
 

 

 

 

Proiect de lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice – punctul de vedere al Blocului Național Sindical 

 

 

Proiectul de lege preia într-o oarecare măsură filozofia, conceptul, structura și chiar 
prevederile legii 284/2010, așa cum s-a întâmplat și cu versiunile anterioare pregătite de 
miniștrii aflați în funcție în momentele respective. 

Principala problemă a versiunii actuale de proiect vine din încercarea de a respecta 3 
condiționalități asumate public anterior, respectiv: 

- păstrarea salariilor pentru înalții demnitari la nivelul existent în plată în acest moment, 
- reducerea raportului între cel mai mic și cel mai mare salariu din sectorul public, de la 

1/15 cât era asumat în Legea 284, la 1/13 în acest proiect, 
- încadrarea într-o anvelopă salarială care să nu depășească 7,5% din PIB în 2022. 

Captiv între aceste condiționalități auto-impuse, actualul proiect dovedește încă o 
dată că un astfel de demers nu se poate duce la bun sfârșit decât cu o regândire profundă 

a sistemului.  

În parametrii desenați de actualul proiect, singurul efect pozitiv ce ar putea fi generat 
ar fi acela că elimină haosul legislativ existent în acest moment în reglementarea salariilor din 
sectorul public, este însă mult prea puțin comparativ cu efectele negative pe care le poate 
aduce. 

În acest moment reacția personalului plătit din fonduri publice în ceea ce privește 
inechitățile existente în sistem este estompată de așteptarea anunțatei reforme a sistemului de 
salarizare. Acest proiect promite extrem de puțin pe un orizont de timp extrem de lung.  

În linia deja consacrată a statutelor speciale create pentru unele categorii socio 
profesionale, proiectul mai adaugă 2 instituții care își salarizează personalul după reguli proprii 
(alături de BNR și ASF), respectiv Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații și 
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. 

Legea 284 /2010 era construită plecând de la un set de corelații agreate de toți partenerii, 
în baza unor analize realizate cu asistența experților Băncii Mondiale. În plus, procesul de 
consultare deschis de Ministerul Muncii viza doar corecții justificate în interiorul familiilor 
ocupaționale, astfel încât să se poată păstra filozofia legii inițiale. 



În fapt proiectul a produs modificări atât în interiorul familiilor ocupaționale dar 
și între familii ocupaționale. 

Un astfel de exemplu este încadrarea pentru soldat – în legea 284 coeficientul alocat 
unui soldat era de 1,64, față de un lucrător necalificat – cu coeficient 1. În proiectul de lege – 
soldatul are aceeași încadrare ca și un lucrător necalificat – 1625 corespunzător coeficientului 
1. În plus proiectul prevede o reducere a soldei de grad pentru soldat – față de nivelul prevăzut 
în legea 284/2010. Solda de grad era în Legea 284/2010 – 198 lei, proiectul propune reducerea 
acesteia la 10 lei, în timp ce solda de grad pentru general, amiral, chestor general de poliție 
crește de la 405 la 840 lei. 

Așa cum se poate observa în Legea 284/2010, creșterea între clase era constantă 
asigurând o evoluție echilibrată în sistem, în cadrul proiectului operează 3 categorii de creșteri, 
până la clasa 45 creșterea este nesemnificativă, de la 45 la 106 cresterea este mai accentuată, 
în timp ce de la clasa 107 la 116 creșterea este abruptă. 

Renunțarea la principiile de construcție ce au stat la baza Legii 284 este vizibilă și 
din raportul între cel mai mic și cel mai mare salariu din fiecare familie ocupațională. 
Creșterea raportului din Familia ocupațională Învățământ se datorează faptului că se include în 
această familie și salariul Patriarhului, respectiv 21.200 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuala construcție este extrem de comprimată în bază, dacă în legea 284/2010 
salariul aferent clasei 25 era cu 81% mai mare decât salariul aferent încadrării în clasa 
1, conform proiectului aflat în dezbatere, salariul aferent încadrării în clasa 25 este doar 
cu 12% mai mare decât cel din clasa 1.  

 

 

 

 

  

raport intre cel mai mic si cel 

mai mare salariu 
raport 

proiect/lg 

284 lg 284/2010 proiect 

Total sistem general 15.00 13.26 88% 

Administratie 

publica 15.00 13.26 88% 

Cultura 12.29 11.67 95% 

Invatamant  12.29 12.69 103% 

Justitie 8.38 7.53 90% 

Aparare 7.99 4.38 55% 

Sanatate 7.56 6.14 81% 

Diplomatie 4.00 6.53 163% 



 



Aglomerarea grilei salariale în partea de jos crează un spațiu de manevră extrem 
de îngust în cazul modificării salariului minim peste 1625 lei. Salariul minim nu poate fi 

ținut la nesfârșit la acest nivel, diferența de 4 sau 5 lei între primele 38 de clase va duce 

practic la egalizarea salariilor din aceste clase.  

Sectoarele care cumulează cel mai mare număr de personal din sistemul public vor fi 
în continuare, chiar și după 2022, cu salarii medii mult sub media pe economie. 28% din 
salariații din sectorul public aparțin unor categori de personal pentru care salariul mediu este 
sub media națională – salariații din asistență socială și personalul contractual din administrația 
publică locală fiind cei mai vizați – cele două categorii însumează peste 240 mii de salariați. 

 

Această lege nu trebuie să se rezume doar la a reglementa intervalul de timp până 
în 2022, nu vizează doar tranziția, ea trebuie să reprezinte un cadru corect și stimulativ 
de remunerare și pentru cei care intră în sistem după 2022 dar și pentru cei ce sunt în 

plin proces de dezvoltare a carierei. 

De la clasa 1 la clasa 4 – creșterea salarială acordată între clase este de 15 lei, de la clasa 
5 la clasa 8 creșterea între clase este de 8 lei, de la clasa 9 la clasa 16 – creșterea de la o clasă 
la alta este de 5 lei, în timp ce de la clasa 21 la clasa 38 – creșterea suplimentară între clase este 
de doar 4 lei. În medie creșterea de la o clasă la alta – pe intervalul până la clasa 38, înseamnă 
mai puțin de 0,4% creștere salarială. 

De exemplu: 

 Referent cu studii medii: 
 Conform 284 / 2010: Referent cu studii medii IA avea salariul cu 76% mai mare decat 

Referent cu studii medii debutant. 
 Conform proiect: Referent cu studii medii IA are salariul cu doar 10% mai mare decat 

Referent cu studii medii debutant. 

 Operator, controlor date, studii medii: 



 Conform 284 / 2010: Operator, controlor date, studii medii I avea salariul cu 41% mai 
mare decat Operator, controlor date, studii medii debutant. 

 Conform proiect: Operator, controlor date, studii medii I are salariul cu 10% mai mare 
decat Operator, controlor date, studii medii debutant. 

Spațiul foarte îngust de lucru în partea de jos a grilei a condus la imposibilitatea 

menținerii unei diferențe de poziționare rezonabilă între muncitorii necalificați și 

personalul calificat încadrat ca debutant.  

Cel mai mic salariu – 1625 este primit de muncitorul necalificat II cu gradația 0, 
muncitorii necalificați I au salariul de încadrare la gradația 0 de 1670. 

Același salariu este prevăzut și pentru: 

- Comisar, controlor vamal, casier trezorier grad profesional superior – debutant, cu 
studii medii, 

- Casier trezorier; debutant, cu studii medii, 
- Tehnician, merceolog, contabil, referent debutant, cu studii medii, 
- Analist (programator) ajutor debutant, cu studii medii 
- Pedagog școlar debutant cu studii medii, 
- Soră medicală debutant *4) în unități clinice, cu studii medii. 

Aceeași marjă extrem de mică de manevră la baza grilei a condus la situații nedorite 
cum ar fi cea în care pe poziții similare – cei cu studii medii primesc un salariu mai mare decat 
cei cu studii superioare de lungă durată, pentru treptele de asistent și principal, desi la nivel de 
debutant poziționarea este una corectă:  

Comisar studii superioare de 
scurtă durată, debutant 

Clasa 20 
1.800 lei 

Comisar studii medii, debutant Clasa 4  
1670 lei 

Comisar studii superioare de 
scurtă durată, asistent 

Clasa 36 
1.864 lei 

Comisar studii medii, asistent Clasa 41 
2.043 lei 

Comisar studii superioare de 
scurtă durată, principal 

Clasa 44 
2.229 lei 

Comisar studii medii, principal Clasa 45 
2.295 lei 

 

Schimbarea ierarhiilor în interiorul familiilor ocupaționale este vizibilă și dacă avem în 
vedere poziționarea actuală a câtorva din ocupații față de cel mai mare salariu din sistem, 
respectiv cel al Președintelui României. Corecții în ceea ce privește poziționarea au fost 
efectuate cu precădere în cazul ocupațiilor ce aparțin unor familii ocupaționale 
numeroase, vorbim de asistență socială, personalul contractual din Autorități locale si 
chiar Sănătate și Învățământ. 

Creșterea bonusului de premiere de la 2% la 5%, în condițiile în care limita sporurilor, 
bonusurilor, indemnizațiilor rămâne la 30%, nu va contribui la creșterea performanței în sistem. 

Implementarea proiectului în forma actuală va consolida diferențele uriașe de salarizare 
între categorii de personal din sistemul public, subminând astfel orice încercare de reformă și 
de creștere a calității serviciilor publice. 



 

 



 


