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             Către, 

 

1. GUVERNUL ROMÂNIEI - D-lui Mihai TUDOSE – Prim-ministru 

2. MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI 

FONDURILOR EUROPENE - D-lui Paul STĂNESCU – Viceprim-ministru, Ministru 

3. MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE - D-nei Lia-Olguţa VASILESCU – 

Ministru      

4. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - D-lui Ionuţ MIŞA– Ministru 

 

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAŢIE, cu sediul în 

Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 16, jud. Cluj, şi adresă de corespondenţă str. Moţilor nr. 3, cam. 15, 

cod postal 400001, jud. Cluj, cod fiscal 13399362, telefon/fax 0264-598333, , reprezentată legal prin dl. 

SUCIU VALER în calitate de preşedinte, în continuare F.N.S.A., Federaţie reprezentativă la nivel de 

sector de activitate „Administraţie publică” conform Sentinţei Civile nr. 245/S Fed. din 15.12.2016 a 

Tribunalului Braşov, si de reprezentant a intereselor a peste 30.000 salariaţi din Administraţia publică 

locală si centrală,  

Întrunită în sedinţă de Conferinţă Naţională în perioada 11-13 octombire 2017, ocazie cu 

care a centralizat problemele ivite şi implicaţiile aplicării Legii nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în special în Administraţia Publică Locală, 

 

Prin prezenta vă aduce la cunoştinţă aceste observaţii şi propuneri, şi vă solicită să abordaţi 

această problematică şi să aveţi în vedere iniţierea unui proiect de ordonanţă de urgenţă pentru 

modificarea acesteia, în sensul celor semnalate în continuare: 

 

I. Eliminarea din textul legii a art. 1 alin. (4) privind interdicţia de negociere. 

II. Punctual, modificarea următoarelor rticole: art. 11, art. 16 alin. (1), art. 38 alin. (3) lit. e). 

 

      FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAŢIE 

Afiliată la C.N.S. „Cartel ALFA” 
 

CLUJ-NAPOCA 
Preşedinte - Email: presedinte@fnsa.eu; Mobil: 0722.358.273 

Secretar general – Email: bogdan.schiop@fnsa.eu; Mobil: 0729.085.942 

Sediul central – Tel/Fax: 0264.598.333; Email: contact@fnsa.eu 

www.fnsa.eu 
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TEXT LEGE  PROPUNERE MOTIVARE 

 

 

1. Art. 1 alin. (4) 

(4) Prin contractele colective de 

muncă/acordurile colective de 

muncă și contractele individuale 

de muncă nu pot fi negociate 

salarii sau alte drepturi de natură 

salarială în bani sau în natură 

care excedează sau contravin 

prevederilor prezentei legi. 

 

Eliminarea în integralitatea 

lui a acestui articol. 

 

In sectorul bugetar practic 

NU se poate negocia niciun 

drept pentru salariaţi, 

încalcându-se principiul 

constituţional al negocierilor 

colective. 

Revendicarea este una de 

esenţa activitaţii sindicale a 

F.N.S.A, vizând textele 

similare si din Legea nr. 

62/2011 privind dialogul 

social (art. 138) 

 

 

2. Art. 11 alin. (1) 

(1) Pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaționale 

"Administrație" din aparatul 

propriu al consiliilor județene, 

primării și consilii locale și din 

serviciile publice din subordinea 

acestora, salariile de bază se 

stabilesc prin hotărâre  a 

consiliului local, a consiliului 

județean sau a Consiliului 

General al Municipiului 

București, după caz, în urma 

consultării organizației sindicale 

reprezentative la nivel de unitate 

sau, după caz, a reprezentanților 

salariaților.  

 

Pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul 

familiei ocupaționale 

"Administrație" din aparatul 

propriu al consiliilor județene, 

primării și consilii locale și din 

serviciile publice din subordinea 

acestora, coeficientii şi salariile 

de bază se stabilesc prin hotărâre 

a consiliului local, a consiliului 

județean sau a Consiliului 

General al Municipiului 

București, după caz, în urma 

negocierii cu organizația 

sindicala reprezentativa la nivel 

de unitate sau, după caz, cu 

reprezentanții salariaților. 

 

 

 

Având în vedere că principiul 

legii salarizării este de aplicare 

a salariului minim brut pe ţară 

garantat în plată la coeficienţii 

prevăzuţi în lege (art. 12), 

precum şi având în vedere că 

unele unităţi teritorial-

administrative nu au adoptat 

aceşti coeficienţi, ci doar 

salarii de bază la valoare 

nominală, se impune 

modificarea propusă şi 

introducerea expresă a 

coeficienţilor. 
Consultarea partenerilor 

sociali are un caracter pur 

formal, fără eficienţă practică 

în reprezentarea intereselor 

salariaţilor şi se impune 

înlocuirea cu termenul 

negociere. 
 

 

3. Art. 11 alin. (2) 

(2) Nomenclatorul funcțiilor 

necesare desfășurării 

activităților specifice fiecărei 

instituții sau autorități a 

administrației publice locale, 

precum și ierarhia funcțiilor sunt 

prevăzute în anexa nr. VIII cap. 

I lit. A pct. III și cap. II lit. A 

pct. IV. 

 

 

 

 

 Nomenclatorul funcțiilor 

necesare desfășurării activităților 

specifice fiecărei instituții sau 

autorități a administrației 

publice locale, precum și ierarhia 

funcțiilor sunt prevăzute în 

anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. 

III și cap. II lit. A pct. IV, ca 

grilă de salarizare unică la 

nivelul instituţiei. 

 

 

 

Completarea se impune in 

vederea aplicarii intocmai a 

principiilor prevăzute la art. 6 

si pentru a se evita 

interpretarea posibiliăţii de a 

exista mai multe grile, pe 

servicii de pildă, în cadrul 

aceleiaşi instituţii. Există 

instituţii în care au fost 

stabilite grile cu nomenclator 

si ierarhie a functiilor pe 
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diversele servicii sau structuri 

organizatorice din cadrul  

acesteia.  

 

 

4. Art. 11 alin. (4) 

(4) Nivelul veniturilor salariale 

se stabilește, în condițiile 

prevăzute la alin. (1) și (3), fără 

a depăși nivelul indemnizației 

lunare a funcției de viceprimar 

sau, după caz, a indemnizației 

lunare a vicepreședintelui 

consiliului județean, sau, după 

caz, a viceprimarului 

municipiului București, 
corespunzător nivelului de 

organizare: comună, oraș, 
municipiu, sectoarele 

municipiului București, primăria 

generală a municipiului 

București, exclusiv majorările 

prevăzute la art. 16 alin. (2), cu 

încadrarea în cheltuielile de 

personal aprobate în bugetele de 

venituri și cheltuieli. 

 

 

 

 

Nivelul salariilor de baza se 

stabilește, în condițiile prevăzute 

la alin. (1) și (3), fără a depăși 
nivelul indemnizației lunare a 

funcției de primar sau, după 

caz, a indemnizației lunare a 

președintelui consiliului 

județean, sau, după caz, a 

primarului municipiului 

București, corespunzător 

nivelului de organizare: comună, 

oraș, municipiu, sectoarele 

municipiului București, primăria 

generală a municipiului 

București, exclusiv majorările 

prevăzute la art. 16 alin. (2), cu 

încadrarea în cheltuielile de 

personal aprobate în bugetele de 

venituri și cheltuieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunem limitarea salariilor 

de bază şi nu a veniturilor 

salariale, formularea actuală 

generând discriminări si 

limitări nejustificate a 

personalului care de pildă ar 

trebui să beneficieze de alte 

drepturi salariale legale – spor 

de conditii de muncă, spor 

pentru munca suplimentară, 

indemnizaţie pentru titlu 

stiinţific de doctor, majorări 

pentru activitatea de control 

financiar preventiv, pentru 

activitatea prestată în 

proiectele finantate din 

fonduri europene, 

indemnizaţia de hrară, 

voauchere de vacanţa, şi alte 

drepturi legale. Reamintim că 

avem o limitare a totalului 

acestor alte drepturi prevăzută 

în art 25 din lege, forma actual 

a art. 11 alin. (4) determinând 

o dublă limitare nejustificată. 

De asemenea, solicităm 

raportarea la nivelul 

indemnizaţiei lunare a 

primarului,  respectiv 

indemnizatiei lunare a 

presedintelui de consiliu 

judeţean, si nu viceprimar, ca 

nivel maxim în instituţie. Nu 

În ultimul rând, excluderea 

majorărilor salariale prevăzute 

de art 16 alin. (2) impune o 

nouă limitare discriminatory şi 

nejustificată, în special în 

privinţa personalului din 

instituţie care trebuie să 

beneficieze de drepturile 

salariale suplimentare pentru 

activitatea presataă în proiecte 

finanţate din fonduri 

europene. 

 

 

 



 4 

 

5. Art. 11 alin. nou 

  

Introducerea unui aliniat nou: 

„In situaţia exceţională a 

imposibilitătii stabilirii 

salariilor lunare în condţiile 

alin. (3) ca urmare a  

inaplicabilităţii sau 

neadoptării unei hotarâri de 

consiliu conform alin. (1), 

salarizarea personalului 

prevăzuut la art. 11 se va face 

la nivelul acordat pentru luna 

anterioară situaţiei de excepţie.  

 

 

Forma actuală a art. 11 nu 

prevede nicio consecinţă 

pentru situaţia în care nu se 

adoptă o hotărâre de consiliu, 

ori aceasta devine inaplicabilă, 

(de pildă prin efectul 

suspendării de drept sau 

anulării actelor 

administrative), ceea ce 

determină un vid legislativ cu 

consecinţa privarii 

nejustificate a salariaţilor de 

drepturile salariale 

constituţionale. 

 

 

6. Art. 16 alin. (1)  

(1) Personalul din instituțiile 

și/sau autoritățile publice 

nominalizat în echipele de 

proiecte finanțate din fonduri 

europene nerambursabile, 

beneficiază de majorarea 

salariilor de bază, soldelor de 

funcție/salariilor de funcție, 

indemnizațiilor de încadrare, cu 

până la 50%, indiferent de 

numărul de proiecte în care este 

implicat. Această majorare se 

aplică proporțional cu timpul 

efectiv alocat activităților pentru 

fiecare proiect și se acordă 

numai dacă cheltuielile de 

personal sunt eligibile a fi 

rambursate din fonduri 

europene. 

 

 

 

 

Personalul din instituțiile și/sau 

autoritățile publice nominalizat 

în echipele de proiecte finanțate 

din fonduri europene 

nerambursabile, beneficiază de 

majorarea salariilor de bază, 

soldelor de funcție/salariilor de 

funcție, indemnizațiilor de 

încadrare, cu până la 50%, 

indiferent de 

numărul de proiecte în care este 

implicat. Această majorare se 

aplică proporțional cu timpul 

efectiv alocat activităților pentru 

fiecare proiect și se acordă 

numai dacă cheltuielile de 

personal sunt eligibile a fi 

rambursate din fonduri 

europene. 

 

 

Se impune eliminarea 

discriminatorie a condiţionării 

plăţii majorării salariale pentru 

activitatea prestată în proiecte 

finanate din fonduri europene, 

deoarece există pe de-o parte 

proiecte în derulare fără a avea 

cheltuielile de personal 

eligibile, ori există proiecte în 

derulare care au doar o parte 

din cheltuielile de personal 

eligibile, sau mai mult, există 

proiecte finanţate din fonduri 

europene care nu permit 

eligibilitatea cheltuielilor de 

personal. – ex. ..... 

 

7. Art. 38 alin. (1) lit. a) şi 

lit. e) 

(3) Începând cu data de 1 

ianuarie 2018 se acordă 

următoarele creșteri salariale: 

 

a) cuantumul brut al salariilor de 

bază, soldelor de 

funcție/salariilor de funcție, 

indemnizațiilor de încadrare, 

precum și cuantumul brut al 

sporurilor, indemnizațiilor, 

 

 

e) prin excepție de la lit. a), 

salariile lunare ale 

personalului prevăzut la art. 

11 se stabilesc în conformitate 

cu prevederile acestui articol; 

 

 

 

Propunem eliminarea lit. e) 

a art. 38 alin. (3), deoarece 

exceptarea personalului 

administraţiei publice locale 

de la majorarea legală de 25% 

este discriminatorie şi 

nejustificată. 
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compensațiilor, primelor, 

premiilor și al celorlalte 

elemente ale sistemului de 

salarizare care fac parte, potrivit 

legii, din salariul lunar brut, 

indemnizația brută de încadrare, 

solda lunară/salariul lunar de 

care beneficiază 

personalul plătit din fonduri 

publice se majorează cu 25% 

față de nivelul acordat pentru 

luna decembrie 2017, fără a 

depăși limita prevăzută la art. 

25, în măsura în care personalul 

respectiv își desfășoară 

activitatea în aceleași condiții; 
 

e) prin excepție de la lit. a), 

salariile lunare ale personalului 

prevăzut la art. 11 se stabilesc în 

conformitate cu prevederile 

acestui articol; 

 
 

 

 

 

În speranţa că veţi da curs solicitării noastre de a iniţia un proiect de ordonanţă de urgenţă 

pentru completarea şi modificarea Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice,  

Cu respect, 

 


