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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 

 

 

Art. I. – Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează:  
 

1. La anexa nr. I, Capitolul I, litera B, articolul 8 se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

„Art. 8. – Personalul didactic care îndeplineşte funcţia de diriginte, 

profesor/antrenor grupa de performanţă din cadrul cluburilor sportive şcolare 

sau cluburilor sportive universitare, învăţătorii, educatoarele, institutorii, 

profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul 

preşcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.” 
 

2. La anexa nr. VIII, Capitolul I, litera A, punctul I, după punctul 

43 de la Notă se introduce un nou punct, punctul  44, cu următorul cuprins:   

„44. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi 

funcţionarilor publici din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului 

şi Ministerului Sportului.” 
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3. La anexa nr. VIII, Capitolul II, litera A, punctul I, după 

punctul 6 de la Notă se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul 

cuprins:   

„7. Prevederile pct. 3 şi 4 se aplică în mod corespunzător şi 

personalului contractual din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și 

Turismului şi Ministerului Sportului.” 

 
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 trei noi alineate, alin. (41) – (43), cu 

următorul cuprins: 

„(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) și (2), începând cu data de 

1 iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de 

funcţie, indemnizaţiilor de încadrare lunară şi indemnizaţiile lunare de care 

beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din 

diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna 

decembrie 2021. 

(42) Începând cu data de 1 iulie 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-iunie 2022, cuantumul brut al 

salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de 

încadrare lunară de care beneficiază aceste categorii de personal se majorează 

cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru  

nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel 

din luna iunie 2022. 

(43) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (41), începând cu data 

de 1 iulie 2022, cuantumul brut al indemnizaţiilor lunare de care beneficiază 

personalul plătit din fonduri publice prevăzut în anexa nr. IX lit. C la  

Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se 

stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, 

cu modificările şi completările ulterioare, cu salariul minim brut pe ţară 

garantat în plată stabilit de lege pentru anul 2021.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

SENATULUI 

 

CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN 

 

FLORIN-VASILE CÎŢU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bucureşti, 

Nr. 


