INSTRUCŢIUNI
pentru aplicarea O.U.G nr. 103 din 14 noiembrie 2013,
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum
şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
1. În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de
bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază
personalul plătit din fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se
acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care personalul îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii şi nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii
de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările ulterioare.
2. În anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din
salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de
încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din
fonduri publice pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
3. În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor,
indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ,
stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi
salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din
învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna
decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii.
4. În anul 2014, în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic
auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011.
5. În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul
beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la
noile locuri de muncă.
I MAJORĂRI DE SALARII
6. Prin excepţie de la prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, începând cu
luna ianuarie 2014, pentru personalul didactic din învăţământ cu o vechime în
învăţământ de până la 6 ani, cuantumul brut al salariilor de bază, astfel cum au
fost stabilite pentru luna decembrie 2013 se majorează cu până la 10%, fără a
depăşi salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legeacadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
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7. Începând cu luna ianuarie 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii,
din salariul de bază de care beneficiază personalul prevăzut la art. 2 alin. (1) din
OUG nr. 103/2013 se majorează cu acelaşi procent cu care a fost majorat
salariul de bază, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii.

8.
(1) Exemplele prezentate mai jos cuprind numai sporul de vechime în
muncă. Unităţile de învăţământ vor lua în calcul pentru comparaţie toate
elementele salariului de bază prevăzute la art. 2 alin. (3) din O.U.G. nr.
103/2013.
(2) Procentele de majorare se calculează cu 3 zecimale iar salariul de bază
se rotunjeşte în favoarea angajatului.

Exemple:
 Personalul prevăzut la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 103/2013 al cărui
salariu de bază stabilit pentru luna decembrie 2013 este mai mare decât
salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legeacadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, îşi menţine cuantumul
brut al salariului de bază, sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază la acelaşi nivel
cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care
personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

PROFESOR DEFINITIV 2-6 ANI (SSD)
-salariul de încadrare Legea 63/2011
1093lei
-fără alte indemnizaţii şi sporuri
0 lei
-spor vechime 10%
109 lei
-sume compensatorii (spor zonă)
219 lei
-salariul bază Legea 63/2011
1421 lei
-salariul bază Legea 284/2010
1290 lei
salariul bază Legea 63/2011, nemajorat, este mai mare se acordă 1421 lei
decât salariul bază Legea 284/2010
- persoana respectivă nu va beneficia de majorare
salarială
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ȘEF LUCRĂRI (LECTOR) 3-6 ANI (S)
-salariul de încadrare Legea 63/2011
1565lei
-spor vechime 10%
157 lei
-sume compensatorii (doctorat)
235 lei
-salariul bază Legea 63/2011
1957 lei
-salariul bază Legea 284/2010
1824 lei
salariul bază Legea 63/2011, nemajorat, este mai mare se acordă 1957 lei
decât salariul bază Legea 284/2010
- persoana respectivă nu va beneficia de majorare
salarială

 Salariul de bază din Legea nr. 63/2011 constituit conform art. 2 alin.
(3) din O.U.G. nr. 103/2013, cu majorare 10% conform O.U.G. nr.
103/2013 este mai mic decât salariul de bază din Legea nr. 284/2010

PROFESOR DEBUTANT (S)
-salariul de încadrare Legea 63/2011
1139 lei
-nu are alte indemnizaţii şi sporuri
0 lei
-spor vechime 15%
171 lei
-salariul bază Legea 63/2011
1310 lei
-majorare 10% O.U.G. 103/2013
131 lei
-salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G.
1441 lei
103/2013
-salariul bază Legea 284/2010
1494 lei
salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G. se acordă 1441 lei
103/2013 este mai mic decât salariul bază Legea 284/2010
-procent majorare cuantumul sporurilor care nu fac parte
10,000%
din salariul de bază

3

 salariul de bază din Legea nr. 63/2011 constituit conform art. 2 alin.
(3) din O.U.G. nr. 103/2013, cu majorare 10% conform O.U.G. nr.
103/2013 este mai mare decât salariul de bază din
Legea 284/2010
PROFESOR DEBUTANT (SSD)
-salariul de încadrare Legea 63/2011
1084 lei
-fără alte indemnizaţii şi sporuri
0 lei
-spor vechime 15%
163 lei
-salariul bază Legea 63/2011
1247 lei
-majorare 10% O.U.G. 103/2013
125 lei
-salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G.
1372 lei
103/2013
-salariul bază Legea 284/2010
1290 lei
salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G. se acordă 1290 lei
103/2013 este mai mare decât salariul bază Legea
284/2010
-procent majorare salariul de bază
1290/1247 =
-procent majorare cuantumul sporurilor care nu fac parte
3,448 %
din salariul de bază

ASISTENT DEBUTANT
-salariul de încadrare Legea 63/2011
1419 lei
-spor vechime 10%
142 lei
-salariul bază Legea 63/2011
1561 lei
-majorare 10% O.U.G. 103/2013
156 lei
-salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G.
1717 lei
103/2013
-salariul bază Legea 284/2010
1650 lei
salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G. se acordă 1650 lei
103/2013 este mai mare decât salariul bază Legea
284/2010
-procent majorare salariul de bază
1650/1561 =
-procent majorare cuantumul sporurilor care nu fac parte
5,701%
din salariul de bază
9. PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE NECALIFICAT care are
salariul de bază constituit conform art. 2 alin. (3) din OUG nr. 103/2013, de
până la 812 lei, şi care primeşte 812 lei, beneficiază de majorare salarială
potrivit art. 2 alin. (1) din OUG nr. 103/2013. Calculul se va face conform
exemplelor anterioare.
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II MODIFICARE TRANSĂ DE VECHIME ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
10. În anul 2014, personalul didactic de predare prevăzut la art. 2 alin. (1) din
OUG nr. 103/2013 care promovează la o tranşă de vechime în învăţământ
superioară sau la un grad didactic superior şi salariul de bază pentru noua
încadrare, similar în plată, este mai mic decât cel avut anterior promovării, se
menţin în plată drepturile salariale avute, dacă îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii.
Exemple:
PROFESOR DEFINITIV 2-6 ANI (S) trece la 6-10 ani (S)
-salariul de încadrare Legea 63/2011
-fără alte indemnizaţii şi sporuri
-spor vechime 10%
-salariul bază Legea 63/2011
-majorare 10% OUG 103/2013
-salariul bază Legea 63/2011 după majorare
-persoana respectivă promovează în tranşa de vechime în
învăţământ 6-10 ani

-persoana respectivă rămâne cu salariul avut

1148lei
0 lei
115 lei
1263 lei
126 lei
1389 lei
1276 lei
salariul de bază
similar în plată
prevăzut pentru
tranşa 6-10 ani
se acordă 1389 lei

ASISTENT 3-6 ANI (S) trece la 6-10 ani (S)
-salariul de încadrare Legea 63/2011
1442lei
-spor vechime 10%
144 lei
-salariul bază Legea 63/2011
1586 lei
-majorare 10% OUG 103/2013
159 lei
-salariul bază Legea 63/2011 după majorare
1745 lei
-salariul bază Legea 284/2010
1734 lei
- salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G. se acordă 1734 lei
103/2013 este mai mare decât salariul bază Legea
284/2010
-persoana respectivă promovează în tranşa de vechime în
1614 lei
învăţământ 6-10 ani
salariul de bază
similar în plată
prevăzut pentru
tranşa 6-10 ani
-persoana respectivă rămâne cu salariul avut înainte de se acordă 1734 lei
promovare
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III MODICAREA GRADAŢIEI DE VECHIME ÎN MUNCĂ
10. (1) În anul 2014, avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în
gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în
clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la
art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare,
personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător
numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul
prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările
ulterioare, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în
anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, după caz.
(2) Avansarea personalului didactic de predare încadrat potrivit Legii nr.
63/2011 în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face
potrivit art. 4 din Cap. I de la Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011, după care se vor
aplica succesiv actele normative care au urmat după acest act normativ.
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 6 din OUG nr. 103/2013, pentru
personalul al cărui salariu de bază determinat potrivit prevederilor art. 2 din
OUG nr. 103/2013 este egal cu salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art.
10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, avansarea
personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei
de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare
corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, personalul beneficiind de salariul
de bază determinat prin înmulţirea coeficientului de ierarhizare corespunzător
noii clase de salarizare cu valoarea de referinţă de 600 lei.

PROFESOR DEFINITIV 2-6 ANI (SSD) trece de la gradaţia 2 la gradaţia 3
-salariul bază stabilit pentru luna
ianuarie 2014 cf. Legea 284/2010 gradaţia 2 clasa 32 coeficient 2,15
-persoana respectivă promovează în
vechime în muncă în gradaţia 3, clasa
34 coeficient 2,26 – cf. Legii nr.
284/2010

1290 lei

1356 lei
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IV MAJORARE ÎN SISTEM ,,PLATA CU ORA,,
11. (1) Pentru personalul didactic prevăzut la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr.
103/2013, încadrat şi în sistem ”plata cu ora” în aceeaşi unitate de
învăţământ şi cu aceeaşi încadrare ( funcţie, studii, vechime în învăţământ
şi grad didactic, asemănătoare funcţiei de bază), procentul de majorare
rezultat prin împărţirea salariului de bază utilizat pentru luna ianuarie 2014 la
salariul de bază din luna decembrie 2013, se aplică la tariful orar calculat în
conformitate cu prevederile art. 10 de la Cap. I din Anexa nr. 5 la Legea nr.
63/2011 pentru luna decembrie 2013.

Exemple:
PROFESOR DEBUTANT (SSD)
-salariul de încadrare Legea 63/2011
-fără alte indemnizaţii şi sporuri
-spor vechime 15%
-salariul bază Legea 63/2011
-majorare 10% O.U.G. 103/2013
-salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10%
O.U.G. 103/2013
-salariul bază Legea 284/2010
salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10%
O.U.G. 103/2013 este mai mare decât salariul bază
Legea 284/2010
-procent majorare salariul de bază
-procent majorare cuantumul sporurilor care nu fac
parte din salariul de bază
-tarif orar conform Legea nr. 63/2011
-tarif orar majorat conform Legea nr. 63/2011

1084 lei
0 lei
163 lei
1247 lei
125 lei
1372 lei
1290 lei
se acordă 1290 lei

1290/1247 = 3,448 %
1084 lei/72 = 15 lei/oră
15 lei*1,03448 = 15,52
lei care se va înmulţi cu
numărul de ore efectuate
în sistem ”plata cu ora”

(2) Pentru personalul didactic prevăzut la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr.
103/2013, încadrat şi în sistem ”plata cu ora” în aceeaşi unitate de
învăţământ, dar cu altă încadrare (funcţie, studii, vechime în învăţământ şi
grad didactic diferite funcţiei de bază), sau încadrat numai în sistem ”plata
cu ora”, procentul de majorare care se aplică la tariful orar calculat în
conformitate cu prevederile art. 10 de la Cap. I din Anexa nr. 5 la Legea nr.
63/2011 pentru luna decembrie 2013 rezultă prin împărţirea unui salariu de
bază echivalent condiţiilor de încadrare utilizat în luna ianuarie 2014 la un
salariu de bază echivalent din luna decembrie 2013.
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 CONSITUIREA UNUI SALARIU DE BAZĂ ECHIVALENT
PENTRU STABILIREA PROCENTULUI DE MAJORARE
Exemple
PROFESOR DEBUTANT (SSD)
-salariul de încadrare Legea 63/2011
-spor vechime 15%
-salariul de bază echivalent din luna decembrie 2013
cf. Legii nr. 63/2011
-majorare 10% O.U.G. 103/2013
-salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G. 103/2013
-salariul bază Legea 284/2010
salariul bază echivalent Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G.
103/2013 este mai mare decât salariul bază Legea 284/2010
– salariu de bază echivalent utilizat în ianuarie 2014
-procent majorare salariul de bază

1084 lei
163 lei
1247 lei
125 lei
1372 lei
1290 lei
se acordă 1290 lei
1290/1247 = 3,448 %
1084 lei/72 = 15 lei/oră
15 lei*1,03448 = 15,52
lei care se va înmulţi cu
numărul de ore
efectuate în sistem
”plata cu ora”

Tarif orar conform Legea nr. 63/2011
Tarif orar majorat conform Legea nr. 63/2011

PROFESOR DEBUTANT (S)
-salariul de încadrare Legea 63/2011
-spor vechime 15%
-salariul de bază echivalent din luna decembrie 2013
cf. Legii nr. 63/2011
-majorare 10% O.U.G. 103/2013
-salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G. 103/2013
-salariul bază Legea 284/2010
salariul bază Legea 63/2011 cu majorare 10% O.U.G. 103/2013 este
mai mic decât salariul bază Legea 284/2010 – salariu de bază
echivalent utilizat în ianuarie 2014
-procent majorare salariul de bază
Tarif orar conform Legea nr. 63/2011
Tarif orar majorat conform Legea nr. 63/2011
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1139 lei
171 lei
1310 lei
131 lei
1441 lei
1494 lei
se acordă 1441 lei

1441/1310=10%
1139 lei/72 = 15,82
lei/oră
15,82 lei*1,10 =
17,40 lei care se va
înmulţi cu numărul de
ore efectuate în sistem
”plata cu ora”

V PERSONAL NOU ÎNCADRAT
12. (1) În anul 2014, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru
personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de
acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte,
salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din
instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile
subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.
(2) Personalul didactic de predare nou angajat într-o unitate/instituţie de
învăţământ, încadrat la o tranşă de vechime în învăţământ pentru care există
două salarii diferite în plată, sau pentru situaţia în care nu există funcţie
similară, salariul pentru acea funcţie se stabileşte aplicând prevederile Legii nr.
63/2011 şi succesiv actele normative care au urmat după acest act normativ.
VI ALTE MĂSURI
13. În anul 2014, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului
de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie
sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de
sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în
vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa
numai cu timp liber corespunzător.
14. În anul 2014, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de
finanţare, nu vor acorda premii şi prime de vacanţă.
15. În anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea
la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.
16. În anul 2014, prevederile art. 12 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, referitoare la ajutorul de deces, nu se
aplică.
17. Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din
instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31
decembrie 2014, se va realiza astfel:
a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie
se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie
se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie
se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
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d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine
executorie se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine
executorie se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu.
18. Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 284/2010,
Ministerul Educaţiei Naţionale stabileşte, pentru anul 2014, efectuarea plăţii
titlurilor executorii în procentele prevăzute de legislaţia în vigoare să se facă în
tranşe egale în lunile: februarie, mai, august şi noiembrie.
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