
ICCJ emite aviz favorabil pt. dirigenție și gradație de merit! 

Înalta Curte de Casație și Justiție 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

DECIZIA NR 7/8.02.2021, publicata in MOf nr. 239/9.03.2021 

   Drepturile salariale prevăzute la Anexa I, art 5 și 8 intră sub incidenta Art 38 (4^1) din L 

153/2017 

   Art.5 

(1) Personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile 

centrale universitare, beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație 

se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, 

bibliotecilor centrale universitare, respectiv al instituției de nivel superior și reprezintă o 

creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 

ani. 

   Art. 8 

Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii, 

profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de 

o majorare de 10% a salariului de bază. 

   Art 38 (4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, 

personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și 

control din învățământ beneficiază: 

a) începând cu 1 ianuarie 2019 de prima tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază 

prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018; 

b) începând cu 1 ianuarie 2020 de a doua tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază 

prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018; 

c) începând cu 1 septembrie 2021 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022. 

 

Nota: în acest moment drepturile salariale prevăzute la art 5 și 8 sunt calculate la nivelul 

salariului lunii decembrie 2016! 

Acțiunile suspendate, vor fi repuse pe rol cu solicitarea privind calculul si plata acestor 

majorari salariale in raport cu salariul de baza si plata diferentelor salariale actualizate in 

functie de coeficientul de inflatie, pana la data efectiva a platii, precum si plata dobanzii 

legale penalizatoare aferente acestor drepturi banesti. 

In instanta vom invoca si sporul de simultan si inv.special, dar continuam si cu sporul de 

stabilitate pt.functiile de secretar sef si contabil sef. 
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