
NOTA 

 

Întâlnirii grupului de lucru privind salarizarea unitară a personalului 

din sistemul bugetar din data de 29 aprilie 2009 de la  

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

 

 

In data de 29 aprilie 2009 a avut loc întalnirea grupului de lucru  

privind salarizare unitara a personalului din sistemul bugetar. 

Sedinta a fost prezidata de domnul secretar de stat Valentin Mocanu 

care a cerut parerea partenerilor prezenti cu privire la reanalizarea discutiilor 

avute pana in prezent si la formulele favorabile care trebuie gasite pentru 

finalizarea proiectului care are ca termen sfarsitul lunii mai 2009.  

La sedinta au participat reprezentanti ai confederatiilor sindicale  

conform listei de prezenta anexata.  

Reprezentantii Ministerului Apărării Naţionale reconsidera sistemul 

de ierarhizare dupa cum urmeaza: 

  pentru medic primar din unităţi clinice inlocuirea capitanului cu 

maiorul; 

 pentru profesor gradul I de liceu, cu vechime între 6-10 ani 

inlocuirea plutonierului adjutant cu locotenent cu studii superioare 

de lunga durata si masterat.  

Reprezentantii Ministerului Administratiei şi Internelor au prezentat 

propunerile pentru funcţii echivalente/ corespondente după cum urmează:  

  medic primar din unităţi clinice s-a propus ca functie corespondenta 

director de directie din minister; 



 profesor gradul I de liceu, cu vechime între 6-10 ani s-a propus ca 

functie corespondenta ofiter specialist; 

 referent superior (contractual) în minister s-a propus ca functie 

corespondenta ofiter principal; 

Reprezentantii Ministerul Afacerilor Externe au propus ca pana la 

viitoarea intalnire sa poarte discutii cu reprezentantii Consiliului Superior al 

Magistraturii si cu reprezentantii Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor 

Cetăţeneşti pentru gasirea unor formule privind incompatibilitatile din 

activitate si gasirea unor functii echivalente/corespondente. 

Domnul Lincu Vasile, SNPV Pro Lex, a propus sa fie inclusi in textul 

viitoarei legi a salarizarii unitare a personalului din sistemul bugetar si 

politistii, asemenea colegilor din armata, tinandu-se cont de faptul ca in 

politie nu se poate promova decat pe baza unor posturi vacante.  

In finalul discutiilor domnul secretar de stat Valentin Mocanu a propus  

ca in cadrul urmatoarei intalniri a grupului de lucru (restrans) de luni, 4 mai 

a.c., ora 9.30 sa se finalizeze discutiile privind propunerile pentru 

echivalarea functiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


