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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ  

L E G E    C A D R U 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 

 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

Armonizarea sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 În anul 1991, odată cu trecerea la noul sistem de salarizare, salarizarea personalului 
bugetar s-a realizat printr-un număr restrâns de acte normative, şi anume:  

 
 Legea nr. 40/1991 prin care au fost stabilite salariile pentru membrii Guvernului, 

precum şi pentru personalul din aparatul Preşedinţiei, Guvernului şi administraţiei 
publice centrale şi locale; 

 Legea nr. 50/1991 prin care au fost stabilite salariile pentru personalul din organele 
autorităţii judecătoreşti; 

 Legea nr. 53/1991 prin care au fost stabilite salariile pentru senatori şi deputaţi, 
respectiv pentru personalul din aparatul Parlamentului; 

 Hotărârea Guvernului nr. 307/1991, care a devenit ulterior Hotărârea Guvernului 
nr. 281/1993, prin care au fost stabilite salariile pentru personalul din unităţile 
bugetare. 

 La elaborarea sistemului de salarizare s-au avut în vedere aceleaşi principii, 
urmărindu-se prin aceasta asigurarea unei corelări cât mai bune a drepturilor de 
salarizare între toate sectoarele bugetare, indiferent de actul normativ prin care 
aceste drepturi au fost aprobate. 

 
Ulterior, au intervenit atât modificări ale nivelului salariilor de bază, în sensul creşterii 
acestora, în mod conjunctural, numai în anumite sectoare de activitate bugetară, cât şi 
modificări ale numărului şi nivelului sporurilor la salariul de bază, ceea ce a condus la 
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apariţia unor dezechilibre majore între salariile personalului bugetar. 

Până în anul 1998, salariile de bază ale diverselor funcţii erau diferenţiate în toate 
sectoarele bugetare, pe baza unor coeficienţi de ierarhizare proprii fiecărei funcţii sau grad 
profesional, valoarea coeficientului 1,00 fiind aceeaşi pentru întregul sector bugetar.  

 În prezent, salariile de bază ale personalului din sectorul bugetar sunt stabilite prin 
39 de acte normative astfel: 

• între o limită minimă şi una maximă pentru personalul contractual din sectorul 
bugetar şi personalul militar; 

• valori punctuale pe tranşe de vechime pentru personalul din învăţământ; 
• niveluri unice pentru funcţiile de demnitate publică şi asimilate acestora; 
• niveluri punctuale pentru funcţionarii publici. 
Utilizarea acestor sisteme a condus la peste 400 de niveluri de salarizare, care nu mai 
corespund ierarhizării iniţiale între funcţii şi domenii de activitate. 
Ca urmare a situaţiei create, raportul dintre salariul minim din sectorul bugetar şi 
salariul maxim din acelaşi sector este 1/29. 

 
 

2. Schimbări preconizate 

 La baza elaborării prezentei legi s-au avut în vedere principiile convenite cu 
partenerii sociali şi partidele politice, şi anume: 

 
1. Reglementarea unitară a salarizării personalului din sectorul bugetar, plătit din fonduri 
publice; 
2. Raportul între salariul de bază minim şi salariul de bază maxim al personalului din 
sectorul bugetar este de 1 la 12, apropiindu-se de practicile europene; 
3. Armonizarea sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice se va 
realiza ţinând cont de importanţa, răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor 
necesare pentru desfăşurarea activităţii.  
4. Creşterile salariale necesare realizării acestui obiectiv vor avea în vedere indicatorii 
macroeconomici şi evoluţia indicatorilor sociali; 
5. Salariul de bază, soldele sau indemnizaţiile lunare de încadrare, după caz, vor deveni 
principalul element al câştigului salarial, prin includerea în acestea a unor sporuri şi  
indemnizaţii, după caz, care au un caracter general; 
6. Va fi creată o nouă ierarhie a salariilor de bază, atât între domeniile de activitate, cât şi 
în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii 
desfăşurate; 
7. Construcţia noului act normativ va urmări ca, la trecerea de la actualul sistem de 
salarizare la noul sistem de salarizare, nici o persoană să nu înregistreze o diminuare a 
salariului brut de care beneficiază potrivit actualelor reglementări. 

 
 Legea va reglementa salarizarea tuturor categoriilor de personal plătite din fonduri 
publice, având un caracter unitar şi se va aplica: 
 

• personalului încadrat în instituţii publice finanţate integral din bugetele anuale; 
• personalului din instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate 
de la bugetul de stat; 
• personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii; 
• personalului din cadrul instituţiilor publice de subordonare locală finanţate integral din 
venituri proprii.   
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 Prin proiectul de act normativ se propun următoarele: 
 

• Raportul între salariul minim brut şi câştigul salarial mediu brut va creşte astfel încât 
în anul 2015 să atingă ţinta de 50%. 
 
   La realizarea acestui raport s-au avut în vedere: 
- Acordul Tripartit încheiat în anul 2008 cu partenerii sociali, cu privire la evoluţia 
salariului de bază minim în perioada 2009-2015; 
- Concluziile Comitetului Guvernamental al Cartei Sociale Europene Revizuite, astfel 
încât etapizat, raportul între acesta şi câştigul salarial mediu brut să atingă ţinta de 50% în 
anul 2015.  
 
 Salariul de bază, soldele sau indemizaţiile lunare de încadrare, după caz, vor 
deveni principalul element al câştigului salarial, prin includerea în acestea a unor 
sporuri care au un caracter general.  
Sporurile pentru condiţii de muncă se vor acorda în continuare separat.  
Suma sporurilor şi indemnizaţiilor, după caz, acordate cumulat pe total ordonator principal 
de credite nu poate depăşi 30% din fondul corespunzător alocat salariilor de bază, 
sporurilor sau indemnizaţiilor lunare de încadrare. 
În anul 2008, ponderea sporurilor în total câştig salarial, pentru total personal bugetar, a 
fost de cca. 51%. 
Pentru realizarea ponderii de 30% a sporurilor în total câştig salarial, pe total personal 
bugetar, au fost incluse în salariul de bază, în solde şi în indemizaţiile lunare de încadrare 
pe lângă sporurile cu caracter general (sporul de vechime în muncă, sporul de prevenţie 
specific sănătăţii, spor de suprasolicitare neuropsihică specific învăţământului şi altele 
similare acestora) şi alte sporuri specifice unor domenii de activitate – cum ar fi, spor de 
confidenţialitate, spor de fidelitate, spor de stabilitate, spor pentru radiaţii 
electromagnetice. 
 Crearea unei noi ierarhii a salariilor de bază, atât între domeniile de activitate, 
cât şi în cadrul aceluiaşi domeniu, în funcţie de complexitatea şi importanţa 
activităţii desfăşurate, a avut la bază următoarele criterii de evaluare convenite cu 
partenerii sociali: 
- nivelul studiilor şi competenţe; 
- importanţa socială a muncii; 
- complexitatea şi diversitatea activităţilor; 
- responsabilitatea şi impactul deciziilor; 
- expunere la factori de risc; 
- incompatibilităţi şi conflicte de interese; 
- dificultatea activităţilor specifice; 
- sfera de relaţii - interacţiunea cu factorii externi; 
- condiţii de acceptare pe post. 
Simplificarea sistemului de salarizare prin reducerea numărului de grade şi trepte 
profesionale la maxim 3 pentru fiecare funcţie, faţă de 5 cât sunt în prezent la majoritatea 
funcţiilor contractuale. 
Persoanele încadrate pe gradele sau treptele profesionale desfiinţate vor fi reîncadrate pe 
gradele şi treptele imediat superioare celor desfiinţate. 
Pentru funcţionarii publici salariul de bază are o componentă nouă. Din Legea nr. 
188/1999 Statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a fost eliminat suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de 
salarizare ca structură a salariului. 
Pentru categoriile de personal care au statute proprii s-au menţinut numărul de grade 
profesionale şi de trepte prevăzute de acestea. 
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Pentru funcţiile de conducere s-au prevăzut două grade, coeficientul de ierarhizare 
cuprinzând sporurile cu caracter general, inclusiv sporul de vechime şi indemnizaţia de 
conducere.  

 Promovarea personalului se va realiza conform prevederilor din statutele specifice 
fiecărui domeniu de activitate sau, în cazul în care nu este reglementată, promovarea 
se va face pe un post vacant. În situatia în care nu exista un post vacant, promovarea 
se va face prin transformarea propriului post din statul de funcţii într-un post de 
nivel imediat superior. Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare, în cazul în care nu sunt prevederi în acest sens în statutele specifice, se 
poate face din 3 în 3 ani, în functie de performantele profesionale individuale, 
apreciate cu calificativele "foarte bun", cel putin de 2 ori in ultimii 3 ani. 

• La construcţia coeficienţilor de ierarhizare corespunzători nivelului studiilor s-au 
avut în vedere ca element de comparaţie şi raportare, coeficienţii minimi de 
ierarhizare prevăzuţi în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional. Ca 
urmare, coeficienţii minimi de ierarhizare au în principal următoarele valori: 
- 1,00 – pentru muncitor necalificat fara sporuri si respectiv 1,10 cu sporuri 
- 1,20 – pentru studii medii liceale 
- 1,30 – pentru studii superioare de scurta durata 
- 1,75 – pentru studii superioare. 

 
 Implementarea noului sistem de salarizare se va realiza etapizat. 

• La trecerea de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se va 
avea în vedere ca nici o persoană să nu înregistreze o diminuare a salariului, 
soldelor sau  indemnizaţiilor lunare de încadrare brute de care beneficiază 
potrivit actualelor reglementări. 

• Din punct de vedere financiar implementarea etapizată a noului cadru legislativ se 
va face în limita sumelor alocate prin legile anuale ale bugetului consolidat. 

• Majorările salariale din sistem vor fi stabilite în funcţie de resursele financiare, nu 
de aplicarea automată a coeficienţilor de ierarhizare. 

• Modul în care sumele alocate prin legile anuale ale bugetului consolidat vor fi 
distribuite pe categorii de personal bugetar şi niveluri de salarizare va fi stabilit 
prin legi anuale speciale de implementare a legii cadru. 

Începând cu 01.01.2010, momentul aplicării legii, vor exista pe parcursul 
perioadei de implementare diferenţe între câştigurile salariale în plată incluzând 
sporurile şi valorile câştigurilor salariale corespunzătoare funcţiilor respective, aşa 
cum ar rezulta din multiplicarea valorii coeficientului 1.00 cu coeficientul de 
ierarhizare aferent funcţiei. 

Durata perioadei de implementare a legii va fi determinată de perioada în care 
vor exista diferenţe între câştigurile salariale în plată şi cele ce ar rezulta din aplicarea 
coeficienţilor de referinţă, fiind influenţată direct de resursele financiare alocate 
cheltuielilor cu personalul din sectorul bugetar.  

Începând cu anul 2011,  urmează ca în primul semestru al fiecărui an, pentru anul 
următor, să fie formulate propuneri de către o comisie interministerială de analiză, 
evaluare şi simplificare a cadrului legislativ, în funcţie de evoluţia concretă a 
economiei şi de politicile fiscal-bugetare ce vor fi adoptate. Propunerile respective se 
vor materializa  printr-un  proiect de lege care va reglementa modul de aplicare a legii 
cadru. 

• În anul 2010 se va realiza reîncadrarea întregului personal bugetar pe funcţii, 
grade profesionale potrivit noii legi, introducându-se în salariile de bază, în solde 
şi în indemnizaţiile lunare de încadrare, după caz, sporurile de care personalul a 
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beneficiat până la aplicarea legii, prevăzute în notele la anexele corespunzătoare 
fiecărui domeniu de activitate, şi respectiv, după caz, a indemnizaţiilor care 
potrivit legii au făcut parte din salariul de bază, potrivit actualelor reglementări şi 
care se regăsesc în coeficienţii de ierarhizare corespunzători funcţiei. 
Pentru personalul ce se va încadra după intrarea în vigoare a legii, salariile de bază, 
soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare, după caz, se vor stabili prin corelare cu 
salariile de bază, soldele şi indemnizaţiile lunare de încadrare ale personalului angajat 
la acea dată. 
Pentru personalul promovat în funcţii, în condiţiile legii, în perioada de aplicare 
etapizată a prezentei legi, salariul  de bază, solda sau indemnizaţia lunară de încadrare, 
după caz, vor fi cele corespunzătoare aceleeaşi funcţii aflata în plată. 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 

1. Impact macro-economic 

În anul 2010 nu va exista un impact macro-economic produs de aplicarea acestei legi întrucât 

pentru întregul personal bugetar se va realiza numai reîncadrarea acestuia cu menţinerea 

drepturilor salariale în plată în anul 2009.  

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact social 

Proiectul de act normativ se adresează în special persoanelor cu venituri mici şi va realiza pentru 

personalul debutant o salarizare mai atractivă cu mult superioară celei existente în prezent. 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. 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) 

 Legea cadru de salarizare a personalului din sectorul bugetar se va aplica etapizat în 
perioada 2010-2015, cu încadrarea strictă în cheltuielile salariale totale a căror pondere 
în PIB va fi următoarea: 
-anul 2010      8,70% 
-anul 2011      7,97% 
-anul 2012      7,30% 
-anul 2013      6,70% 
-anul 2014      6,30% 
-anul 2015      6,00% 

 De asemenea, valoarea coeficientului 1,00 va avea următoarea evoluţie: 
-anul 2010      705 lei 
-anul 2011      765 lei 
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-anul 2012      845 lei 
-anul 2013      935 lei 
-anul 2014      1015 lei 
-anul 2015      1100 lei 

 
- în miliarde lei (RON) -

Indicatori Anul 
curent 

Următorii cinci ani 

1 2 
2009 

3 
2010 

4 
2011 

5 
2012 

6 
2013 

7 
2014 

Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus miliarde lei 
 

0 0 

 

1.32 3.48 

 

5.78 8.54 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Proiecte de acte normative suplimentare 

Hotărâri de Guvern pentru aprobarea regulamentelor de acordare a sporurilor in limitele maxime 

prevazute de prezenta lege, precum şi hotarari de Guvern care sa reglementeze modul de încadrare 

şi promovare a personalului, respectiv legi anuale de salarizare pentru perioada de implementare 

etapizată a legii. 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie 

Proiectul de act normativ este compatibil cu legislaţia comunitară în materie. 

3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu încalcă reglementările europene. 

4. Evaluarea conformităţii: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Denumirea actului 

sau documentului 

comunitar, 

numărul, data 

adoptării şi data 

publicării 

Gradul de 

conformitate (se 

conformează / nu 

se conformează) 

Comentarii 

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

Memorandumul cu Fondul Monetar Internaţional în care se prevede că ponderea sporurilor în 

salariile de bază brut să fie de maxim 30%. 

6. Alte informaţii 
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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  

Au fost consultate organizaţiile neguvernamentale şi organizaţiile sindicale. 

 

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 

Au fost consultate organizaţiile neguvernamentale şi organizaţiile sindicale reprezentative la nivel 

naţional implicate în procesul de negociere, şi care reprezintă personalul bugetar. 

 

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. 

Au fost consultate asociaţiile profesionale ale administraţiei publice locale. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Au fost consultate toate ministerele. 

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 

6. Alte informaţii 

 

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 
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Menţionăm că au fost urmate procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică. 

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 

 

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 

2. Alte informaţii 

 
 

Faţă de cele prezentate propunem adoptarea prezentului proiect de Lege cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

 
 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

 
 

MARIAN SÂRBU 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 
 

GHEORGHE POGEA 
 

 
 

AVIZAT: 
 

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI ŞI 
INTERNELOR 

 
 DAN NICA 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 

 
RADU MIRCEA BERCEANU 

 

MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
 

MIHAI STĂNIŞOARĂ 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI 
INOVĂRII 

 
ECATERINA ANDRONESCU 

 
 

 
MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 

MINISTRUL AGRICULTURII, PĂDURILOR 
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  
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ION BAZAC 

 
 

ILIE SÂRBU 
MINISTRUL CULTURII, CULTELOR ŞI 

PATRIMONIULUI NAŢIONAL 
 
 

THEODOR PALEOLOGU 
 
 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE 
 
 

CRISTIAN DIACONESCU 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI 

 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 

 

 


