
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 28 februarie 2018 
Nr. 4c-9/39 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

(PLx. 41/2018) 
 
 
 

 În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu adresa nr. PLx.41 din 20 februarie 2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a primit, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în Comisie în şedinţa din 27 februarie 2018. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a  hotărât să emită aviz favorabil 

asupra proiectului de Lege menţionat cu amendamentele admise și respinse din Anexă.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor organice. 
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       Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                                 Mihaela HUNCĂ 
 
 
 
 

        Consilier parlamentar 
        Ioana Florina Mînzu 
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Anexă. 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text 
OUG 91/2018 

Text 
Lege nr.153/2017 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

Capitolul II – Salarizarea 
SECŢIUNEA a 2-a - Alte drepturi 
salariale  
 
 
Art. 14. Drepturi salariale pentru 
deținerea titlului științific de doctor  
(1) Personalul care deţine titlul ştiinţific 
de doctor beneficiază de o indemnizaţie 
lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în 
cuantum de 50% din nivelul salariului 
de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în 
domeniul pentru care deţine titlul. 
Cuantumul salarial al acestei 
indemnizații nu se ia în calcul la 
determinarea limitei sporurilor, 
compensațiilor, primelor, premiilor și 
indemnizațiilor prevăzută la art. 25.  
(2) În situaţia cumulului de funcţii, 
indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se 
acordă, la cerere, numai de către 
angajatorul unde beneficiarul are 
funcţia de bază declarată.  
 (3) Personalul didactic de predare care 
solicită şi obţine gradul didactic I prin 
echivalare, potrivit prevederilor 
Ordinului ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 

1. La articolul unic, după punctul 1 se 
introduce un nou punct, pct. 11, cu 
următorul cuprins: 
„11. Articolul 14 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. 14 Drepturi salariale pentru 
deținerea titlului științific de doctor 
 (1) Personalul care deţine titlul ştiinţific 
de doctor beneficiază de o indemnizaţie 
lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în 
cuantum de 50% din nivelul salariului de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată. 
 
 
(2) Cuantumul salarial al acestei 
indemnizaţii nu se ia în calcul la 
determinarea limitei sporurilor, 
compensaţiilor, primelor, premiilor şi 
indemnizaţiilor prevăzută la art. 25. 
(3) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) 
se acordă atât la funcţia de bază, cât şi 
pentru personalul care desfăşoară 
cumul de funcţii sau activităţi la plata 
cu ora.  
(4) Personalul didactic de predare care a 
solicitat sau solicită şi obţine gradul 
didactic I prin echivalare, potrivit 
prevederilor Ordinului ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi 

 
 
 
Modificările  
aduse art.14 la Camera 
Deputaților (prin 
amendament) au generat 
puternice inechități în 
acordarea indemnizației.  
Așa cum este în prezent 
reglementat, încalcă 
prevederile Constituției, 
asupra cărora Curtea 
Constitu-țională s-a 
pronunțat prin Decizia 
nr. 794/2016. 
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5561/2011 pentru aprobarea 
Metodologiei privind formarea continuă 
a personalului din învăţământul 
preuniversitar, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu primeşte 
indemnizația pentru titlul ştiinţific de 
doctor. Cadrele didactice optează 
pentru indemnizația pentru titlul 
ştiinţific de doctor sau pentru 
echivalarea cu gradul didactic I. 

sportului nr. 5.561/2011 pentru 
aprobarea Metodologiei privind 
formarea continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
beneficiază de salariul de bază aferent 
gradului didactic I, precum şi de 
indemnizaţia prevăzută la alin. (1). 
 

Autor: Comisia 
2. 10. Alineatul (2) al articolului 29 

se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
Cumulul de funcţii pentru unele 
funcţii specific 
Art. 29 - (1) În cazuri 
excepţionale, posturile vacante şi 
temporar vacante aferente 
funcţiilor didactice de predare, 
funcţiilor de specialitate medico-
sanitară şi asistenţă socială şi 
funcţiilor de specialitate artistică 
pot fi ocupate şi prin cumul de 
funcţii de personal angajat, cu 
respectarea prevederilor legale 
privind cumulul de funcţii şi a 
celor referitoare la ocuparea 
posturilor vacante, în condiţiile 
prevăzute la alin. (2). 
(2) Posturile vacante şi temporar 
vacante aferente funcţiilor 
didactice de predare, funcţiilor de 
specialitate medico-sanitară şi 

 
 
 
 
Cumulul de funcţii pentru unele 
funcţii specifice  
Art. 29 - (1) În cazuri excepţionale, 
posturile vacante şi temporar vacante 
aferente funcţiilor didactice de predare, 
funcţiilor de specialitate medico-
sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor 
de specialitate artistică pot fi ocupate şi 
prin cumul de funcţii de personal 
angajat, cu respectarea prevederilor 
legale privind cumulul de funcţii şi a 
celor referitoare la ocuparea posturilor 
vacante, în condiţiile prevăzute la alin. 
(2).  
 
 
(2) Posturile vacante şi temporar 
vacante aferente funcţiilor didactice de 
predare, funcţiilor de specialitate 
medico-sanitară şi asistenţă socială şi 

2. La articolul unic, punctul 10 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
„10. Articolul 29 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
Cumulul de funcţii pentru unele 
funcţii specifice: 
Art. 29 - (1) În cazuri excepţionale, 
posturile vacante şi temporar vacante 
aferente funcţiilor didactice de predare, 
funcţiilor didactice auxiliare, funcţiilor 
de specialitate medico-sanitară şi 
asistenţă socială şi funcţiilor de 
specialitate artistică pot fi ocupate şi prin 
cumul de funcţii de personal angajat, cu 
respectarea prevederilor legale privind 
cumulul de funcţii şi a celor referitoare 
la ocuparea posturilor vacante, în 
condiţiile prevăzute la alin. (2). 
 
 
(2) Posturile vacante şi temporar vacante 
aferente funcţiilor didactice de predare, 
funcţiilor didactice auxiliare, funcţiilor 
de specialitate medico-sanitară şi 

În sistemul de 
învăţământ 
preuniversitar nu doar 
personalul didactic de 
predare este încadrat 
prin cumul ci şi, în 
situaţii deosebite, 
personalul didactic 
auxiliar şi personalul 
nedidactic. Acest lucru 
s-a întâmplat din cauza 
fragmentării posturilor 
din sistem şi 
neatractivităţii acestuia 
din punct de vedere 
salarial, având drept 
consecinţă 
neprezentarea la 
concursurile organizate 
pe posturi a persoanelor 
din afara 
învăţământului. În 
consecinţă, în unele 
unităţi de învăţământ 
preuniversitar, funcţiile 
didactice auxiliare/ 
nedidactice sunt ocupate 
- tot în baza unor 
concursuri - de personal 
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asistenţă socială şi funcţiilor de 
specialitate artistică, care nu au 
putut fi ocupate prin concurs, pot fi 
ocupate prin cumul şi de către 
persoane din aceeaşi unitate şi 
numai în condiţiile în care 
programul funcţiei cumulate nu se 
suprapune celui corespunzător 
funcţiei de bază. 

 

funcţiilor de specialitate artistică, care 
nu au putut fi ocupate prin concurs, pot 
fi ocupate prin cumul şi de către 
persoane din aceeaşi unitate şi numai în 
condiţiile în care programul funcţiei 
cumulate nu se suprapune celui 
corespunzător funcţiei de bază. În astfel 
de situaţii nu sunt aplicabile prevederile 
art. 16. 

asistenţă socială şi funcţiilor de 
specialitate artistică, care nu au putut fi 
ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin 
cumul şi de către persoane din aceeaşi 
unitate şi numai în condiţiile în care 
programul funcţiei cumulate nu se 
suprapune celui corespunzător funcţiei 
de bază.” 
 
 

Autor: Comisia 

didactic auxiliar/ 
nedidactic care 
depăşeşte o normă de 
muncă de 8 ore/zi, 40 de 
ore/săptămână. Raţiunea 
dispoziţiilor art. 29 din 
Legea-cadru nr. 
153/2017, însă, în 
acelaşi timp, nu putem 
să nu remarcăm faptul 
că ar fi trebuit 
reglementată 
posibilitatea ca şi 
personalul didactic 
auxiliar şi nedidactic să 
poată cumula, în situaţii 
excepţionale, eventual 
cu impunerea unor 
restricţii/ condiţionări 
prin ordin al ministrului. 

3.  
 
 
 
 
 
 

--- 

Art. 38 – Aplicarea legii 
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 
se acordă următoarele creşteri salariale:  
……………….  
 
 
”d) prin excepţie de la lit. a), începând 
cu 1 martie 2018, cuantumul brut al 
salariilor de bază, precum şi cuantumul 
sporurilor, indemnizaţiilor, 
compensaţiilor, primelor, premiilor şi al 
celorlalte elemente ale sistemului de 
salarizare care fac parte, potrivit legii, 
din salariul lunar brut, de care 
beneficiază personalul care ocupă 
funcţii didactice din unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi universitar 
de stat, se majorează cu 20% faţă de 

3. La articolul unic, după punctul 11 se 
introduce un nou punct, pct. 111, cu 
următorul cuprins: 
”111. La articolul 38 alineatul (3), 
litera d), se modifică și se completează 
după cum urmează: 
”d) prin excepție de la lit. a), începând 
cu 1 martie 2018, cuantumul brut al 
salariilor de bază, precum și cuantumul 
sporurilor, indemnizațiilor, 
compensațiilor, primelor, premiilor și al 
celorlalte elemente ale sistemului de 
salarizare care fac parte, potrivit legii, 
din salariul brut, de care beneficiază 
personalul didactic din 
unitățile/instituțiile de învățământ 
preuniversitar și universitar de stat, 
precum și personalul nedidactic din 
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nivelul acordat pentru luna februarie 
2018; 
 

Ministerul Educației Naționale, 
Agenția Română de Asigurare a 
Calității în Învățământul Superior, 
servicii deconcentrate și organele de 
specialitate din subordinea 
ministerului, se majorează cu 20% față 
de nivelul acordat pentru luna februarie 
2018, cu excepția personalului 
prevăzut la art. 1 din Legea nr. 
490/2004 privind stimularea 
financiară a personalului care 
gestionează fonduri comunitare, cu 
modificările și completările ulterioare, 
precum și a personalului din 
structurile cu rol de organisme 
intermediare pentru programele 
operaționale, pe durata desfășurării 
activității în acest domeniu.” 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Articolul 8 din Anexa nr. I, Capitolul 
I – Subcapitolul II  
 
Art. 8 - Personalul didactic care 
îndeplineşte funcţia de diriginte, 
învăţătorii, educatoarele, institutorii, 
profesorii pentru învăţământul primar, 
profesorii pentru învăţământul preşcolar 
beneficiază de o majorare de 10% a 
salariului de bază. 

4. La articolul unic, după punctul 15 se 
introduce un nou punct, pct. 151, cu 
următorul cuprins: 
”151. Articolul 8, anexa nr. I, 
Capitolul I, Subcapitolul II se 
completează şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 8 - Personalul didactic care 
îndeplineşte funcţia de diriginte, 
învăţătorii, educatoarele, institutorii, 
profesorii pentru învăţământul primar, 
profesorii pentru învăţământul preşcolar 
beneficiază de o majorare de 10% a 
salariului de bază. Pentru activitatea de 
dirigenţie efectuată de personalul 

Potrivit art. 6 alin. (1) 
din Normele 
metodologice aprobate 
prin Hotărârea 
Guvernului nr. 
582/2016, cu 
modificările ulterioare: 
„Pentru activitatea de 
dirigenţie efectuată de 
personalul didactic de 
predare angajat cu 
contract individual de 
muncă pe durată 
nedeterminată sau 
determinată, cu normă 
întreagă sau cu timp 
parţial, indemnizaţia 
aferentă se calculează la 
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didactic de predare angajat cu 
contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată sau 
determinată, cu normă întreagă sau 
cu timp parţial, drepturile salariale 
aferente se calculează la nivelul 
prevăzut pentru norma întreagă.” 
 

Autori: Comisia 

nivelul prevăzut pentru 
norma întreagă.” 
Până la intrarea în 
vigoare a Legii-cadru nr. 
153/2017, plata 
dreptului în cauză era 
clar reglementată. 
Începând cu 1 iulie 
2017, faţă de noua 
reglementare – ca 
majorare a salariului de 
bază – au apărut 
problemele: cadrele 
didactice care au norma 
în 2 sau mai multe 
unităţi de învăţământ şi 
îndeplinesc funcţia de 
diriginte într-o singură 
unitate primesc dreptul 
salarial în cauză doar 
prin raportare la salariul 
aferent normei din 
unitatea respectivă, nu la 
salariul pentru norma 
întreagă.  

5.  
 
 
Art. 12 - (1) Personalul didactic 
de predare, de conducere, 
îndrumare şi control, inclusiv 
cadrele didactice metodiste din 
unităţile de învăţământ 
preuniversitar, poate fi salarizat şi 
prin plata cu ora sau prin cumul, 
potrivit prevederilor Legii nr. 
1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Calculul 

Anexa I - Capitolul I …. 
B. Reglementări specifice 
personalului didactic din învăţământ 
Art.12 - Personalul didactic de predare, 
inclusiv cadrele didactice metodiste din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, 
poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau 
prin cumul, potrivit prevederilor Legii 
nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare. Calculul pentru 
plata cu ora sau prin cumul se face la 
norma didactică prevăzută de Legea nr. 
1/2011, cu modificările şi completările 

5. La articolul unic, punctul 12 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
”12. La anexa nr. 1, Capitolul I, litera 
B, articolul 12 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
Art. 12 - (1) Personalul din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, poate fi 
salarizat şi prin plata cu ora sau prin 
cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 
1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare. Calculul pentru plata cu ora 
sau prin cumul se face la norma 
didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, 
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pentru plata cu ora sau prin cumul 
se face la norma didactică 
prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
(2) Modalitatea de aplicare a 
prevederilor alin. (1) se stabileşte 
prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale. 

ulterioare. 
 

cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

Autor: Comisia 
 

 

 
 
 
 
 
 

6.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
3. Funcţionarii publici din cadrul 
aparatului Ministerului Finanţelor 
Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Ministerului Mediului, 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene, Ministerului Sănătăţii, Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 
din instituţiile aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea 
acestora, funcţionarii publici din cadrul 
aparatului Ministerului Apelor şi 
Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, 
precum şi funcţionarii publici 
parlamentari din serviciile 
Parlamentului, cu excepţia celor 
prevăzuţi la pct. 2, beneficiază, pentru 
complexitatea muncii, de o majorare a 

6. La articolul unic, după punctul 23 se 
introduce un nou punct, pct. 231, cu 
următorul cuprins: 
”231. La anexa nr. VIII, Capitolul I, 
litera A, punctul I, nota 3 se 
completează și va avea următorul 
cuprins: 
„3. Funcţionarii publici din cadrul 
aparatului Ministerului Finanţelor 
Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Ministerului Mediului, 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene, Ministerului Sănătăţii, Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi din 
instituţiile aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea acestora, 
funcţionarii publici din cadrul aparatului 
Ministerului Apelor şi Pădurilor şi 
Ministerului Justiţiei, din cadrul 
aparatului Ministerului Educației 
Naționale și organele de specialitate 
din subordinea acestuia, precum şi 
funcţionarii publici parlamentari din 
serviciile Parlamentului, cu excepţia 
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salariului de bază de 15%.  celor prevăzuţi la pct. 2, beneficiază, 
pentru complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 15%.” 

Autor: Comisia 
7.  

 
 
 
 
 
3. Personalul contractual din 
cadrul aparatului Ministerului 
Finanţelor Publice, Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, 
Ministerului Mediului, 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administraţiei Publice 
şi Fondurilor Europene, 
Ministerului Sănătăţii, Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate 
şi din instituţiile aflate în 
subordinea, coordonarea sau sub 
autoritatea acestora, din cadrul 
aparatului Ministerului Apelor şi 
Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, 
precum şi din serviciile 
Parlamentului, cu excepţia celor 
prevăzuţi la Nota 2, precum şi cu 
excepţia personalului prevăzut la 
cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din 
prezenta anexă, beneficiază 
pentru complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 
15%. 

 
 
 
 
 
 
3. Personalul contractual din cadrul 
aparatului Ministerului Finanţelor 
Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Ministerului Mediului, 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene, Ministerului Sănătăţii, Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 
din instituţiile aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea 
acestora, din cadrul aparatului 
Ministerului Apelor şi Pădurilor şi 
Ministerului Justiţiei, precum şi din 
serviciile Parlamentului, cu excepţia 
celor prevăzuţi la pct. 2, beneficiază, 
pentru complexitatea muncii, de o 
majorare a salariului de bază de 15%. 

7. La articolul unic, punctul 24 se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
”24. La anexa nr. VIII, Capitolul II, 
litera A, punctul I, nota 3 se modifică 
și se completează și va avea următorul 
cuprins: 
 „3. Personalul contractual din cadrul 
aparatului Ministerului Finanțelor 
Publice, Ministerului Muncii și Justiției 
Sociale, Ministerului Mediului, 
Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene, Ministerului Sănătății, Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate și din 
instituțiile aflate în subordinea, 
coordonarea sau sub autoritatea acestora, 
din cadrul aparatului Ministerului 
Apelor și Pădurilor, Ministerului 
Justiției, Ministerul Educației 
Naționale, Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul 
Superior, inspectoratele școlare 
județene/Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București,  palatele și 
cluburile copiilor, casele corpului 
didactic, cluburile sportive școlare, 
centrele judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională/Centrul Municipiului 
București de resurse și Asistență 
Educațională, serviciile deconcentrate 
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și organele de specialitate din 
subordinea ministerului, precum și din 
serviciile Parlamentului, cu excepția 
celor prevăzuți la pct. 2, precum și cu 
excepția personalului prevăzut la cap. II 
lit. A pct. I, supct.2.4 din prezenta 
anexă, beneficiază, pentru complexitatea 
muncii, de o majorare a salariului de 
bază de 15%” 

Autor: Comisia 
 

II. AMENDAMENTE RESPINSE  
 

Nr. 
crt. 

Text 
OUG 91/2018 

Text 
Lege nr.153/2017 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
 
 
 
 
 
 

--- 

Art. 38 – Aplicarea legii 
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 
se acordă următoarele creşteri salariale:  
……………….  
 
 
”d) prin excepţie de la lit. a), începând 
cu 1 martie 2018, cuantumul brut al 
salariilor de bază, precum şi cuantumul 
sporurilor, indemnizaţiilor, 
compensaţiilor, primelor, premiilor şi al 
celorlalte elemente ale sistemului de 
salarizare care fac parte, potrivit legii, 
din salariul lunar brut, de care 
beneficiază personalul care ocupă 
funcţii didactice din unităţile de 
învăţământ preuniversitar şi universitar 
de stat, se majorează cu 20% faţă de 
nivelul acordat pentru luna februarie 

3. La articolul unic, după punctul 11 
se introduce un nou punct, pct. 111, cu 
următorul cuprins: 
”Pct. 111 – La articolul 38 alineatul 
(3), litera d), se modifică și se 
completează după cum urmează: 
”d) prin excepţie de la lit. a), începând 
cu 1 martie 2018, cuantumul brut al 
salariilor de bază de care beneficiază 
personalul didactic şi nedidactic din 
unităţile şi instituţiile de învăţământ 
preuniversitar şi universitar de stat, 
inclusiv unităţile conexe şi 
inspectoratele şcolare, se majorează cu 
20% faţă de nivelul acordat pentru luna 
februarie 2018; grilele cuprinzând 
salariile de bază ale personalului din 
învăţământ majorate cu 20%, se 
aprobă prin ordin al ministrului 

a) Motivare adoptare 
Prin majorările salariale 
de 20%, de la 1 martie 
2018,  trebuie să se 
înţeleagă majorări 
pentru întreg personalul 
din învăţământ. Norma 
neclară ridică serioase 
semne de întrebare 
privitoare la acordarea 
acestei creşteri pentru 
personalul didactic de 
conducere, de îndrumare 
şi de control, pentru 
personalul auxiliar şi 
pentru personalul 
nedidactic, datorate 
formulării defectuoase 
din textul legii, care face 
referire exclusiv la 
„funcţii didactice”.  
Potrivi art. 247 din 
Legea educaţiei 



 

10 
 

2018; 
 

educaţiei naţionale până la data 15 
martie 2018; sporurile, indemnizaţiile, 
compensaţiile, primele, premiile şi 
celelalte elemente ale sistemului de 
salarizare care fac parte, potrivit legii, 
din salariul lunar brut se calculează 
prin raportare la salariul de bază aflat 
în plată;” 
Autori: Deputați PNL Claudiu Răcuci și 

Raluca Turcan 

naţionale, funcţiile 
didactice sunt doar cele 
de predare, enumerate la 
articolul în cauză – în 
contradicţie totală cu 
definiţia personalului 
didactic de la art. 88 
alin. (2), potrivită 
căreia acesta include 
„personal didactic de 
predare, personal 
didactic auxiliar şi 
personal didactic de 
conducere, de 
îndrumare şi control”. 
Oricum, chiar şi 
folosirea sintagmei 
personal didactic nu ar fi 
fost suficientă, ţinând 
cont de negocierile 
purtate şi de intenţia 
iniţială a legiuitorului, 
deoarece personalul 
nedidactic din 
unităţile/instituţiile de 
învăţământ (inclusiv 
personalul contractual 
din inspectoratele 
şcolare) ar fi fost exclus, 
ceea ce este incorect. 
În acelaşi timp, spre 
deosebire de alte 
categorii de personal din 
sectorul bugetar, pentru 
personalul din 
învăţământ, drepturile 
salariale suplimentare 
(sporuri, indemnizaţii 
etc.) nu se calculează 
prin raportare la salariul 
de bază aflat în plată, 
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ceea ce profund 
discriminatoriu. 
b) Motivare respingere 
Respins la vot 

2.  
 
 
 

--- 

5. Salarii de bază învăţământ preuniversitar  
 
 
 
 
 
 

Nr
.         
crt
. 

Funcţia 
didactică şi 
gradul 
didactic *) 

Nivel
ul 
studii
lor 

Vechimea 
în 
învăţământ 

Salariul 
de bază 
- lei                                                                                                                                                                    
Gradaţi
a 0 

Coeficie
nt 

Anul 
2022 

1 

Profesor 
studii 
superioare 
de lungă 
durată grad 
didactic  I 

S peste 25 de 
ani 5517 2,21 

S 20-25 ani 5101 2,04 

S 15-20 ani 4828 1,93 

S 10-15 ani 4600 1,84 

S 5-10 ani 4508 1,80 

S 1-5 ani 4372 1,75 

2 

Profesor 
studii 
superioare 
de lungă 
durată grad 
didactic  II 

S peste 25 de 
ani 4828 1,93 

S 20-25 ani 4554 1,82 

S 15-20 ani 4417 1,77 

S 10-15 ani 4372 1,75 

S 5-10 ani 4326 1,73 

S 1-5 ani 4235 1,69 

3 

Profesor 
studii 
superioare 
de lungă 
durată grad 
didactic  
definitiv 

S peste 25 de 
ani 4554 1,82 

S 20-25 ani 4417 1,77 

S 15-20 ani 4326 1,73 

S 10-15 ani 4235 1,69 

S 5-10 ani 4189 1,68 

S 1-5 ani 4144 1,66 

4 

Profesor 
studii 
superioare 
de lungă 
durată 
debutant 

S până la 1 
an 4098 1,64 

5 Profesor 
studii SSD peste 25 de 

ani 4600 1,84 

La articolul unic al Ordonanței de Urgență nr. 91/2017 
(O.U.G. nr. 91/2017), după punctul 15 se introduce un nou 
punct, pct. 151, cu următorul cuprins: 
Pct. 151 La  Anexa I, cap. I, litera A, pct. 5. Salarii de 
bază învăţământ preuniversitar se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

N
r.         
cr
t. 

Funcţia 
didactică şi 
gradul didactic 
*) 

Nivelu
l 
studiil
or 

Vechimea 
în 
învăţământ 

Salariul de 
bază - lei                                                                                                                                                                    
Gradaţia 0 

Coeficien
t 

Anul 2022 

1 

Profesor studii 
superioare de 
lungă durată 
grad didactic  I 

S peste 25 de 
ani 8025 3,21 

S 20-25 ani 7600 3,04 

S 15-20 ani 7325 2,93 

S 10-15 ani 7100 2,84 

S 5-10 ani 7000 2,8 

S 1-5 ani 6875 2,75 

2 

Profesor studii 
superioare de 
lungă durată 
grad didactic  II 

S peste 25 de 
ani 7325 2,93 

S 20-25 ani 7050 2,82 

S 15-20 ani 6925 2,77 

S 10-15 ani 6875 2,75 

S 5-10 ani 6825 2,73 

S 1-5 ani 6725 2,69 

3 

Profesor studii 
superioare de 
lungă durată 
grad didactic  
definitiv 

S peste 25 de 
ani 7050 2,82 

S 20-25 ani 6925 2,77 

S 15-20 ani 6825 2,73 

S 10-15 ani 6725 2,69 

S 5-10 ani 6700 2,68 

S 1-5 ani 6650 2,66 

4 

Profesor studii 
superioare de 
lungă durată 
debutant 

S până la 1 
an 6600 2,64 

5 

Profesor studii 
superioare de 
scurtă durată 
grad didactic  I 

SSD peste 25 de 
ani 7100 2,84 

SSD 20-25 ani 6975 2,79 

SSD 15-20 ani 6875 2,75 

SSD 10-15 ani 6825 2,73 

SSD 5-10 ani 6725 2,69 

a) Motivare adoptare 
Pentru așezarea 
salariilor din învățământ 
într-o ierarhie care să 
reflecte importanța 
socială muncii. 
Din cauza 
constrângerilor bugetare 
amendamentul propune 
majorarea coeficienților 
doar cu 1 punct, pentru 
că funcțiile didactice ar 
trebui să se afle în 
primele trepte ale 
salarizării. 
 
b) Motivare respingere 
Respins la vot 
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superioare 
de scurtă 
durată grad 
didactic  I 

SSD 20-25 ani 4463 1,79 

SSD 15-20 ani 4372 1,75 

SSD 10-15 ani 4326 1,73 

SSD 5-10 ani 4235 1,69 

6 

Profesor 
studii 
superioare 
de scurtă 
durată grad 
didactic II 

SSD peste 25 de 
ani 4463 1,79 

SSD 20-25 ani 4280 1,71 

SSD 15-20 ani 4235 1,69 

SSD 10-15 ani 4189 1,68 

SSD 5-10 ani 4144 1,66 

SSD 1-5 ani 4098 1,64 

7 

Profesor 
studii 
superioare 
de scurtă 
durată grad 
didactic 
definitiv 

SSD peste 25 de 
ani 4326 1,73 

SSD 20-25 ani 4235 1,69 

SSD 15-20 ani 4189 1,68 

SSD 10-15 ani 4144 1,66 

SSD 5-10 ani 4098 1,64 

SSD 1-5 ani 4052 1,62 

8 

Profesor 
studii 
superioare 
de scurtă 
durată 
debutant 

SSD până la 1 
an 4007 1,60 

9 

Institutor, 
maistru 
instructor, 
studii 
superioare 
lungă 
durată, 
grad 
didactic I 

S peste 25 de 
ani 4600 1,84 

S 20-25 ani 4508 1,80 

S 15-20 ani 4417 1,77 

S 10-15 ani 4372 1,75 

S 5-10 ani 4280 1,71 

10 

Institutor, 
maistru 
instructor, 
studii 
superioare 
lungă 
durată, 
grad 
didactic II 

S peste 25 de 
ani 4463 1,79 

S 20-25 ani 4372 1,75 

S 15-20 ani 4326 1,73 

S 10-15 ani 4280 1,71 

S 5-10 ani 4235 1,69 

S 1-5 ani 4189 1,68 

11 

Institutor, 
maistru 
instructor, 
studii 
superioare 
lungă 

S peste 25 de 
ani 4372 1,75 

S 20-25 ani 4326 1,73 

S 15-20 ani 4280 1,71 

6 

Profesor studii 
superioare de 
scurtă durată 
grad didactic II 

SSD peste 25 de 
ani 6975 2,79 

SSD 20-25 ani 6775 2,71 

SSD 15-20 ani 6725 2,69 

SSD 10-15 ani 6700 2,68 

SSD 5-10 ani 6650 2,66 

SSD 1-5 ani 6600 2,64 

7 

Profesor studii 
superioare de 
scurtă durată 
grad didactic 
definitiv 

SSD peste 25 de 
ani 6825 2,73 

SSD 20-25 ani 6725 2,69 

SSD 15-20 ani 6700 2,68 

SSD 10-15 ani 6650 2,66 

SSD 5-10 ani 6600 2,64 

SSD 1-5 ani 6550 2,62 

8 

Profesor studii 
superioare de 
scurtă durată 
debutant 

SSD până la 1 
an 6500 2,6 

9 

Institutor, 
maistru 
instructor, studii 
superioare lungă 
durată, grad 
didactic I 

S peste 25 de 
ani 7100 2,84 

S 20-25 ani 7000 2,8 

S 15-20 ani 6925 2,77 

S 10-15 ani 6875 2,75 

S 5-10 ani 6775 2,71 

1
0 

Institutor, 
maistru 
instructor, studii 
superioare lungă 
durată, grad 
didactic II 

S peste 25 de 
ani 6975 2,79 

S 20-25 ani 6875 2,75 

S 15-20 ani 6825 2,73 

S 10-15 ani 6775 2,71 

S 5-10 ani 6725 2,69 

S 1-5 ani 6700 2,68 

1
1 

Institutor, 
maistru 
instructor, studii 
superioare lungă 
durată, grad 
didactic 
definitiv 

S peste 25 de 
ani 6875 2,75 

S 20-25 ani 6825 2,73 

S 15-20 ani 6775 2,71 

S 10-15 ani 6725 2,69 

S 5-10 ani 6700 2,68 

S 1-5 ani 6650 2,66 

1
2 

Institutor, 
maistru 
instructor, studii 
superioare lungă 
durată, debutant 

S până la 1 
an 6600 2,64 

1
3 

Institutor, 
maistru 
instructor, studii 

SSD peste 25 de 
ani 6975 2,79 

SSD 20-25 ani 6825 2,73 
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durată, 
grad 
didactic 
definitiv 

S 10-15 ani 4235 1,69 

S 5-10 ani 4189 1,68 

S 1-5 ani 4144 1,66 

12 

Institutor, 
maistru 
instructor, 
studii 
superioare 
lungă 
durată, 
debutant 

S până la 1 
an 4098 1,64 

13 

Institutor, 
maistru 
instructor, 
studii 
superioare 
scurtă 
durată, 
grad 
didactic I 

SSD peste 25 de 
ani 4463 1,79 

SSD 20-25 ani 4326 1,73 

SSD 15-20 ani 4235 1,69 

SSD 10-15 ani 4189 1,68 

SSD 5-10 ani 4144 1,66 

14 

Institutor, 
maistru 
instructor, 
studii 
superioare 
scurtă 
durată, 
grad 
didactic II 

SSD peste 25 de 
ani 4372 1,75 

SSD 20-25 ani 4280 1,71 

SSD 15-20 ani 4235 1,69 

SSD 10-15 ani 4189 1,68 

SSD 5-10 ani 4144 1,66 

SSD 1-5 ani 4098 1,64 

15 

Institutor, 
maistru 
instructor, 
studii 
superioare 
scurtă 
durată, 
grad 
didactic 
definitiv 

SSD peste 25 de 
ani 4280 1,71 

SSD 20-25 ani 4235 1,69 

SSD 15-20 ani 4189 1,68 

SSD 10-15 ani 4144 1,66 

SSD 5-10 ani 4098 1,64 

SSD 1-5 ani 4052 1,62 

16 

Institutor, 
maistru 
instructor, 
studii 
superioare 
scurtă 
durată, 
debutant 

SSD până la 1 
an 4007 1,60 

17 

Învăţător, 
educatoare, 
maistru - 
instructor; 
(cu studii 
de nivel 
liceal) grad 
didactic I 

M peste 25 de 
ani 4372 1,75 

M 20-25 ani 4280 1,71 

M 15-20 ani 4189 1,68 

M 10-15 ani 4144 1,66 

M 5-10 ani 4098 1,64 

18 Învăţător, 
educatoare, M peste 25 de 

ani 4280 1,71 

superioare 
scurtă durată, 
grad didactic I 

SSD 15-20 ani 6725 2,69 

SSD 10-15 ani 6700 2,68 
SSD 5-10 ani 6650 2,66 

1
4 

Institutor, 
maistru 
instructor, studii 
superioare 
scurtă durată, 
grad didactic II 

SSD peste 25 de 
ani 6875 2,75 

SSD 20-25 ani 6775 2,71 

SSD 15-20 ani 6725 2,69 

SSD 10-15 ani 6700 2,68 

SSD 5-10 ani 6650 2,66 

SSD 1-5 ani 6600 2,64 

1
5 

Institutor, 
maistru 
instructor, studii 
superioare 
scurtă durată, 
grad didactic 
definitiv 

SSD peste 25 de 
ani 6775 2,71 

SSD 20-25 ani 6725 2.69 

SSD 15-20 ani 6700 2.68 

SSD 10-15 ani 6650 2.66 

SSD 5-10 ani 6600 2.64 

SSD 1-5 ani 6550 2.62 

1
6 

Institutor, 
maistru 
instructor, studii 
superioare 
scurtă durată, 
debutant 

SSD până la 1 
an 6500 2.6 

1
7 

Învăţător, 
educatoare, 
maistru - 
instructor; (cu 
studii de nivel 
liceal) grad 
didactic I 

M peste 25 de 
ani 6875 2.75 

M 20-25 ani 6775 2.71 

M 15-20 ani 6700 2.68 

M 10-15 ani 6650 2.66 

M 5-10 ani 6600 2.64 

1
8 

Învăţător, 
educatoare, 
maistru - 
instructor; (cu 
studii de nivel 
liceal) grad 
didactic II 

M peste 25 de 
ani 6775 2.71 

M 20-25 ani 6725 2.69 

M 15-20 ani 6700 2.68 

M 10-15 ani 6650 2.66 

M 5-10 ani 6600 2.64 

M 1-5 ani 6550 2.62 

1
9 

Învăţător, 
educatoare, 
maistru - 
instructor; (cu 
studii de nivel 
liceal) grad 
didactic 
definitive 
 

M peste 25 de 
ani 6725 2.69 

M 20-25 ani 6700 2.68 

M 15-20 ani 6650 2.66 

M 10-15 ani 6600 2.64 

M 5-10 ani 6550 2.62 

M 1-5 ani 6500 2.6 

2
0 

Învăţător, 
educatoare, 
maistru - 

M până la 1 
an 6425 2.57 



 

14 
 

maistru - 
instructor; 
(cu studii 
de nivel 
liceal) grad 
didactic II 

M 20-25 ani 4235 1,69 

M 15-20 ani 4189 1,68 

M 10-15 ani 4144 1,66 

M 5-10 ani 4098 1,64 

M 1-5 ani 4052 1,62 

19 

Învăţător, 
educatoare, 
maistru - 
instructor; 
(cu studii 
de nivel 
liceal) grad 
didactic 
definitiv 

M peste 25 de 
ani 4235 1,69 

M 20-25 ani 4189 1,68 

M 15-20 ani 4144 1,66 

M 10-15 ani 4098 1,64 

M 5-10 ani 4052 1,62 

M 1-5 ani 4007 1,60 

20 

Învăţător, 
educatoare, 
maistru - 
instructor; 
(cu studii 
de nivel 
liceal) 
debutant 

M până la 1 
an 3916 1,57 

21 

Profesor, 
învăţător, 
educatoare, 
maistru-
instructor; 
(cu studii 
de nivel 
liceal, fără 
pregătire de 
specialitate
) 

M peste 25 de 
ani 4189 1,68 

M 20-25 ani 4144 1,66 

M 15-20 ani 4098 1,64 

M 10-15 ani 4052 1,62 

M 5-10 ani 4007 1,60 

M 1-5 ani 3961 1,58 

M până la 1 
an 3916 1,57 

 
*) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011 . 
 

6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare 
 

Nr. 
crt 

Funcţia, gradul sau 
treapta profesională 

Nivel
ul 
studiil
or 

Salarii de 
bază  - lei                                                                                        
Gradaţia 0 Coeficient 

Anul 2022 

        Funcţii de execuţie    

1 Administrator 
financiar, 
bibliotecar*);   
grad I 

S 4345 1,74 

              grad II S 4130 1,65 
               grad III  S 4087 1,63 
                debutant S 3950 1,58 

instructor; (cu 
studii de nivel 
liceal) debutant 

2
1 

Profesor, 
învăţător, 
educatoare, 
maistru-
instructor; (cu 
studii de nivel 
liceal, fără 
pregătire de 
specialitate) 

M peste 25 de 
ani 6700 2.68 

M 20-25 ani 6650 2.66 

M 15-20 ani 6600 2.64 

M 10-15 ani 6550 2.62 

M 5-10 ani 6500 2.6 

M 1-5 ani 6450 2.58 

M până la 1 
an 6425 2.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Salarii de bază pentru funcţiile didactice auxiliare 
 

Nr. 
crt 

Funcţia, gradul sau 
treapta profesională 

Nive
lul 
studi
ilor 

Salarii de 
bază  - lei                                                                                        
Gradaţia 0 Coeficie

nt 

Anul 2022 

 
       Funcţii de 
execuţie    
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2 Informatician, analist 
programator; 
grad IA 

S 4647 1,86 

                     grad  I  S 4302 1,72 
                     grad II S 4216 1,69 
                     debutant S 3950 1,58 

3 Secretar 
instituţie/unitate de 
învățământ;  
grad I  

S 4259 1,70 

                                                 
grad II S 4130 1,65 

                                               
grad III S 4087 1,63 

                                               
debutant S 3950 1,58 

4 Pedagog şcolar, 
laborant, mediator 
şcolar;  
grad IA 

S 4173 1,67 

                                     
grad I S 4130 1,65 

                                    
grad II S 4087 1,63 

                                      
debutant S 3950 1,58 

5 Instructor-animator, 
corepetitor, instructor 
de educaţie 
extraşcolară; 
 grad I  

S 4130 1,65 

                                
grad II S 4087 1,63 

                                
debutant S 3950 1,58 

6 Administrator 
patrimoniu; 
 grad I  

S 4173 1,67 

                                      
grad II  S 4087 1,63 

                                      
grad III  S 4000 1,60 

                                      
debutant S 3950 1,58 

7 Administrator 
financiar, 
bibliotecar*);   
 grad I  

SSD 4087 1,63 

                                   
grad II  SSD 3950 1,58 

                                   
grad  III  SSD 3900 1,56 

                                   
debutant  SSD 3850 1,54 

8 Informatician, analist 
programator; 
 grad I  

SSD 4087 1,63 

                     grad II SSD 3950 1,58 
                     grad III SSD 3900 1,56 
                     debutant SSD 3850 1,54 

9 
  
  
  

Secretar 
instituţie/unitate de 
învăţământ; 
 grad I  

SSD 4087 1,63 

       grad II SSD 3950 1,58 

1 Administrator 
financiar, 
bibliotecar*);   
grad I 

S 6850 2.74 

              grad II S 6625 2.65 
               grad III  S 6575 2.63 
                debutant S 6450 2.58 

2 Informatician, 
analist programator; 
grad IA 

S 7150 2.86 

                     grad  I  S 6800 2.72 
                     grad II S 6725 2.69 
                     
debutant S 6450 2.58 

3 Secretar 
instituţie/unitate de 
învățământ;  
grad I  

S 6750 2.7 

                                                 
grad II S 6625 2.65 

                                               
grad III S 6575 2.63 

                                               
debutant S 6450 2.58 

4 Pedagog şcolar, 
laborant, mediator 
şcolar;  
grad IA 

S 6675 2.67 

                                     
grad I S 6625 2.65 

                                    
grad II S 6575 2.63 

                                      
debutant S 6450 2.58 

5 Instructor-animator, 
corepetitor, 
instructor de 
educaţie 
extraşcolară; 
 grad I  

S 6625 2.65 

                                
grad II S 6575 2.63 

                                
debutant S 6450 2.58 

6 Administrator 
patrimoniu; 
 grad I  

S 6675 2.67 

                                      
grad II  S 6575 2.63 

                                      
grad III  S 6500 2.6 

                                      
debutant S 6450 2.58 

7 Administrator 
financiar, 
bibliotecar*);   
 grad I  

SSD 6575 2.63 

                                   
grad II  SSD 6450 2.58 

                                   
grad  III  SSD 6400 2.56 

                                   
debutant  SSD 6350 2.54 
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       grad III SSD 3900 1,56 
       debutant SSD 3850 1,54 

10 Pedagog şcolar, 
laborant, mediator 
şcolar; 
 grad I 

SSD 4087 1,63 

                                    
grad II SSD 3950 1,58 

                                     
grad III SSD 3900 1,56 

                                      
debutant SSD 3850 1,54 

11 Instructor-animator, 
corepetitor, instructor 
de educaţie 
extraşcolară; 
  grad I  

SSD 3950 1,58 

                                 
grad II SSD 3900 1,56 

                                 
debutant SSD 3850 1,54 

12 Administrator 
patrimoniu; 
 grad I  

SSD 4000 1,60 

                                      
grad II  SSD 3950 1,58 

                                      
grad III  SSD 3900 1,56 

                                      
debutant SSD 3850 1,54 

13 
 
 
 

Administrator 
financiar, 
bibliotecar*);   
treapta I 

M 3900 1,56 

                                   
treapta II  M 3850 1,54 

                                   
treapta III  M 3750 1,50 

                                   
debutant  M 3610 1,44 

14 Informatician, analist 
programator; 
treapta IA 

PL/M 3950 1,58 

                    treapta I  PL/M 3900 1,56 
                     treapta II  PL/M 3850 1,54 
                      debutant PL/M 3750 1,50 

15 Secretar instituție/ 
unitate de învăţământ; 
 treapta IA 

M 3900 1,56 

            treapta  I M 3850 1,54 
           treapta II M 3750 1,50 
              debutant M 3610 1,44 

16 Pedagog școlar; 
 treapta IA M 3900 1,56 

                       treapta  I M 3850 1,54 
                       treapta  
II M 3750 1,50 

                         
debutant M 3610 1,44 

17 Instructor-animator, 
instructor educaţie 
extraşcolară; 
treapta I A 

M 3900 1,56 

                  treapta  I  M 3850 1,54 

8 Informatician, 
analist programator; 
 grad I  

SSD 6575 2.63 

                     grad II SSD 6450 2.58 
                     grad III SSD 6400 2.56 
                     
debutant SSD 6350 2.54 

9 
  
  
  

Secretar 
instituţie/unitate de 
învăţământ; 
 grad I  

SSD 6575 2.63 

       grad II SSD 6450 2.58 
       grad III SSD 6400 2.56 
       debutant SSD 6350 2.54 

10 Pedagog şcolar, 
laborant, mediator 
şcolar; 
 grad I 

SSD 6575 2.63 

                                    
grad II SSD 6450 2.58 

                                     
grad III SSD 6400 2.56 

                                      
debutant SSD 6350 2.54 

11 Instructor-animator, 
corepetitor, 
instructor de 
educaţie 
extraşcolară; 
  grad I  

SSD 6450 2.58 

                                 
grad II SSD 6400 2.56 

                                 
debutant SSD 6350 2.54 

12 Administrator 
patrimoniu; 
 grad I  

SSD 6400 2.56 

                                      
grad II  SSD 6450 2.58 

                                      
grad III  SSD 6400 2.56 

                                      
debutant SSD 6350 2.54 

13 
 
 
 

Administrator 
financiar, 
bibliotecar*);   
treapta I 

M 6400 2.56 

                                   
treapta II  M 6350 2.54 

                                   
treapta III  M 6250 2.5 

                                   
debutant  M 6100 2.44 

14 Informatician, 
analist programator; 
treapta IA 

PL/
M 6450 2.58 

                    treapta I  PL/
M 6400 2.56 

                     treapta 
II  

PL/
M 6350 2.54 

                      
debutant 

PL/
M 6250 2.5 
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                  treapta  II M 3750 1,50 
                    debutant M 3610 1,44 

18 Corepetitor;  
treapta I M 3850 1,54 

                treapta  II M 3750 1,50 
                  debutant M 3610 1,44 

19 Şef atelier-şcoală, 
tehnician, administrator 
patrimoniu; 
  treapta I  

M 3900 1,56 

                  treapta II  M 3850 1,54 
                  treapta III  M 3750 1,50 
                  debutant  M 3610 1,44 

20 Laborant; 
 treapta  I PL/M 3900 1,56 

              treapta II PL/M 3850 1,54 
               debutant PL/M 3750 1,50 

21 
Instructor, model; 
 treapta I M 3850 1,54 

                          treapta  
II M 3750 1,50 

                            
debutant M 3610 1,44 

22 Mediator şcolar; 
 treapta I M/G 3300 1,32 

                       treapta II M/G 3050 1,22 
                        debutant M/G 2950 1,18 

23 Supraveghetor noapte; 
 treapta I M/G 2570 1,03 

                               
treapta  II M/G 2500 1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Se utilizează doar în bibliotecile din unităţile de 
învăţământ preuniversitar. 
 
Notă: 
Salariile de bază prevăzute la pct.4, 5 şi 6 sunt pentru 
gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se 
determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 
potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege. 
 

15 Secretar instituție/ 
unitate de 
învăţământ; 
 treapta IA 

M 6400 2.56 

            treapta  I M 6350 2.54 
           treapta II M 6250 2.5 
              debutant M 6100 2.44 

16 Pedagog școlar; 
 treapta IA M 6400 2.56 

                       
treapta  I M 6350 2.54 

                       
treapta  II M 6250 2.5 

                         
debutant M 6100 2.44 

17 Instructor-animator, 
instructor educaţie 
extraşcolară; 
treapta I A 

M 6400 2.56 

                  treapta  I  M 6350 2.54 
                  treapta  
II M 6250 2.5 

                    
debutant M 6100 2.44 

18 Corepetitor;  
treapta I M 6350 2.54 

                treapta  II M 6250 2.5 
                  debutant M 6100 2.44 

19 Şef atelier-şcoală, 
tehnician, 
administrator 
patrimoniu; 
  treapta I  

M 6400 2.56 

                  treapta II  M 6350 2.54 
                  treapta 
III  M 6250 2.5 

                  debutant  M 6100 2.44 
20 Laborant; 

 treapta  I 
PL/
M 6400 2.56 

              treapta II PL/
M 6350 2.54 

               debutant PL/
M 6250 2.5 

21 
Instructor, model; 
 treapta I M 6350 2.54 

                          
treapta  II M 6250 2.5 

                            
debutant M 6100 2.44 

22 Mediator şcolar; 
 treapta I M/G 5800 2.32 

                       
treapta II M/G 5550 2.22 

                        
debutant M/G 5450 2.18 

23 Supraveghetor 
noapte; 
 treapta I 

M/G 5075 2.03 

                               
treapta  II M/G 5000 2 
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*) Se utilizează doar în bibliotecile din unităţile de 
învăţământ preuniversitar. 
 
Notă: 
Salariile de bază prevăzute la pct.4, 5 şi 6 sunt pentru 
gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se 
determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 
potrivit prevederilor art.10 din prezenta lege. 
 
Autori: Deputați PNL Claudiu Răcuci și 

Raluca Turcan 
 

 


