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*) Not CTCE:
*) Forma consolidat a ORDONANEI DE URGEN nr. 2 din 6
ianuarie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 16 din 6
ianuarie 2017, la data de 17 aprilie 2018 este realizat prin
includerea modificrilor i completrilor aduse de: ORDONANA DE
URGEN nr. 9 din 27 ianuarie 2017; LEGEA nr. 137 din 13 iunie
2017; LEGEA nr. 152 din 27 iunie 2017.
Coninutul acestui act aparine exclusiv S.C. Centrul
Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un
document cu caracter oficial, fiind destinat inform!rii
utilizatorilor.
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*) Not6 CTCE:

Art. II din LEGEA nr. 152 din 27 iunie 2017, publicat7 în
Monitorul Oficial nr. 487 din 27 iunie 2017, prevede:
„Articolul II
(1) De la data intr8rii în vigoare a prezentei legi se
majoreaz9 cu 30% cuantumul brut al salariilor de baz: pentru
personalul care nu a beneficiat de major;ri salariale potrivit
Ordonan<ei de urgen=> a Guvernului nr. 2/2017 privind unele
m?suri fiscal-bugetare, precum @i modificarea Ai completarea
unor acte normative, cu modificBrile Ci completDrile ulterioare,
din:
a) bibliotecile naEionale sau de importanFG naHionalI,
stabilite potrivit legii, precum Ji din cadrul Bibliotecii
Academiei Române;
b) muzeele de importanKL naMionalN, stabilite potrivit
legii.
(2) De la data intrOrii în vigoare a prezentei legi se
majoreazP cu 20% cuantumul brut al salariilor de bazQ pentru
urmRtoarele categorii de personal:
a) personalul din instituSiile Ti autoritUVile subordonate
Ministerului Agriculturii Wi DezvoltXrii Rurale, inclusiv

oficiile de studii pedologice i agrochimice, cu excepia
Agen iei de Pli i Intervenie pentru Agricultur, a Ageniei
pentru Finan area Investi iilor Rurale i a direc iilor pentru
agricultur judeene i a municipiului Bucureti;
b) personalul din cadrul Academiei de tiine Agricole i
Silvice „Gheorghe Ionescu-ieti“ i din unitile de
cercetare-dezvoltare din subordinea acesteia;
c) personalul din unitile care funcioneaz în subordinea
Ministerului Tineretului i Sportului;
d) personalul medical din cabinetele medicale din
structurile teritoriale de expertiz medical !i recuperare a
capacit"#ii de munc$ din subordinea Casei Na%ionale de Pensii
Publice;
e) personalul care nu a beneficiat de major&ri salariale
potrivit Ordonan'ei de urgen() a Guvernului nr. 2/2017 privind
unele m*suri fiscal-bugetare, precum +i modificarea ,i
completarea unor acte normative, cu modific-rile .i complet/rile
ulterioare, din cadrul institu0iilor publice de spectacole sau
concerte aflate în subordinea Ministerului Culturii 1i
Identit23ii Na4ionale, precum 5i personalul din direc6iile
jude7ene de cultur8, respectiv a municipiului Bucure9ti;
f) personalul de specialitate din cadrul secretariatului
tehnic din structura Consiliului Economic :i Social.
(3) De la data intr;rii în vigoare a prezentei legi se
majoreaz< cu 15% cuantumul brut al salariilor de baz=/soldelor
de func>ie ale urm?toarelor categorii de personal:
a) personalul din cadrul bibliotecilor centrale
universitare;
b) cadrele militare în activitate, precum @i soldaAii Bi
gradaCii voluntari, inclusiv personalul civil din Ministerul
ApDrErii NaFionale Gi instituHiile aflate în subordinea sa, cu
excepIia celor care au beneficiat de majorJri potrivit Legii nr.
250/2016 privind aprobarea OrdonanKei de urgenLM a Guvernului
nr. 20/2016 pentru modificarea Ni completarea OrdonanOei de
urgenPQ a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plRtit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea
unor termene, precum Si unele mTsuri fiscal-bugetare Ui pentru
modificarea Vi completarea unor acte normative;
c) personalul din cadrul Secretariatului de stat pentru
recunoaWterea meritelor luptXtorilor împotriva regimului
comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
(4) De la data intrYrii în vigoare a prezentei legi,
cuantumul brut al salariilor de bazZ pentru personalul din
cadrul Autorit[\ii pentru Reform] Feroviar^ se stabile_te la
nivelul aflat în plat` pentru personalul din cadrul Ministerului
Transporturilor”.
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Luând în considerare prevederile Programului de guvernare
2017-2020 referitoare la adoptarea în anul 2017 a unor msuri
privind: majorarea salariilor pentru unele categorii de personal
din sectorul bugetar, majorarea burselor pentru studeni,
majorarea pensiilor din sistemul public, majorarea indemniza iei
sociale pentru pensionari, asigurarea transportului gratuit pe
calea ferat pentru studeni,
având în vedere necesitatea adoptrii, în cel mai scurt
timp, a legii bugetului de stat i a legii bugetului
asigurrilor sociale de stat,
având în vedere faptul c la nivelul administra iei publice
locale nivelul de salarizare este unul redus care determin
migr ri de personal c tre alte sectoare de activitate,
inând cont de faptul c, pentru a asigura o administraie
public local eficient i orientat spre prestarea unor
servicii de calitate cetenilor, este necesar motivarea
personalului calificat din administraia public local,
având în vedere c, în prezent, potrivit Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 273/2006 privind finan ele publice locale,
precum !i pentru stabilirea unor m"suri financiare, aprobat# cu
modific$ri %i complet&ri prin Legea nr. 13/2011, cu modific'rile
(i complet)rile ulterioare, se stabile*te un num+r maxim de
posturi al unit,-ilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,
în considerarea faptului c. num/rul maxim de posturi este în
prezent men0inut la nivelul datei de 31.12.2014, ca urmare a
faptului c1, în urma modific2rii num3rului de locuitori,
calcularea noilor medii ar avea drept consecin45 ca un num6r
1.010 unit78i administrativ-teritoriale s9 disponibilizeze
salaria:i, ceea ce ar conduce la disfunc;ionalit<=i la nivelul
unor autorit>?i ale administra@iei publice locale,
Ainând cont cB prin OrdonanCa de urgenDE a Guvernului nr.
103/2013 privind salarizarea personalului plFtit din fonduri
publice în anul 2014, precum Gi alte mHsuri în domeniul
cheltuielilor publice, aprobatI cu completJri prin Legea nr.
28/2014, cu modificKrile Li completMrile ulterioare, se prevede
finanNarea în proporOie de maximum 90% de la bugetul de stat a
drepturilor asistenPilor personali ai persoanelor cu handicap
grav sau a indemnizaQiilor lunare ale însoRitorilor persoanelor
cu handicap grav, autoritSTile administraUiei publice locale
întâmpinV în fiecare an dificultWXi privind acordarea restului
de finanYat din bugetele locale, fapt care determinZ în fiecare
an aloc[ri suplimentare de la bugetul de stat pentru a acoperi
cheltuielile ce nu pot fi suportate din bugetele locale, îns\
acestea se realizeaz] cu întârziere ^i genereaz_
disfunc`ionalitabi grave în asigurarea drepturilor persoanelor
beneficiare,

în considerarea faptului c aceste elemente vizeaz
interesul general public i constituie situaii de urgen i
extraordinare a cror reglementare nu poate fi amânat,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu ia României,
republicat ,
Guvernul României adopt prezenta ordonan
de urgen.
ART. 1
(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 99/2016 privind unele
msuri pentru salarizarea personalului pltit din fonduri
publice, prorogarea unor termene, precum i unele msuri fiscalbugetare, începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut
al salariilor de baz/indemnizaiile de care beneficiaz
personalul pltit din fonduri publice din instituiile i
autoritile publice ale administraiei publice locale, astfel
cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr.
273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific!rile "i
complet#rile ulterioare, indiferent de sistemul de finan$are %i
de subordonare, se majoreaz& cu 20% fa'( de nivelul acordat
pentru luna ianuarie 2017.
(2) Începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul
sporurilor, indemniza)iilor *i al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
salariul brut de care beneficiaz+ personalul prev,zut la alin.
(1) se majoreaz- cu acela.i procent de 20%, în m/sura în care
personalul respectiv î0i desf12oar3 activitatea în acelea4i
condi5ii.
(3) Nu intr6 sub inciden7a prevederilor alin. (1) 8i (2)
personalul prev9zut la alin. (4), personalul care ocup: func;ii
de demnitate public< alese din cadrul organelor autorit=>ilor
publice locale, respectiv primari, viceprimari, pre?edin@i Ai
vicepreBedinCi ai consiliilor judeDene, precum Ei personalul
prevFzut în anexele nr. 1, 2 Gi2^1 la OrdonanHa de urgenIJ a
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plKtit
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene,
precum Li unele mMsuri fiscal-bugetare, cu modificNrile Oi
completPrile ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din
OrdonanQa de urgenRS a Guvernului nr. 99/2016, începând cu data
de 1 februarie 2017, pentru personalul din cadrul instituTiilor
publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea
acestora, care ocupU funcViile prevWzute în anexa nr. IV Familia
ocupaXionalY de funcZii bugetare „Cultur[“ la Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitar\ a personalului pl]tit din
fonduri publice, cu modific^rile _i complet`rile ulterioare,
capitolul I, litera b), cuantumul brut al salariilor de baza se

majoreaz cu 50% fa de nivelul acordat pentru luna ianuarie
2017.
(5) Cuantumul sporurilor, indemnizaiilor, compensaiilor
al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac
parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiaz
personalul prevzut la alin. (4) se majoreaz cu 50% fa
de
nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017, în m sura în care
personalul î i desf oar activitatea în aceleai condiii.
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*) Not CTCE:

Reproducem prevederile art. 2 din ORDONANA DE URGEN nr. 9
din 27 ianuarie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din
30 ianuarie 2017:
„Articolul 2
Pentru personalul prev!zut la art. 1 din Ordonan"a de
urgen#$ a Guvernului nr. 2/2017 privind unele m%suri fiscalbugetare, precum &i modificarea 'i completarea unor acte
normative, cuantumul salariului de baz( se stabile)te în
conformitate cu prevederile Hot*rârii Guvernului nr. 1/2017
pentru stabilirea salariului de baz+ minim brut pe ,ar- garantat
în plat., dup/ aplicarea procentelor de majorare prev0zute la
art. 1 alin. (1) 1i (4) din Ordonan2a de urgen34 a Guvernului
nr. 2/2017”.
Art. II 5i III din LEGEA nr. 137 din 13 iunie 2017,
publicat6 în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2017 prev7d:
Articolul II
Începând cu luna iunie 2017 se majoreaz8 cu 20% cuantumul
brut al salariilor de baz9 aflate în plat: pentru:
a) personalul din cadrul oficiilor teritoriale pentru
întreprinderile mici ;i mijlocii <i coopera=ie;
b) personalul din cadrul Agen>iei Na?ionale pentru Protec@ia
Mediului, agenAiilor judeBene pentru protecCia mediului, GDrzii
NaEionale de Mediu Fi AdministraGiei RezervaHiei Biosferei
„Delta DunIrii“;
c) personalul din cadrul AutoritJKii NaLionale pentru
ProtecMia Consumatorilor Ni al comisariatelor regionale Oi
judePene pentru protecQia consumatorilor.

Articolul III
(1) Începând cu luna iunie 2017, personalul militar,
poliRiStii, funcTionarii publici cu statut special din sistemul
administraUiei penitenciare - medici - din sistemul de apVrare,
ordine publicW Xi securitate naYionalZ, indiferent de func[ia pe
care sunt încadra\i, pot opta, în locul soldei de
func]ie/salariului de func^ie, grada_iilor `i soldei/salariului
de comanda, dupb caz, pentru salariul de bazc stabilit pentru o

funcie echivalent, potrivit prevederilor din familia
ocupa ional „Sntate“, la care se adaug solda de
grad/salariul gradului profesional deinut.
(2) Ajutorul la trecerea în rezerv sau în retragere ori la
încetarea raporturilor de serviciu, pensia i alte drepturi
specifice care se acord , potrivit legii, personalului prev zut
la alin. (1) se stabilesc în raport cu soldele/salariile lunare
brute cuvenite în calitate de personal militar, poli ist sau
func ionar public cu statut special din sistemul administraiei
penitenciare, corespunztoare funciilor încadrate, potrivit
legii.


ART. 2
(1) Începând cu data de 1 iulie 2017, prin derogare de la
prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilit
potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 99/2016, se majoreaz! cu 9% "i este de 1.000 lei.
(2) Începând cu 1 martie 2017, nivelul indemniza#iei sociale
pentru pensionari, prev$zut% de Ordonan&a de urgen'( a
Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime
garantate, aprobat) prin Legea nr. 196/2009, cu modific*rile
ulterioare, este de 520 lei.
ART. 3
Alineatele (2) +i (3) ale articolului 20 din Ordonan,a de
urgen-. a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea
personalului pl/tit din fonduri publice în anul 2014, precum 0i
alte m1suri în domeniul cheltuielilor publice, publicat2 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15
noiembrie 2013, aprobat3 cu modific4ri prin Legea nr. 28/2014,
cu modific5rile 6i complet7rile ulterioare, se modific8 9i vor
avea urm:torul cuprins:
"(2) Finan;area drepturilor asisten<ilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau a indemniza=iilor lunare ale
persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art.
42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protec>ia ?i
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat@, cu
modificArile Bi completCrile ulterioare, se asigurD integral de
la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea
adEugatF, în baza numGrului de beneficiari comunicat de
unitHIile administrativ-teritoriale.
(3) La finele exerciJiului financiar, sumele defalcate din taxa
pe valoarea adKugatL neutilizate pentru plata obligaMiilor

prevzute la alin. (1) care dep esc procentul de 90% din
totalul plilor efectuate se restituie la bugetul de stat."
ART. 4
Legea educaiei naionale nr. 1/2011, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificrile i complet rile ulterioare, se completeaz dup cum
urmeaz :
1. La articolul 205, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu urmtorul cuprins:
"(2^1) Prin excepie de la prevederile alin. (2), în tot
cursul anului calendaristic, studenii înmatriculai la forma de
învmânt cu frecven, în instituiile de învmânt superior
acreditate, beneficiaz de gratuitate la transport intern
feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a."
2. La articolul 223, dup alineatul (9) se introduc dou noi
alineate, alineatele (9^1) i (9^2), cu urm torul cuprins:
"(9^1) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de
burse !i protec"ie social# a studen$ilor este de 201 lei/lun%/pe
toat& durata anului universitar (12 luni)/student de la
înv'()mântul cu frecven*+, f,r- tax. de studii.
(la 17-06-2017 Alineatul (9^1) din Punctul 2. , Articolul 4 a
fost modificat de Articolul I din LEGEA nr. 137 din 13 iunie
2017, publicat/ în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 14 iunie 2017)
(9^2) Modificarea cuantumului prev0zut la alin. (9^1) se face
prin hot1râre a Guvernului."
ART. 5
Dup2 alineatul (8) al articolului III din Ordonan3a de
urgen45 a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea 6i
completarea Legii nr. 273/2006 privind finan7ele publice locale,
precum 8i pentru stabilirea unor m9suri financiare, publicat: în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie
2010, aprobat; cu modific<ri =i complet>ri prin Legea nr.
13/2011, cu modific?rile @i completArile ulterioare, se
introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmBtorul cuprins:
"(8^1) NumCrul maxim de posturi al
unitDEilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, stabilit
potrivit pct. 1 din anexF, se revizuieGte anual de cHtre prefect
conform alin. (8), numai în cazul în care numIrul maxim de
posturi, rezultat ca urmare a creJterii numKrului de locuitori,
este mai mare decât cel stabilit în anul anterior."
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