INFORMARE

Modificari aduse Legii-cadru nr 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prin Legea de
aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 (forma pentru promulgare).

Sectorul Asistenta Sociala

Avand in vedere faptul ca scopul organizatiei noastre este acela de a apara drepturile si interesele membrilor nostri, la
sesizarea acestora am derulat o serie de demersuri publicate si pe pagina PUBLISIND, cu scopul de a corecta situatiile
(diminuari salariale, neacordare sporuri etc) generate ca urmare a aplicarii Legii-cadru nr. 153/2017 precum si a
modificarilor intervenite in legislatia fiscala (intalniri cu Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, sedinte tehnice, memorii
si adrese depuse, amendamente sustinute in Parlament pentru corectii si cresteri salariale).
Mai jos evidentiem, in comparatie cu Legea nr. 153/2017, modificarile care se aplica sectorului asistenta sociala
incepand cu intrarea in vigoare (ulterior promulgarii si publicarii) a Legii de aprobare a OUG nr. 91/2017.

I. majorare 10% psihologi
Text nou introdus prin Legea de aprobare a OUG 91/2017
La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, după punctul 5 de la Notă se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul
cuprins: “51. Persoanele care ocupă funcţia de psiholog în unităţile sanitare, unităţile de asistenţă medico-socială
şi unităţile de asistenţă socială şi care deţin specializarea psihologie clinică beneficiază de majorarea salariului de
bază cu 10%.”
Concluzie: psihologii care detin specializarea psihologie clinica vor primi o majorare de 10%, inclusiv cei din unitatile
de asistenta sociala!
II. Completarea cu sintagma „institutii”
Text nou introdus prin Legea de aprobare a OUG 91/2017
La anexa nr. II, capitolul I, titlul punctului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“3. Instituţii şi unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare”
Textul din Legea 153/2017 - forma actuala
SUBCAPITOLUL 3: Unităţi de asistenţă socială/servicii sociale cu sau fără cazare

Concluzie: pentru corelarea cu dispozitiile Legii asistentei sociale nr. 292/2011 a fost completat cu sitagma „institutii”
fiind incluse astfel in aceasta categorie si directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului.
III. majorari salariale sefi centre si contabili-sefi
Text nou introdus prin Legea de aprobare a OUG 91/2017
La anexa nr. II, capitolul I, punctul 3, titlul lit. a) de la subpunctul 3.1 şi nr. crt. 2 şi 3 se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

Text din Legea nr. 153/2017 - forma actuala

Concluzie: se actualizeaza valoarea salariului de baza pentru anul 2022 aferent functiei de contabil- sef precum si
pentru functia de sef-centru.
Atentie: conform normelor de tehnica legislativa prevazute de Legea nr. 24/2000, textul prevazut la punctul b) (unitati
de asistenta sociala/centre fara personalitate juridica) ramane neschimbat, motiv pentru care nu este preluat in
amendamentul respectiv mentionat in raportul comisiei de munca si protectie sociala.
Confirmare: Pentru a ne asigura ca informatia este conforma si nu exista alta interpretarea s-a luat legatura cu LidiaAna Vladescu - consilier Comisia pentru munca si protectia sociala, care a confirmat ca punctul b) ramane nemodificat
prin urmare functia de sef de centru din unitatile fara personalitate juridica va avea salariul actualizat conform noii
grile.
IV. Aplicarea majorari salariale si pentru personalul medical din unitatile de asistenta sociala similare
Text nou introdus prin Legea de aprobare a OUG nr. 91/2017
102. La articolul 38 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) prin excepţie de la lit.a),
începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici, de asistenţi medicali şi
ambulanţieri/şoferi autosanitară prevăzute în anexa 4 nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit
potrivit prezentei legi pentru anul 2022”

Text din in Legea nr. 153/2017- forma actuala
b) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de
medici şi de asstenţi medicali din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I, se majorează la nivelul
salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022.
Concluzie: Vor beneficia de salarizarea prevazuta pentru anul 2022 incepand cu luna martie 2018, toti medicii si
asistentele medicale indiferent de locul unde isi desfasoara activitatea: unitati sanitare, unitati de asistenta sociala sau
medico-sociala.

