
Legea-cadru salarizare bugetari (proiect 2015)  
Tabel comparativ – actualizat la data de - 23.07.2015 

Art Text proiect Text cu modificarile propuse de confederatiile Sindicale 
Art. 1 (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui 

sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul 
bugetar platit din bugetul general consolidat al statutului. 
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si 
raman in mod exclusiv cele prevazute in prezenta lege. 

 

Art.2 (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica : 
(a) personalului din autoritati si institutii publice, respectiv 
Parlamentul, Administratia Prezidentiala, autoritatea 
judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de 
specialitate ale administratiei publice locale, alte autoritati 
publice, autoritati administrative autonome, precum si 
institutiile din subordinea acestora, finantate integral din 
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de 
stat, bugetele fondurilor speciale ; 
(b) personalului din autoritati si institutii finantate din venituri 
proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele 
locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor 
speciale ; 
(c) personalului din autoritatile si insitutiile publice finantate 
integral din venituri proprii ; 
(d) persoanelor care sunt conducatori ai unor institutii publice in 
temeiul unui contract, altul decat contractul individual de 
munca. 
(2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica Bancii Nationale a 
Romaniei, Autoritatea Nationala pentru Administrare si 
Reglementare in Comunicatii si Autoritatea Nationala de 
Reglementare in Domeniul Energiei.  
(3) Intra in categoria personalului din sectorul bugetar 
personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, 
personalul care ocupa functii de demnitate publica si personalul 
care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publica, 
precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, 
inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut 
special.  

 

Art. 3 Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza 
urmatoarele principii : 
(a) caracterul unitar, in sensul ca reglementeaza salarizarea 
tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea 
in considerare a drepturilor de natura salariala stabilite prin acte 
normative speciale in sistemul de salarizare reglementat de 

 
 
 
 
 
 



prezenta lege ; 
(b) suprematia legii, in sensul ca drepturile de natura salariala se 
stabilesc numai prin norme juridice de forta legii; 
(c) echitate si coerenta, prin crearea de oportunitati egale si 
remuneratie egala pentru munca de valoare egala, pe baza 
principiilor si normelor unitare privind stabilirea si acordarea 
salariului si a celorlalte drepturi de natura salariala ale 
personalului din sectorul bugetar ; 
(d) performanta profesionala, evaluata pe baza criteriilor 
stabilite de fiecare ordonator principal de credite; 
(e) diferentierea salariilor de baza, a soldelor functiilor de 
baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de 
incadrare in functie de nivelul la care se presteaza activitatea : 
central, teritorial si local ;  
(f) motivare, potrivit caruia sistemul de salarizare permite 
evolutia in cariera, in conditiile legii, recunoasterea si 
recompensarea performantelor profesionale individuale ;  
(g) sustenabilitate financiara, prin stabilirea de majorari 
salariale in baza legilor speciale anuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(d) performanta profesionala, evaluata pe baza criteriilor unitare 
stabilite de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice cu acordul sindicatelor; 
 

Art. 4 In sectorul bugetar, raportul intre cel mai mic si cel mai mare 
salariu de baza este de 1 la 18.  

In sectorul bugetar, raportul intre cel mai mic si cel mai mare salariu de 
baza este de 1 la 15. 

Art. 5 Reglementarile din cuprinsul prezentei legi au ca scop 
urmatoarele :  
(a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din 
sectorul bugetar cu importanta, raspunderea complexitatea 
activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea 
activitatii ;  
(b) stabilirea salariilor de baza, a soldelor functiilor de 
baza/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de 
incadrare, ca principal element al castigului salarial ; 
(c) realizarea ierarhiei salariilor de baza, a soldelor functiilor de 
baza/ salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de 
incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul 
aceluiasi domeniu, are la baza evaluare posturilor, diferentierea 
facandu-se in functie de urmatoarele criterii : 

• competente profesionale si nivelul studiilor ; 
• complexitate, creativitate si diversitatea activitatilor ; 
• responsabilitate si impactul deciziilor ;  
• influenta, coordonare si supervizare ; 
• sfera de relatii, interactiunea cu factorii externi ; 
• conditiile de munca ; 
• incompatibilitati si regimuri speciale ;  

(d) transparenta mecanismului de stabilire a salariului de baza, a 
soldelor functiilor de baza/ salariilor functiilor de baza si a 

 



indemnizatiilor lunare de incadrare, precum si a celorlalte 
drepturi salariale.  

Art. 6 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din 
institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator 
principal de credite. 
(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din 
institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se 
asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul 
Educatiei si Cercetarii Stiintifice.  
(3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din 
unitatile sanitare publice, din reteaua Ministerului Sanatatii si a 
autoritatilor adminsitratiei publice locale se asigura de 
ordonatorii principali de credite si de Mnisterul Sanatatii. 
(4) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa stabileasca 
salariile de baza, soldele functiilor de baza/salariilor functiilor 
de baza, indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, alte 
drepturi salariale in bani si in natura stabilite potrivit legii, sa 
asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte 
profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel 
incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in 
bugetul propriu.  

 
 
 
(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de 
invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de Ministerul 
Educatiei si Cercetarii Stiintifice.  
 
(3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unitatile 
sanitare publice, din reteaua Ministerului Sanatatii si a autoritatilor 
adminsitratiei publice locale se asigura de Mnisterul Sanatatii. 
 
(4)  Ordonatorii principali de credite au obligatia sa stabileasca salariile 
de baza, soldele functiilor de baza/salariilor functiilor de baza, 
indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, alte drepturi salariale in 
bani si in natura stabilite potrivit art 32 si art 34 a prezentei legi, sa 
asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale 
si avansarea in gradatii, in conditiile prezentei legii. 

Art. 7 Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind 
salarizarea personalului bugetar se realizeaza de catre Guvern, 
prin Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si 
Persoanelor Varstnice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice prin Agentia Nationala a Functionarilor 
Publici, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Sanatatii, 
Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe 
institutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, 
precum si de alte autoritati publice centrale autonome cu 
atributii in domeniu, potrivit atributiilor din domeniul de 
activitate al acestor autoritati si institutii publice.  

Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind 
salarizarea personalului bugetar se realizeaza de catre Guvern, prin 
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice prin Agentia Nationala a Functionarilor Publici, 
Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Sanatatii, Ministerul 
Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe institutiile de aparare, 
ordine publica si siguranta nationala, precum si de alte autoritati publice 
centrale autonome cu atributii in domeniu, potrivit atributiilor din 
domeniul de activitate al acestor autoritati si institutii publice. 

Art. 8 (1) Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea 
personalului din sectorul bugetar in raport cu responsabilitatile 
postului, munca depusa, cantitatea si calitatea acesteia, 
importanta sociala a muncii, conditiile concrete in care aceasta 
se desfasoara, rezultatele obtinute, precum si cu criterii 
prevazute la art. 5 lit. c).  
(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, 
soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, 
sporurile, premiile si alte drepturi in bani si in natura, 
corespunzatoare fiecarei categorii de personal din sectorul 
bugetar.  
(3) Indemnizatia lunara pentru persoanele care ocupa functii de 

 



demnitate publica este forma unica de remunerare a activitatii 
corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru 
stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport 
cu venitul salarial, daca nu se prevede altfel prin lege.  

Art. 9 Salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile 
lunare de incadrare, sporurile si alte drepturi specifice fiecarui 
domeniu de activitate corespunzator celor 7 familii ocupationale 
de functii bugetare, precum si pentru personalul din autoritatile 
si institutiile publice finantate integral din venituri proprii sunt 
prevazute in anexele nr. I-VIII din prezenta lege.  

 

Art. 10 Salariul brut, solda bruta cuprind salariul de baza, solda functiei 
de baza/salariul functiei de baza, sporurile, indemnizatiile, 
compensatiile, premiile precum si celelalte elemente ale 
sistemului de salarizare, corespunzatoare fiecarei categorii de 
personal din sectorul bugetar.  

 

Art. 11 (1)  Salariile de baza, soldele/salariile de functie si 
indemnizatiile lunare de incadrare se stabilesc pe functii, clase 
potrivit studiilor, grade/trepte si gradatii. 
(2)  Potrivit studiilor se stabilesc cinci clase dupa cum 

urmeaza : 
• studii superioare (S) ; 
• studii superioare de scurta durata (SSD) ; 
• studii postliceale (PL) ; 
• studii medii (M) ; 
• studii medii si generale (M,G). 

(3) Fiecare functie are, de regula, trei grade sau trei trepte 
profesionale si debutant. 
(4) Fiecarui grad sau treapta profesionala ii corespund, de 
regula, cinci gradatii. 
(5) Avansarea in gradatii se face, de regula, din cinci in cinci 
ani, in functie de vechimea in munca si performantele 
profesionale individuale, cu exceptia gradatiei I care poate fi 
acordata dupa trei ani.  
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), perioada de cinci 
ani poate fi redusa pana la trei ani, daca in ultimii doi ani 
consecutivi s-a obtinut calificativul maxim, daca prin statute 
sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, 
aprobate prin legi nu este prevazut altfel.  
(7) Gradatia obtinuta se plateste cu incepere de la data de intai 
a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de 
acordare.  
(8) Pentru acordarea gradatiei, angajatorul va lua in 
considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte 
domenii de activitate decat cele bugetare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Fiecarei functii/treapta profesionala ii corespund, de regula, cinci 
gradatii. 
(5) Avansarea in gradatii se face, de regula, din cinci in cinci ani, in 
functie de vechimea in munca, cu exceptia gradatiei I care poate fi 
acordata dupa trei ani.  
 
(6) Se elimina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(9) Functiile de demnitate publica alese si numite si cele 
asimilate functiilor de demnitate publica au un singur nivel de 
salarizare.  

(8 bis) Avansarile in gradatie garanteaza evolutia pozitiva a salariului 
de baza 
 
 

 
Art. 12 (1)Pentru personalul care ocupa o functie de conducere, 

diferentierea salariilor de baza se face potrivit prevederilor art. 
5, utilizandu-se, de regula, doua niveluri de salarizare 
corespunzatoare celor doua grade, care includ si cele cinci 
gradatii. 
(2) Nivelul de salarizare corespunzator gradului se stabileste de 
ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei 
legi. 
(3) Persoanele care ocupa, in conditiile legii, functii de 
conducere pentru care conditia de ocupare a postului este de 
studii superioare si care nu au absolvit studii de acest nivel 
beneficiaza de salariul de baza prevazut de prezenta lege pentru 
aceste functii, pentru o perioada tranzitorie de maxim 5 ani.  
(4) Persoanle care la data intrarii in vigoare a prezentei legi 
ocupa functii in conditiile prevazute la alin. (3) vor beneficia de 
o perioada tranzitorie de 5 ani in care sa obtina nivelul de studii 
prevazut de lege pentru exercitarea functiei de conducere. Dupa 
aceasta data, in cazul in care conditiile de studii nu sunt 
indeplinite, persoanele respective vor fi incadrate pe functii de 
executie existente in statul de functii al ordonatorului de credite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Se elimina 

 
 
 
 
(4) Se elimina 

 

Art. 13 (1) Personalul care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea si 
ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 7 ani, in 
cazul copilului cu handicap, precum si personalul ale carui 
raporturi de munca sau raporturi de serviciu au fost suspendate 
din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activitatii, isi pastreaza 
gradul sau treapta profesionala in care a fost incadrat anterior 
suspendarii si beneficiaza de salariul de baza aferent gradului 
sau treptei profesionale, aflat in plata la data reintoarcerii.  
(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradatia se stabileste 
conform legilor speciale aplicabile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradatia se stabileste 
conform legilatiei in vigoare. 

 
 
 
Art. 14 

SECTIUNEA A 3-A 
Sporuri 
Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi 
desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, 
beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval de un spor 
pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de 
baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de 
noapte din timpul normal de lucru. 

SECTIUNEA A 3-A 
Sporuri majorari 
Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara 
activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru 
orele lucrate in acest interval de o majorare sa salariului de baza pentru 
munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca 
timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul 
normal de lucru. 

Art. 15 (1) Pentru munca suplimentara efectuata peste durata normala a  



timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar 
incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si 
munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori 
legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu 
reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului 
normal de lucru, se aplica prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul 
muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. 
(2) Plata muncii prestate peste durata normala a timpului de 
lucru se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a 
fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi  360 de ore anual. 
In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar de 180 de 
ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, 
dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii. 
(3) La locurile de munca la care durata normala a timpului de 
lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea 
programului de lucru astfel aprobat se poate face numai 
temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber 
corespunzator. 
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplica persoanelor salarizate prin 
plata cu ora sau prin cumul de functii. 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Plata muncii prestate peste durata normala a timpului de lucru se 
poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de 
seful ierarhic. Timpul de munca cu ore suplimentarenu poate depasi 
360 de ore anual. In cazul prestarii de ore suplimentare peste un numar 
de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, 
dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii. 
 

Art. 16 (1) Pentru activitatea desfasurata de persoanele cu handicap 
visual grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, 
se acorda un spor de 15% din salariul de baza. 
(2) Personalul care are titlul stiintific de doctor si isi 
desfasoara activitatea in domeniul in care a obtinut acest titlu, 
beneficiaza de un spor pentru titlu stiintific de 15% din salariul 
de baza. 

(1) Pentru activitatea desfasurata de persoanele cu handicap grav si 
accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor 
de 15% din salariul de baza. 

 

Art. 17 (1) Sporurile, indemnizatiile, primele si compensatiile 
specifice domeniului de activitate ce se acorda personalului 
bugetar sunt prevazute in anexele nr. I-VIII. 
(2) Pentru prsoanele care exercita activitatea de control 
financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, 
salariul de baza detinut se majoreaza cu 10%. 
(3) La stabilirea salariilor de baza ale personalului care 
beneficia de prevederile art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare, si art. IV din Ordonanta 
Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor masuri 
financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
116/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica o 
majorare salariala de pana la 75%. 
(4) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se 
stabileste procedura de aplicare a prevederilor alin. (3). 

 
 
 
(2) Pentru prsoanele care exercita activitatea de control financiar 

preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de baza 
detinut se majoreaza cu 25%. 

(3) La stabilirea salariilor de baza ale personalului care se incadra in 
prevederile art. 227 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind 
Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare, si art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 
29/2004 pentru reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se aplica o majorare salariala de pana la 
75%. 

(4) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabileste 
procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) cu acordul 
sindicatelor. 



(5) Procedura prevazuta la alin (4) cuprinde si criteriile de acordare si 
procentul de aplicare. 

Art. 18 Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a 
sporului pentru conditii de munca prevazut in anexele nr. I-VIII, 
precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin 
regulament elaborat de catre fiecare dintre ministerele 
coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara – 
administratie, sanatate, invatamant, justitie, cultura, diplomatie, 
de catre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta 
nationala, precum si de catre autoritatile publice centrale 
autonome, care se aproba prin hotarare a Guvernului, la 
propunerea fiecaruia dintre ministerele coordonatoare, fiecareia 
dintre institutiile de aparare, ordine publica si siguranta 
nationala sau autoritatile publice centrale autonome, cu avizul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice si al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea 
federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. 

Se elimina 

Art. 19 (1) Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si 
indemnizatiilor acordate cumulat pe total buget pentru 
fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 
30% din suma salariilor de baza, a soldelor functiilor de 
baza/salariilor functiilor de baza sau a indemnizatiilor 
lunare de incadrare, dupa caz. 

(2) Suma sporurilor, compensatiilor, primelor si 
indemnizatiilor individuale nu va depasi 30% 

(3)  din salariul de baza, solda functiei de baza/salariul 
functiei de baza sau indemnizatia lunara de incadrare. 

(4) Prin hotarari ale Guvernului se pot aproba depasiri ale 
limitei prevazute la alin. (2) pentru anumite categorii de 
personal si pentru conditii temporare de munca care fac 
necesara acordarea unei plati suplimentare, cu 
respectarea limitei prevazut la alin. (1). 

(5) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica personalului 
trimis in misiune in strainatate. 

 

Art. 20 SECTIUNEA A 4-A 
Premii 
(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 
2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in 
statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. 
Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au 
realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate 
deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi 
utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar. 
(2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de 

 
 
(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din 

cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de 
functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se 
acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat 
direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. 
Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul 
aceluiasi an bugetar. 

(2) Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in 



credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre 
ordonatorul principal de credite si in limita individuala a doua 
salarii de baza lunare pe an, a doua solde lunare ale functiei de 
baza/a doua salarii lunare ale functiei de baza pe an, cu 
consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de 
unitate, sau dupa caz, cu consultarea reprezentantilor 
salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. 

limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de catre ordonatorul 
principal de credite si in limita individuala a unui salariu de baza 
lunar pe an, a unei solde lunare a functiei de baza/a unui salariu 
lunar ale functiei de baza pe an, cu consultarea organizatiilor 
sindicale reprezentative la nivel de unitate, sau dupa caz, cu 
consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel 
de organizatii sindicale. 

Art. 21 SECTIUNEA A 5-A 
Alte drepturi 
(1) In cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar 
vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de 
specialitate medico-sanitara si asistenta sociala si functiilor de 
specialitate artistica pot fi ocupate si prin cumul de functii, de 
personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind 
cumulul de functii si a celor referitoare la ocuparea posturilor 
vacante, in conditiile prevazute la alin. (2). 
(2) Posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor 
didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara 
si asistenta sociala si functiilor de specialitate artistica, care nu 
au putut fi oupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de 
catre persoane din aceeasi unitate si numai in conditiile in care 
programul functiei cumulate nu se suprapune celui 
corespunzator functiei de baza. In astfel de situatii nu sunt 
aplicabile prevederile  art. 15 alin. (1). 

 
 
(1) In cazuri exceptionale, posturile vacante si temporar vacante 

aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate 
medico-sanitara si asistenta sociala si functiilor de specialitate 
artistica pot fi ocupate si prin cumul de functii, de personal angajat, 
cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii si a 
celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, in conditiile 
prevazute la alin. (2). Conducatorul institutiei publice are obligatia 
ca in termen de 6 luni de zile sa organizeze concursul de ocupare a 
postului. 

 

Art. 22 (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de 
conducere se realizeaza prin  numirea temporara a unei 
persoane angajate care indeplineste conditiile specifice pentru 
ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sanctionata 
disciplinar, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an 
calendaristic, daca in statute sau in alte legi special nu se 
prevede altfel. 
(2) In mod exceptional, perioda prevazuta la alin. (1) poate fi 
prelungita cu maximum 6 luni, daca in statute sau in legi 
special nu se prevede altfel. 
(3) In perioada prevazuta la alin. (1) si (2), persoana 
beneficiaza de drepturile salariale aferente functiei de 
conducere respective. 

 

Art. 23 (1) Incadrarea si promovarea personalului platit din fonduri 
publice pe functii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit 
prevederilor din statute sau alte acte normative specific 
domeniului de ctivitate, aprobate prin legi, hotarari ale 
Guvernului sau act administrative al ordonatorului principal de 
credite. 
(2) In situatia in care promovarea personalului bugetar in 

 
 
 
 
 
 
 



functie, grad sau treapta profesionala nu este reglementata prin 
statute proprii, promovarea se face de regula pe un post vacant 
existent in statul de functii. 
(3) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea 
personalului platit din fonduri publice in functii, grade sau 
trepte profesionale se va face prin transformarea postului din 
statul de functii in care acestea sunt incadrate intr-unul de nivel 
imediat superior. 
(4) Promovarea in grade sau trepte profesionale imedista 
superioare se realizeaza pe baza criteriilor stabiilite prin 
regulament-cadru, ce se aproba prin hotarare a Guvernului, 
daca nu este reglementata altfel prin statute sau alte acte 
normative specifice. 
(5) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat 
superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele 
profesionale individuale, apreciate cu calificativul « foarte 
bine », cel putin de doua ori in ultimii 3 ani, de catre comisia 
desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, 
din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii 
salariatilor. 
(6) Activitatea profesionala se apreciaza anual, ca urmare a 
evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre 
conducatorul institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic, 
prin acordare de calificative : « foarte bine », « bine », 
« satisfacator » si « nesatisfacator ». Ordonatorii principali de 
credite stabilesc criteriile de evaluare a performantelor 
profesionale individuale conform criteriilor prevazute la art. 5 
lit. c) si pot stabili si alte criterii de evaluare in functie de 
specificul domeniului de activitate. 
(7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se fac prin 
concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde 
principiile generale si care se aproba prin hotarare a Guvernului 
sau alte acte normative specifice. 
(8) Ordonatorul principal de credite, in raport cu cerintele 
postului, stabileste criterii de selectie proprii in completarea 
celor prevazute la alin. (7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se 
face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, 
apreciate cu calificativul cel putin «bine », cel putin de doua ori in 
ultimii 3 ani, de catre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului 
de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, 
reprezentantii salariatilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Conducatorul autoritatii sau institutiei publice, in raport cu cerintele 
postului, stabileste criterii de selectie proprii in completarea celor 
prevazute la alin. (7) impreuna cu organizatiile sindicale. 

Art. 24 In baza art. 18 alin. (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind 
organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completaril 
ulterioare, salarizarea absolventilor ciclului I si/sau II (Bologna) 
se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de lunga 
durata (S). 

 

Art. 25 (1) Autoritatile, institutiile publice si unitatile bugetare pot 
include in statele de functii si unle functii specific altor domenii 
de activitate bugetara, prevazute in anexele la prezenta lege, 

 



care se dovedesc a fi necesare desfasurarii activitatii. 
(2) Salariile de baza ale personalului incadrat in functii 
specifice, care nu sunt prevazute in prezenta lege, se stabilesc 
de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu functiile si 
salariile de baza prevazute in anexele la prezenta lege si 
aplicabile categoriei de personal respective, cu avizul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice, al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei 
Nationale a Functionarilor Publici, pentru functionarii publici. 

Art. 26 Personalul bugetar trimis in strainatate pentru indeplinirea unor 
misiuni cu caracter temporar beneficiaza de drepturile prevazute 
de reglementarile specifice in domeniu. 

 

Art. 27 Castigul salarial brut pe functii din cadrul institutiilor si 
autoritatilor publice va respecta ierarhia, in sensul ca nici un 
castig salarial pentru o functie inferioara nu va depasi castigul 
salarial unei functi superioare prevazut in anexele la prezenta 
lege, atat la personalul civil, cat si la personalul din domeniul 
aparare, ordine publice si siguranta nationala. 

Salarial de baza pe functii din cadrul institutiilor si autoritatilor publice 
va respecta ierarhia, in sensul ca nici un salariu de baza pentru o functie 
inferioara nu va depasi salariul de baza a unei functi superioare 
prevazut in anexele la prezenta lege, atat la personalul civil, cat si la 
personalul din domeniul aparare, ordine publice si siguranta nationala. 

Art. 28  (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor 
de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi 
care se acorda potrivit prvederilor  prezentei legii este de 
competenta ordonatorilor de credite 
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 15 zile lucratoare 
de la data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire 
a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite  
(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen 
de 10 zile lucratoare. 
(4) Impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin (1) 
persoana nemultumita se poate adresa instantei de comtencios 
administrativ sau, dupa caz, instantei judecatoresti competente 
potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data 
comunicarii solutionarii contestatiei in scris. 

 
 
 
 
(2) Contestatia poate fi depusa in termen de 45 zile calendaristice de la 
data luarii la cunostinta a actului administrativ de stabilire a drepturilor 
salariale, la sediul ordonatorului de credite 

Art. 29  (1) Conditia prevazuta la art 57 alin (7) din Legea nr. 188/1999 
privind statutul functionarilor publici, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, nu este obligatorie 
pentru recrutarea functionarilor publici de conducere, in cazul 
exercitarii cu caracter temporar a unei functii publice de 
conducere, precum si pentru functionarii publici care ocupa o 
functie publica de conducere, pe o perioada de 5 ani de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi. 
(2) Functionarii publici prevazuti la alin (1) sunt obligati sa 
indeplineasca conditia prevazuta la art 57 alin (1) din Legea nr. 
188/1999, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in termenul prevazut, sub sanctiunea eliberarii din 

Se elimina 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimina 



functia publica. 
Art. 30  (1) Personalul din institutiile si autoritatile administratiei 

publice centrale, din structurile din subordinea autoritatilor 
administratiei publice centrale si din institutiile publice locale, 
nominalizate in echipele de proiecte finantate din fonduri 
externe nerambursabile, se salarizeaza pentru timpul efectiv 
alocat realizarii activitatilor din proiect potrivit cererilor de 
finantare si ghidului solicitantului-conditii generale si specifice 
aplicabile. 
(2) In situatia in care salariul de baza rezultat prin aplicarea 
prevederilor alin (1) este mai mic decat salariul de baza 
prevazut pentru functi detinuta in anexele la prezenta lege, 
acesta poate opta pentru salariul de baza prevazut in anexele la 
prezenta lege. 

 

Art. 31 Nivelul de salarizare prevazut in prezenta lege va fi revizuit 
periodic in functie de evolutia nivelului de salarizare existent pe 
piata muncii din Romania, astfel incat salariile din sectorul 
public sa poata fi stabilite la un nivel competitiv, in limita 
sustenabilitatii financiare. 

 

Art. 32 La data intrarii in vigoare a prezentei legii, personalul se 
reincadreaza corespunzator gradatiei avute in luna…. pe 
functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei 
profesionale detinute. 

La data intrarii in vigoare a prezentei legii, personalul se reincadreaza 
corespunzator pe functiile corespunzatoare categoriei profesionale 
avute in luna decembrie 2015, pe gradatiile/treptele din anexele 
prezentei legi in functie de vechimea in munca a persoanei. 

Art. 33 Aplicarea prevederilor prezentei legii se realizeaza etapizat, prin 
legi anuale de salarizare 

Aplicarea prevederilor prezentei legii se realizeaza etapizat conform art. 
34. 

Art. 34  (1) Incepand cu 1 ianuarie 2016, salariile de baza/soldele 
functiei/salariile functiei/indemnizatiile de incadrare sunt cele 
prevazute in anexele la lege 
(2) Incepand cu 1 ianuarie 2016, in situatia in care salariile de 
baza/soldele functiei/salariile functiei/indeminzatiile de 
incadrare, astfel cum au fost acordate personaului platit din 
fonduri publice pentru luna decembrie 2015, sunt mai mari 
decat cele prevazute in anexele la lege, se mentin in plata la 
nivelul aferent lunii decembrie 2015  
(3) In situatia in care salariile de baza/soldele functiei/salariile 
functiei/indemnizatiile de incadrare  astfel cum au fost acordate 
personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 
2015, se situeaza sub nivelul celor prevazute in anexele la lege, 
incepand cu 1 ianuarie 2016 acestea se vor majora cu… din 
diferenta dintre salariile de baza/soldele functiei/salariile 
functiei/indemnizatiile de incadarare acordate pentru luna 
decembrie 2015 si cele prevazute in anexele la lege.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) In situatia in care salariile de baza/soldele functiei/salariile 
functiei/indemnizatiile de incadrare  astfel cum au fost acordate 
personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 
2015, se situeaza sub nivelul celor prevazute in anexele la lege, 
incepand cu 1 ianuarie 2016 acestea se vor majora cu procentul 
prevazut in tabelul de mai jos aplicat diferentei dintre salariile 
de baza/soldele functiei/salariile functiei/indemnizatiile de 
incadarare acordate pentru luna decembrie 2015 si cele 
prevazute in anexele la prezenta lege dupa aplicare reincadrarii 
conform prevederilor art 32. 



Data Valoare indexare 
1.01.2016 15% 
1.07.2016 14% 
1.01.2017 13% 
1.07.2017 12% 
1.01.2018 10% 
1.07.2018 10% 

 
 

Art. 35  Incepand cu ianuarie 2016, cunatumul sporurilor, 
indemnizatiilor, compensatiilor,primelor si al celorlalte 
elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit 
legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, 
indemnizatia bruta de incadare, de care beneficiaza personalul 
platit din fonduri publice, se majoreaza in mod corespunzator 
sau se mentine, dupa caz, potrivit art. 34, in masura in care 
personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. 

 

Art. 36  (1) In anul 2016 pentru personalul nou-incadrat pe functii, 
pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate 
public ape functii de acelasi fel, precum si pentru personalul 
promovat in functii sau in grade/trepte,salarizarea se face la 
nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din 
institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat 
(2) Pentru personalul platit din fonduri publice care se transfera, 
pentru functionarii publici care sunt redistribuiti din corpul  
functionarilor publici sau sunt reintegrati in functie, potrivit 
legii, in cursul anului 2016 salarizarea se face la nivelul de 
salarizare in plata pentru functiile similare din 
institutia/autroitatea publica in care acesta este incadrat 
(3) In anul 2016 ordonatorii principali de credite/ordonatorii de 
credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea 
pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu 
conditia incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin 
buget a fondurilor aferente platii drepturilor de natura salariala 
stabilite potrivit prezentei legi, inclusiv cele majorate ca urmare 
a promovarii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) In anul 2016 ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite 
pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, 
grade/trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in 
cheltuielile de personal aprobate prin buget a fondurilor aferente platii 
drepturilor de natura salariala stabilite potrivit prezentei legi, inclusiv 
cele majorate ca urmare a promovarii. 

Art. 37  La 3 zile de la data publicarii prezentei legi, pentru aprobarea de 
ajutoare,recompense, contributii la actiuni umanitare si burse, se 
constituie fondul Presedintelui Romaniei, fondul presedintelui 
senatului, fondul presedintelului Camerei Deputatilor, fondul 
primului ministru, care se aproba anual prin buget, in limita 
sumei maxime de 500 mii lei. 

La 4 ani de la data publicarii prezentei legi, pentru aprobarea de 
ajutoare, recompense, contributii la actiuni umanitare si burse, se 
constituie fondul Presedintelui Romaniei, fondul presedintelui 
senatului, fondul presedintelului Camerei Deputatilor, fondul primului 
ministru, care se aproba anual prin buget, in limita sumei maxime de 
500 mii lei ; cat si fondul primarului in limita sumei maxime de 
100.000 lei 

Art. 37 
bis 

 Incepand cu anul 2016 la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice 
se constituie fondul social de 2,5% din fondul anual de salarizare. 

Art. 38  Prevederile din actele normative referitoare la detasarea,  



 delegarea si mutarea, acordarea concediilor, la cheltuielile de 
transport,cheltuieli cu cazarea si locuinta raman in vigoare 

Art. 39  (1)Prin contractele colective de munca sau acordurile colective 
de munca si contractele individuale de munca nu pot fi 
negociate salarii sau alte drepturi in bani sau in natura care 
excedeaza prevederilor prezentei legi. 
(2)Salarizarea personalui autoritatilor si institutiilor publice care 
si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu 
dispozitiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 
utoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, 
sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru 
cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu 
modificarile si completarile ulterioare, din institutii finantate 
integral din venituri proprii in institutii finanatate integral sau 
partial de la bugetul de stat se realizeaza potrivit prevederilor 
contractelor colective de munca legal inchiate, pana la 
implinirea termenului pentru care au fost incheiate, in limita 
cheltuielilor de personal aprobate. 
(3)Dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractelor 
colective de munc legal incheiate, salarizarea personalului 
prevazul la art (2) se realizeaza in functie de modul de 
organizarea si finanatre al autoritatilor si institutiilor publice 
vizate, potrivit prevederilor prezentei legi. 
(4)Prevederile alin (3) se aplica in mod corespunzator 
personalului autoritatilor si institutiilor publice nou-infiinate sau 
reorganizate, finantate integral din venituri proprii 

 

Art. 39 
bis 

 Incalcarea dispozitiilor art. 17, art, 19, art 32, art 34 a prezentei legi a 
conducatorilor autoritatii sau institutiei publice, ori a ordonatorului 
principal de credite atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala 
sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii. 

Art. 40  Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea 
salariului de baza individual, dupa caz, a soldelor functiilor de 
baza/salariilor functiilor de bazasi a indemnizatiilor la 
incadrarea, promovarea si avansarea personalului,a celorlalte 
drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea 
prevederilor acesteia atrag,dupa caz, raspunderea disciplinara, 
materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii. 

 

Art. 41 Anexele nr. 1-VII fac parte integrata din prezenta lege  
Art. 42 Prezenta lege intra in vigoare la data de …. Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016 


