
 

 

 

 

LEGE - CADRU 

privind  salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

 

    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

    CAPITOLUL I 

    Dispoziţii generale 

 

    ART. 1 

    (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare 

pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. 

    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale 

personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta 

lege. 

    ART. 2 

    (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică: 

    a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia 

Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de 

specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţi ale administraţiei publice locale, 

alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din 

subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul 

asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; 

    b) personalului din autorităţi şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii 

acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele 

fondurilor speciale; 

    c) personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii; 

    d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituţii publice în temeiul unui contract, 

altul decât contractul individual de muncă. 

    (2) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naţionale a României, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, Autoritatea Naț ională pentru Administrare ș i Reglementare în 

Comunicaț ii ș i Autoritatea Naț ională de Reglementare în Domeniul Energiei. 

    (3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza 

contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică şi 

personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, precum şi personalul 

care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu 

statut special. 

    ART. 3 

    Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii: 
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   a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal 

din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin 

acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege; 

  b) supremaţia legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme 

juridice de forţa legii; 

   c) echitate şi coerenţă, prin crearea de oportunităţi egale şi remuneraţie egală pentru muncă 

de valoare egală, pe baza principiilor şi normelor unitare privind stabilirea şi acordarea 

salariului şi a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar; 

    d) performanţa profesională, evaluată pe baza criteriilor stabilite de fiecare ordonator 

principal de credite; 

    e) diferenţierea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază 

şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare în funcţie de nivelul la care se prestează activitatea: 

central, teritorial şi local; 

     f) motivare, potrivit căruia sistemul de salarizare permite evoluţia în carieră, în condiţiile 

legii, recunoaşterea şi recompensarea performanţelor profesionale individuale; 

    g) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale 

anuale. 

    ART. 4 

    În sectorul bugetar, raportul între cel mai mic şi cel mai mare salariu de bază este de 1 la 

18. 

     

    CAPITOLUL II 

    Reglementări comune 

 

    ART. 5 

    Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop următoarele: 

    a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanţa, 

răspunderea, complexitatea activităţii şi nivelul studiilor necesare pentru desfăşurarea 

activităţii; 

    b) stabilirea salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a 

indemnizaţiilor lunare de încadrare, ca principal element al câştigului salarial; 

    c) realizarea ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de 

bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât şi în 

cadrul aceluiaşi domeniu, are la bază evaluarea posturilor, diferenţierea făcându-se în funcţie 

de următoarele criterii: 

    - competenţe profesionale ș i nivelul studiilor; 

    - complexitate, creativitate şi diversitatea activităţilor; 

    - responsabilitate şi impactul deciziilor; 

    - influenţă, coordonare şi supervizare; 

    - sfera de relaț ii, interacţiunea cu factorii externi; 

    - condiţii de muncă; 

    - incompatibilităţi şi regimuri speciale. 
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    d) transparenţa mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcţiilor de 

bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor lunare de încadrare, precum şi a 

celorlalte drepturi salariale. 

 

    ART. 6 

    (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile şi autorităţile publice 

se asigură de fiecare ordonator principal de credite. 

    (2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituţiile de învăţământ 

preuniversitar şi universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite şi de 

Ministerul Educaţiei ș i Cercetării Ș tiinț ifice. 

    (3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice, din 

reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se asigură de 

ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii. 

    (4) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să stabilească salariile de bază, soldele 

funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de bază, indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, 

alte drepturi salariale în bani şi în natură stabilite potrivit legii, să asigure promovarea 

personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, 

astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul propriu. 

     

        ART. 7 

    Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului 

bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

ș i Persoanelor Vârstnice, Ministerul Dezvoltării Regionale ș i Administraţiei Publice prin 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Culturii, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei ș i  Cercetării Ș tiinț ifice, Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, instituţiile de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi de alte autorităţi publice centrale 

autonome cu atribuţii în domeniu, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor 

autorităţi şi instituţii publice. 

 

    CAPITOLUL III 

    SECŢIUNEA 1 

    Elementele sistemului de salarizare 

 

    ART. 8 

    (1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în 

raport cu responsabilităţile postului, munca depusă, cantitatea şi calitatea acesteia, 

importanţa socială a muncii, condiţiile concrete în care aceasta se desfăşoară, rezultatele 

obţinute, precum şi cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c). 

    (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi 

indemnizaţiile lunare de încadrare, sporurile, premiile şi alte drepturi în bani şi în natură, 

corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar. 
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    (3) Indemnizaţia lunară pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică este 

unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul 

pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial, dacă 

nu se prevede altfel prin lege. 

    ART. 9 

     Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare, 

sporurile şi alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 

familii ocupaţionale de funcţii bugetare, precum şi pentru personalul din autorităţile şi 

instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt prevăzute în anexele nr. I – VIII 

din prezenta lege. 

 

SECŢIUNEA a 2-a 

    Salariile de bază, soldele funcţiilor de bază/salariile funcţiilor de bază şi indemnizaţiile 

lunare de încadrare 

 

    ART. 10 

    Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul 

funcţiei de bază, sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, premiile precum şi celelalte 

elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din 

sectorul bugetar. 

 

    ART. 11 

   (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcţie şi indemnizaţiile lunare de încadrare se 

stabilesc pe funcţii, clase potrivit studiilor, grade/trepte şi gradaţii. 

   (2) Potrivit studiilor se stabilesc cinci clase după cum urmează: 

      - studii superioare (S); 

      - studii superioare de scurtă durată (SSD); 

      - studii postliceale (PL); 

      - studii medii (M); 

      - studii medii şi generale (M,G). 

   (3) Fiecare funcţie are, de regulă, trei grade sau trei trepte profesionale şi debutant. 

   (4) Fiecărui grad sau treaptă profesională îi corespund, de regulă, cinci gradaţii. 

   (5) Avansarea în gradaţii se face, de regulă, din cinci în cinci ani, în funcţie de vechimea în 

muncă ș i performanţele profesionale individuale, cu excepţia gradaţiei 1 care poate fi 

acordată după trei ani. 

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin.(5), perioada de cinci ani poate fi redusă până la 

trei ani, dacă în ultimii doi ani consecutivi s-a obț inut calificativul maxim, dacă prin statute 

sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi nu este prevăzut 

altfel. 

    (7) Gradaţia obţinută se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în 

care s-au împlinit condiţiile de acordare. 

    (8) Pentru acordarea gradaţiei, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele 

lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. 
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     (9) Funcţiile de demnitate publică alese şi numite şi cele asimilate funcţiilor de demnitate 

publică au un singur nivel de salarizare. 

    ART. 12 

    (1) Pentru personalul care ocupă o funcţie de conducere, diferenţierea salariilor de bază se 

face potrivit prevederilor art. 5, utilizându-se, de regulă, două niveluri de salarizare 

corespunzătoare celor două grade, care includ ș i cele cinci gradaț ii. 

    (2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului se stabileşte de ordonatorul principal de 

credite, potrivit prevederilor prezentei legi. 

    (3) Persoanele care ocupă, în condiţiile legii, funcţii de conducere pentru care condiţia de 

ocupare a postului este de studii superioare şi care nu au absolvit studii de acest nivel 

beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcţii, pentru o 

perioadă tranzitorie de maxim 5 ani. 

    (4) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi ocupă funcţii în condiţiile 

prevăzute la alin. (3) vor beneficia de o perioadă tranzitorie de 5 ani în care să obţină nivelul 

de studii prevăzut de lege pentru exercitarea funcţiei de conducere. După această dată, în 

cazul în care condiţiile de studii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe 

funcţii de execuţie existente în statul de funcţii al ordonatorului de credite. 

    ART. 13 

    (1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creşterea 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 aferent gradului sau 

treptei profesionale, aflat în plată la data reîntoarcerii. 

    (2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradaţia se stabileşte conform legilor speciale 

aplicabile. 

 

    SECŢIUNEA a 3-a 

    Sporuri 

    ART. 14 

    Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea în timpul 

nopţii, între orele 22,00 şi 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor 

pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat 

reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. 

    ART. 15 

    (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către 

personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi 

munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, 

în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de 

lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    (2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai 

dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de 
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ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este 

necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, 

potrivit legii. 

    (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit 

legii, sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai 

temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător. 

    (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul 

de funcţii. 

    ART. 16 

(1) Pentru activitatea desfăşurată de persoanele cu handicap visual grav şi accentuat, în 

cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază. 

(2) Personalul care are titlul ştiinţific de doctor şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul în 

care a obţinut acest titlu, beneficiază de un spor pentru titlul ştiinţific de 15% din salariul de 

bază. 

    ART. 17 

    (1) Sporurile, indemnizaţiile, primele şi compensaţiile specifice domeniului de activitate 

ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I - VIII. 

     (2) Pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada 

de exercitare a acesteia, salariul de bază deţinut se majorează cu 10%. 

    (3) La stabilirea salariilor de bază ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 

din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 

pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 116/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică o majorare salarială 

de până la 75%. 

    (4) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabileşte procedura de 

aplicare a prevederilor alin. (3). 

    ART. 18      Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului 

pentru condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I - VIII, precum şi condiţiile de acordare a 

acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele 

coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie, sănătate, 

învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către instituţiile de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, precum şi de către autorităţile publice centrale autonome, care se aprobă 

prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, 

fiecăreia dintre instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sau autorităţile 

publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale ș i 

Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor 

sindicale reprezentative domeniului de activitate. 

    ART. 19 

    (1) Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total 

buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor 

de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare 

de încadrare, după caz. 
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    (2) Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor individuale nu va depăşi 

30% din salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază sau indemnizaţia 

lunară de încadrare. 

    (3) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aproba depăşiri ale limitei prevăzute la alin. (2) 

pentru anumite categorii de personal şi pentru condiţii temporare de muncă care fac necesară 

acordarea unei plăţi suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1). 

    (4) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate. 

 

    SECŢIUNEA a 4-a 

    Premii 

 

    ART. 20 

    (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu 

salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate 

prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au 

participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei. Sumele 

neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar. 

    (2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor 

alocate cu această destinaţie de către ordonatorul principal de credite şi în limita individuală 

a două salarii de bază lunare pe an, a două solde lunare ale funcţiei de bază/a două salarii 

lunare ale funcţiei de bază pe an, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la 

nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt 

astfel de organizaţii sindicale. 

 

    SECŢIUNEA a 5-a 

    Alte drepturi 

    ART. 21 

    (1) În cazuri excepţionale, posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor 

didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi 

funcţiilor de specialitate artistică pot fi ocupate şi prin cumul de funcţii, de personal angajat, 

cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcţii şi a celor referitoare la 

ocuparea posturilor vacante, în condiţiile prevăzute la alin. (2). 

    (2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, 

funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate 

artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către 

persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se 

suprapune celui corespunzător funcţiei de bază. În astfel de situaţii nu sunt aplicabile 

prevederile art. 15 alin. (1). 

    ART. 22 

    (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea 

temporară a unei persoane angajate care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea 

funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 

luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel. 



 

 8 

    (2) În mod excepţional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 6 

luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel. 

    (3) În perioada prevăzută la alin. (1) şi (2), persoana beneficiază de drepturile salariale 

aferente funcţiei de conducere respective. 

    ART. 23 

    (1) Încadrarea şi promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcţii, grade sau 

trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice 

domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al 

ordonatorului principal de credite. 

    (2) În situaţia în care promovarea personalului bugetar în funcţie, grad sau treaptă 

profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un 

post vacant existent în statul de funcţii. 

    (3) În situaţia în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri 

publice în funcţii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din 

statul de funcţii în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior. 

    (4) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza 

criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu 

este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice. 

    (5) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, 

în funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", 

cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziţie a 

ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanţii 

salariaţilor. 

    (6) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanţelor 

profesionale individuale, de către conducătorul instituţiei publice, la propunerea şefului 

ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător". 

Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale conform criteriilor prevăzute la art. 5 lit. c) şi pot stabili şi alte criterii de 

evaluare în funcţie de specificul domeniului de activitate. 

    (7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe 

baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale şi care se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului sau alte acte normative specifice. 

    (8) Ordonatorul principal de credite, în raport cu cerinţele postului, stabileşte criterii de 

selecţie proprii în completarea celor prevăzute la alin. (7). 

    ART. 24 

    În baza art. 18 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor 

universitare, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea absolvenţilor ciclului I 

şi/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată (S). 

    ART. 25 

    (1) Autorităţile, instituţiile publice şi unităţile bugetare pot include în statele de funcţii şi 

unele funcţii specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta 

lege, care se dovedesc a fi necesare desfăşurării activităţii. 
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    (2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcţii specifice, care nu sunt prevăzute 

în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu funcţiile şi 

salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege şi aplicabile categoriei de personal 

respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale ș i Persoanelor 

Vârstnice, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 

Publici, pentru funcţionarii publici. 

    ART. 26 

    Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 

temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu. 

    ART. 27 

Câştigul salarial brut pe funcţii din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice va respecta 

ierarhia, în sensul că nici un câştig salarial pentru o funcţie inferioară nu va depăşi câştigul 

salarial unei funcţii superioare prevăzut în anexele la prezenta lege, atât la personalul civil, 

cât şi la personalul din domeniul apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

    ART. 28 

    (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a 

sporurilor, a premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi 

este de competenţa ordonatorilor de credite. 

    (2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la 

cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului 

de credite. 

    (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile lucrătoare. 

    (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulţumită se 

poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti 

competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării 

soluţionării contestaţiei în scris. 

    ART. 29 

    (1) Condiţia prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu este 

obligatorie pentru recrutarea funcţionarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu 

caracter temporar a unei funcţii publice de conducere, precum şi pentru funcţionarii publici 

care ocupă o funcţie publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

    (2) Funcţionarii publici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească condiţia 

prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancţiunea eliberării din funcţia publică. 

       ART. 30 

  (1) Personalul din instituț iile ș i autorităţile administraţiei publice centrale, din structurile 

din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi din instituţiile publice locale, 

nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, se 

salarizează pentru timpul efectiv alocat realizării activităț ilor din proiect potrivit cererilor 

de finanţare şi ghidului solicitantului – condiţii generale şi specifice aplicabile. 
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  (2) În situaț ia în care salariul de bază rezultat prin aplicarea prevederilor alin.(1) este mai 

mic decât salariul de bază prevăzut pentru funcț ia deț inută în anexele la prezenta lege, 

acesta poate opta pentru salariul de bază prevăzut în anexele la prezenta lege. 

 

 

CAPITOLUL IV 

    Dispoziţii finale 

 

    ART. 31 

    Nivelul de salarizare prevăzut în prezenta lege va fi revizuit periodic în funcţie de evoluţia 

nivelului de salarizare existent pe piaţa muncii din România, astfel încât salariile din sectorul 

public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilităţii financiare. 

    

   ART. 32 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul se reîncadrează corespunzător gradaţiei 

avute în luna ………… pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei 

profesionale deţinute. 

 

   ART. 33 

     Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat, prin legi anuale de salarizare. 

 

   ART. 34 

(1) Începând cu 1 ianuarie 2016, salariile de bază/soldele 

funcţiei/salariilefuncţiei/indemnizaţiile de încadrare sunt cele prevăzute în anexele la lege. 

(2) Începând cu 1 ianuarie 2016, în situaţia în care salariile de bază/soldele funcţiei 

/salariile funcţiei/indemnizaţiile de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit 

din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, sunt mai mari decât cele prevăzute în 

anexele la lege, se menţin în plată la nivelul aferent lunii decembrie 2015. 

(3) În situaţia în care salariile de bază/soldele funcţiei /salariile funcţiei/indemnizaţiile 

de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna 

decembrie 2015, se situează sub nivelul celor prevăzute în anexele la lege, începând cu 1 

ianuarie 2016 acestea se vor majora cu …… din diferenţa dintre salariile de bază/soldele 

funcţiei /salariile funcţiei/indemnizaţiile de încadrare acordate pentru luna decembrie 2015 şi 

cele prevăzute în anexele la lege. 

  

 

ART. 35 

 Începând cu ianuarie 2016, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, 

primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din 

salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care 

beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează în mod corespunzător sau se 

menţine, după caz, potrivit art.34, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în 

aceleaşi condiţii. 
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ART. 36 

(1) În anul 2016, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul 

numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi 

pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de 

salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta 

este încadrat. 

(2) Pentru personalul plătit din fonduri publice care se transferă, pentru funcţionarii 

publici care sunt redistribuiţi din corpul funcţionarilor publici sau sunt reintegraţi în funcţie, 

potrivit legii, în cursul anului 2016, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru 

funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat.  

 (3) În anul 2016 ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba 

demararea procedurilor privind promovarea pe funcţii, grade sau trepte profesionale a 

personalului numai cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget a 

fondurilor aferente plăţii drepturilor de natură salarială stabilite potrivit prezentei legi, 

inclusiv cele majorate ca urmare a promovării. 

 

 ART. 37 

    La 3 zile de la data publicării prezentei legi, pentru acordarea de ajutoare, recompense, 

contribuţii la acţiuni umanitare şi burse, se constituie fondul Preşedintelui României, fondul 

preşedintelui Senatului, fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, fondul primului-ministru, 

care se aprobă anual prin buget, în limita sumei maxime de 500 mii lei. 

 

    ART. 38 

    Prevederile din actele normative referitoare la detaşare, delegare şi mutare, acordarea 

concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea şi locuinţa rămân în vigoare.     

 

    ART. 39 

       (1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele 

individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care 

excedează prevederilor prezentei legi. 

        (2) Salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat 

regimul de finanţare, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea 

unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, din instituţii finanţate integral din 

venituri proprii în instituţii finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat se realizează 

potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la împlinirea 

termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate. 

    (3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal 

încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează în funcţie de modul de 

organizare şi finanţare al autorităţilor şi instituţiilor publice vizate, potrivit prevederilor 

prezentei legi. 
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    (4) Prevederile alin.(3) se aplică în mod corespunzător personalului autorităţilor şi 

instituţiilor publice nou-înființ ate sau reorganizate, finanț ate integral din venituri proprii. 

 ART. 40 

    Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, după 

caz, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a indemnizaţiilor la 

încadrarea, promovarea şi avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum şi acordarea 

de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, 

materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii. 

 

ART. …. 

La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă…….     

 

ART. 41 

    Anexele nr. I - VIII fac parte integrantă din prezenta lege. 

 

     ART. 42 

    Prezenta lege intră în vigoare la data de ………….. 


