
NOTA 

 

Intalnirii grupului de lucru privind salarizarea unitara a personalului 

din sistemul bugetar din data de 4 mai 2009 de la 

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale 

 

In data de 4 mai 2009 a avut loc întalnirea grupului de lucru  privind 

salarizare unitara a personalului din sistemul bugetar, intalnire prezidata de 

domnul secretar de stat Valentin Mocanu.  

La sedinta au participat reprezentanti ai ministerelor si confederatiilor 

sindicale conform listei de prezenta anexata.  

Reprezentantii Ministerul Afacerilor Externe au prezentat 

propunerile pentru functii echivalente/corespondente după cum urmeaza: 

   pentru medic primar din unităţi clinice au propus ca functie 

corespondenta viceconsul, propunere care nu a fost insusita in cadrul 

grupului de lucru. In urma dezbaterilor, din partea grupului de lucru s-

a facut propunerea ca pentru acest nivel, functia corespunzatoare sa 

fie cea de consul, propunere a reprezentantilor grupului de lucru 

contestata de ministerul in cauza. 

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

propus ca functie corespondenta consilier de relatii, gradul III, 

propunere a reprezentantilor ministerului care nu a fost insusita in 

cadrul grupului de lucru;    

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

functie corespondenta curier de relatii, gradul II, propunere a 

reprezentantilor ministerului care nu a fost insusita in cadrul grupului 

de lucru. 



Reprezentantii Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetatenesti au 

propus ca functii echivalente/corespondente urmatoarele:  

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

corespondenta consilier probatiune, asistent judiciar propunerea 

reprezentantilor ministerului care nu a fost insusita in cadrul grupului 

de lucru. Pentru acelasi nivel de referinta s-a propus ca functie 

corespondernta judecator de Judecatorie, propunere a 

reprezentantilor grupului de lucru contestata de ministerul in cauza;   

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

propus ca functie corespondenta grefier gradul II cu studii 

superioare;   

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

functie corespondenta grefier cu studii medii. 

Aceste propuneri au fost acceptate ca pertinente de catre grupul de lucru.  

Reprezentantii Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetatenesti au invocat 

nivelul ridicat de incompatibilitati cu care se confrunta salariatii, functionarii 

publici si aparatul judecatoresc din sistemul judiciar, fapt ce ar justifica 

pozitionarea acestora in zone superioare fata de ceilalti salariati din sistemul 

bugetar.  

Reprezentantii grupului de lucru au reiterat ca si alte categorii de salariati 

(functionarii publici, salariati din armata, demnitari, etc.), se afla in aceeasi 

situatie.  

Reprezentantii Ministerului Justitiei si Libertătilor Cetatenesti au 

mentionat ca nu vor accepta sa fie incadrati intr-un sistem unitar de 

salarizare daca demnitarii nu vor fi si ei cuprinsi. Ca raspuns, a fost invocat 

unul din principiile care stau la baza acestor consultari, potrivit caruia “legea 

va reglementa salarizarea tuturor categoriilor de personal platite din fonduri 



publice, asa cum sunt definite in Legea privind finantele publice, avand un 

caracter unitar.” 

Reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor nu au 

prezentat propunerile pentru functii echivalente/corespondente.  

Reprezentantii din grupul de lucru au propus urmatoarele:  

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

corespondenta subcomisar; 

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

propus ca functie corespondenta inspector;  

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

functie corespondenta agent de politie. 

Aceste propuneri au fost respinse de catre reprezentantii Ministerului 

Administratiei si Internelor.  

Reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor au cerut 

renuntarea la cele noua criterii de evaluare si comparatie convenite in 

primele intalniri ale grupului de lucru si sa fie inlocuite cu unul singur: 

salariul de incadrare actual, propunere respinsa de catre ceilalti membrii ai 

grupului de lucru. Totodata, reprezentantii au propus ca si in sistemul de 

invatamant sa se introduca incompatibilitati (de exemplu, profesorul din 

scolile de stat sa nu mai predea in invatamantul privat). Aceasta propunere a 

fost de acceptata de reprezentantul CSDR. 

Reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor au solicitat o 

evaluare financiara a impactului, solicitare apreciata ca prematura de catre 

membrii grupului de lucru. S-a considerat ca o asemenea analiza poate fi 

facuta dupa finalizarea acestei etape de stabilire a grilelor de ierarhizare. 

De asemenea, reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor au 

cerut sa se consemneze faptul ca nu isi insusesc propunerile de completare a 

grilei.  



In finalul intalnirii, domnul secretar de stat, a propus ca in cadrul 

urmatoarei intalniri a grupului de lucru de marti, 5 mai a.c., ora 12.00 sa se 

reia discutiile privind propunerile pentru echivalarea functiilor si in prezenta 

domnului Marian Sarbu, ministrul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si 

a secretarilor de stat din ministerele invitate. 
 

 
 


