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Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul  

unitar de salarizare în sectorul bugetar  

--------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

                                                         

    

 

AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege pentru modificarea Legii 

nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, înaintat cu 

titlu de inițiativă legislativă (nr. 347 din 21 iulie 2020) de către domnul Liviu 

Vovc, deputat în Parlament, și comunică următoarele. 

Inițiativa legislativă prevede extinderea dreptului de a beneficia de spor 

specific în sănătate și asupra altor categorii de personal din cadrul 

autorităților/instituțiilor/structurilor medicale și de asistență socială finanțate din 

bugetul de stat.  

În condițiile dificile de gestionare a pandemiei cauzate de COVID-19, 

Guvernul a propus și a identificat resurse pentru a stimula financiar personalul 

medical din autoritățile/instituțiile/structurile medicale și de asistență socială, 

antrenat nemijlocit în activități de supraveghere, control și tratament al infecției.  

În acest scop, cu referire la personalul unităților bugetare, a fost promovată 

și, respectiv, adoptată de către Parlament Legea nr. 130/2020 pentru modificarea 

Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, 

conform căreia personalul medical din autoritățile/instituțiile/structurile medicale 

din sectorul bugetar, începând cu 1 septembrie curent, va putea beneficia lunar 

de spor cu caracter specific în mărime de până la 30% din suma anuală a 

salariilor de bază. 

De dreptul respectiv vor beneficia circa 4,5 mii unități de personal medical, 

ceea ce presupune costuri financiare prevăzute pentru 3 luni ale anului curent, 

precum și costuri suplimentare pentru următoarele etape de majorare: de la 

1 ianuarie 2021 și în prima jumătate a anului 2021. 

Potrivit principiilor care stau la baza Legii nr. 270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar  –  nediscriminării, echității și coerenței, 

în sensul asigurării tratamentului egal pentru muncă de valoare egală, și  

principiului ierarhizării, în funcție de responsabilitatea, complexitatea și 

importanța activității desfășurate, aplicarea sporului pentru toți angajații din  

instituțiile medicale conform grupului ocupațional „Asistență socială și sănătate 

(G)” și „Funcții complexe (H)” din autoritățile/instituțiile/structurile medicale și 

de asistență socială va avea un tratament discriminatoriu și inechitabil față de 

celălalt personal administrativ-gospodăresc din aceleași grupuri ocupaționale, 
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care, de asemenea, își exercită sarcinile zi de zi în condiții de risc major, la care 

este supusă întreaga societate drept consecință a situației epidemiologice din țară. 

Prevederile proiectului de lege înaintat vor avea un impact financiar asupra 

bugetului de stat atât pentru anul curent, cât și pe termen mediu. Astfel, prin 

prisma art.17 alin. (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-

fiscale nr.181/2014, Guvernul este lipsit de drept să susțină inițiativa legislativă, 

deoarece impactul financiar al acesteia, în condițiile economice actuale, nu este 

posibil de a fi prevăzut în buget.  

Totodată, Guvernul comunică că majorarea salariilor pentru alte categorii 

de personal din sectorul bugetar (funcționari publici, personal cu funcții 

complexe) se va examina în complex, cu aplicare asupra tuturor angajaților din 

sectorul bugetar, în cadrul politicii salariale pentru anii 2021-2023. 

Cu privire la propunerea de a exclude din art. 17 alin. (1) cuvintele „după 

caz”, menționăm că Legea nr. 270/2018 oferă dreptul Guvernului de a stabili 

modul de acordare a sporului cu caracter specific. Guvernul, la rândul său, a 

aprobat aceste reguli în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de 

salarizare în sectorul bugetar, care prevede categoriile de personal/tipurile 

activităților pentru care se acordă acest spor, oferind dreptul conducătorului 

unității bugetare de a aproba condițiile de acordare a acestuia în funcție de 

aportul fiecăruia la desfășurarea activității specifice.  

În baza acestor prevederi se prezumă că nu toți angajații din sectorul 

bugetar ar putea beneficia de spor cu caracter specific. Astfel, textul „Personalul 

din unitățile bugetare beneficiază, după caz, de sporuri specifice” din art. 17 

alin. (1) este justificat. 

În contextul celor menționate, inițiativa legislativă nu se susține. 
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