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Către  

Lucian Nicolae BODE – Ministrul afacerilor interne  

Bogdan Lucian AURESCU – Ministrul afacerilor externe  

Stelian-Cristian ION – Ministrul justiției  

Nicolae-Ionel CIUCĂ – Ministrul apărării naționale  

Nechita-Adrian OROS – Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale  

Tὰnczos BARNA – Ministrul mediului, apelor și pădurilor  

Cseke Attila ZOLTAN – Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației  

Cristian GHINEA – Ministrul investițiilor și proiectelor europene  

Ioana MIHAILA – Ministrul sănătății  

Sorin-Mihai CÎMPEANU – Ministrul educației  

Ciprian-Sergiu TELEMAN – Ministrul cercetării, inovării și digitalizării  

Bogdan GHEORGHIU – Ministrul culturii 

 Catalin DRULA – Ministerul transporturilor si infrastructurii 

 Raluca TURCAN – Ministerul muncii si protectiei sociale 

 

Ref.: Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizării și elaborării cadrul legal privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 

 
 
Domnule/Doamnă Ministru, 
 
Conform Memorandumului aprobat în Guvern referitor la „Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizării și 

elaborării cadrul legal privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, principii nediscutate cu confederațiile 
sau federațiile sindicale și neagreate de către acestea, revine instituției d-voastră responsabilitatea ca, în conformitate 
cu familia ocupațională de funcții bugetare din cadrul ministerului d-voastră, să transmită, în termen de 30 de zile, 
propuneri și observații de îmbunătățire a legislației privind salarizarea în domeniul de competență, în vederea 
reașezării politicilor salariale în conformitate cu principiile prezentate în Memorandum.  
 
Aceste principii, care trebuie rezolvate de ministerele titulare, sunt: 

1) reanalizarea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare, cu respectarea 
raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază, și înmulțirea coeficienților cu salariul 
de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare – 2300 lei;  

2) introducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală, corespunzător funcțiilor publice și 
funcțiilor contractuale;  

3) plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual;  

4) revizuirea sistemului de acordare a sporurilor :  
 sporurile pentru condiții de muncă la care expunerea la condiții de muncă este aceeași, indiferent de 

funcția deținută, se vor acorda în cuantum fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut 
pe țară garantat în plată;  

 analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu menținerea numai a celor cu adevărat relevante;  
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5) acordarea unui spor de performanță lunar, personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor 
rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la 
activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce 
depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, în baza 
criteriilor stabilite de ordonatorul de credite; 

 
Față de cele precizate în Memorandum vă solicităm ca, în regim de URGENȚĂ, să convocați Federatiile sindicale din 
domeniul d-voastră, în vederea realizării prevederilor enunțate în principiile Memorandumului. 
 
Cu stimă, 
 
Bogdan Iuliu HOSSU 
Presedinte CNS „Cartel ALFA” 
 

              

     

  

 


