctului, punctul 2 de la Notă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ 2. Personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituţiilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Culturii, Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Educaţiei, precum şi personalul contractual din serviciile deconcentrate ale Ministerului



Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, beneficiază, pentru complexitatea muncii, ăe o majorare a salariului de bază de 15%

• sunt necesare clarificări cu privire la cuantumul acestor creşteri pentru personalul nedidactic din cadrul Ministerului Educaţiei şi pentru 

personalul nemedical din cadrul Ministerului Sănătăţii şi când se vor aplica acestea;

• se impune să se aplice Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, iar Guvernul să aloce sumele necesare, luând în considerare faptul că majorările salariale nu acoperă nici măcar rata inflaţiei;

• se creează mari diferenţe între diferitele categorii profesionale, iar unele se simt complet neglijate (ex.: muncitorii necalificaţi) şi este necesară 

acordarea unei sume fixe pentru ca această majorare să fie echitabilă, astfel, vor fi avantajaţi cei cu salariul mic şi va reprezenta o măsură de justiţie 

socială;

• este necesar să se introducă alineatul (4^) cu următoarea formulare: „ începând cu luna august 2022 cuantumul brut al salariilor de bază, 

soldelor de functie/salariiîor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice prevăzut la 

Arî. I alin. (3) şi (4) se majorează cu diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzut de 

Legea-cadru nr. î53/2017, cu modijîcările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna iulie 2022

• această propunere are în vedere pentru anul 2022 asigurarea unui tratament salarial egal pentru tot personalul bugetar salarizat conform Legii 

cadru nr. 153/2017, precum şi acordarea în mod uniform şi integral a majorărilor salariale de care trebuia să beneficieze conform art. 3 8 alin. (4) în 

perioada 2019-2022;

• la art. II este necesară reformularea astfel: „Aplicarea prevederilor articolului I se face prin suplimentarea în mod corespunzător a cheltuielilor 

de personal aprobate, pe fiecare ordonator principal de credite Fără această modificare, majorările salariale propuse ar fi inUoduse, dar nu vor 

putea fi acordate, lipsind de eficienţă actul normativ;

• este necesar ca după articolul II să se introducă un nou ^icol îll, cu următorul conţinut: „Art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: „Nivelul salariilor de bază se stabileşte în condiţiile prevăzute la alineatul 

(1) fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului 

judeţean, sau după caz a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele 

municipiului Bucureşti, primăria generală a Municipiului Bucureşti, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi



cheltuieli". Fără această modificare, alte drepturi care sunt prevăzute de lege şi nu se stabilesc prin hotărâri ale autorităţilor deliberative nu pot fi 
acordate;

• se impune acordarea diferenţei integrale de salarizare, conform legii, având în vedere faptul că până în anul 2023 această lege în domeniul 
salarizării personalului plătit din fonduri publice trebuie să fie aplicată;

• este necesară analiza şi clarificarea legislaţiei în domeniul stabilirii coşului minim de consum, stabilirii unui nivel maxim al salariului la nivel 
de ordonator de credite;

• neaplicarea acestei legi a creat multe situaţii discriminatorii, ţinând cont de numărul mare de procese din instanţe, şi sunt necesare următoarele 

propuneri:
- (4^) „Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi prin derogare de la prevederile arî.38 alin.(4) şi alin. (4’) lit. c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificăiile şi completările ulterioare, începând cu luna august 2022, cuaritumul brut ai salariilor de bază, soldelor de foncţie/salariilor de funcţie şi 
indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de 

bază, solda de funcţie/salariui de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, iar pentru personalul care ocupă jMncţiile prevăzute în anexa nr. VI „ Familia Ocupafionalo de Funcţii Bugetare - Apărare, Ordine 

Publică şi Securitate Naţională" se majorează cu diferenţa celor 2 (două) tranşe restante prevăzute de Legea-cadru nr. 152/ 2017";
- (4^) „Prin excepţie de la prevederile ălin.(4‘) şi prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu luna august 2022, penti'u personalul din cadrul aparatului central al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, 
salariile de bază se stabilesc la nivelul maxim în plată existent în plată la nivelul acestui minister sau, după caz, din instituţiile aflate în 

subordinea/coordonafeâ/sub autoritatea acestui minister, cu respectarea prevederilor art.38 alin.(6) din Legea-cadru”;
- (4“*) „Prin excepţie de la prevederile alin.(4^) şi prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu luna august 2022, pentru personalul din instituţiile aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea 

Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, salariile de bază se stabilesc !a nivelul maxim în plată existent în plată la nivelul acestor instituţii, cu 

respectarea preferer art.38 alin.(6) din Legea-cadru”;
• este necesară aplicarea integrală şi respectarea Legii nr. 153/ 2017, aşa cum a fost adoptată de Parlamentul României.


