
INFORMARE 05 AUGUST 2022 

Buna ziua, stimați colegi 

 

Potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta pus in dezbatere publica, majorarea care trebuia sa se 

aplice incepand cu luna iulie (si care s-a amanat din cauza contestatiei facute de USR la Curtea 

Constitutionala, din pacate, contestatie programata spre judecare in septembrie) ar urma sa se aplice 

si la insistentele sindicale incepand cu luna august.  

 

   Proiect OUG 

Art.II 

La articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 1202 din 18 decembrie 2021, cu modificările ulterioare, după alineatul (4) se introduc două noi 

alineate, alin. (4.1) – (4.2), cu următorul cuprins: 

   (4.1) Prin excepţie de la prevederile alin.(1) și prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) din 

Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, 

cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie și indemnizaţiilor de 

încadrare lunară de care 

beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de 

bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de 

încadrare prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021. 

   (4.2) Prin derogare de la prevederile art.38 alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, începând cu luna august 2022, pentru 

personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași 

instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul 

promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, în perioada ianuarie-iulie 2022, 

cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie și 

indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază aceste categorii de personal 

se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, 

indemnizaţia de încadrare prevăzut de Legea-cadru nr.153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna iulie 2022.” 

Va rog sa redistribuiți. 

Toate cele bune si zile frumoase in continuare. 

 

PREȘEDINTE SI SPIRU HARET DOLJ 

Prof. Nicușor COTESCU 


