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Stimaţi colegi,
După cum, desigur, cunoașteți, începând cu data de 13 mai 2011 salarizarea
personalului didactic și didactic auxiliar s-a făcut în conformitate cu Legea nr.
63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi
didactic auxiliar din învăţământ, ale cărei efecte au fost extinse și în ceea ce privește
salarizarea în anul 2012, prin dispozițiile Legii nr. 283/2011.
În anul 2013, salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar se va face tot
potrivit Legii nr. 63/2011, ca efect al dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013,
prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845/13.12.2012).
Anexăm prezentei textul O.U.G. nr. 84/2012, cu evidențerea articolelor care
prezintă relevanță pentru salariații din învățământ și unele considerații pe marginea
acestora.
Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE
Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Elab.I.V.,T.B./20.12.2012
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ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 84/2012
privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013,
prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscalbugetare
Luând în considerare riscul ca la data de 1 ianuarie 2013 să nu existe politici fiscale şi
bugetare asumate prin Programul de guvernare de către noul Guvern,
având în vedere că prin Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar au fost aprobate
măsurile privind salarizarea în anul 2012 a personalului bugetar, precum şi alte măsuri fiscalbugetare, care îşi încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2012,
ţinând cont că neadoptarea acestor măsuri şi pentru anul 2013 ar genera un impact
suplimentar asupra cheltuielilor bugetare şi, respectiv, asupra deficitului bugetar de 6,8% din
produsul intern brut, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanţelor publice,
având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicării
dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace
electronice, dar şi necesitatea compatibilizării dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 cu prevederile
Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată, în ceea ce priveşte facturarea şi arhivarea electronică a facturilor,
întrucât aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă
şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I: Măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul
bugetar în anul 2013
Art. 1. În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012
drepturile prevăzute la art. 1 şi art. 3-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 182/2012.
Art. 2. Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, şi ale art. 1 alin. (4) şi (5), art. 2, 3, art. 4
alin. (1) şi (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) şi art. 13 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru
instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.

[Notă: Iată ce dispun textele la care face trimitere art. 2 din OUG nr. 84/2012:
1. Art. 1 alin. (4) şi (5):
„(4) Începând cu luna ianuarie 2012 (respectiv luna ianuarie 2013 – n.a.), în ceea ce priveşte
salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr.
63/2011.
(5) În anul 2012 (deci și în anul 2013 – n.a.), prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I lit. B Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ, la Legea-cadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, nu se aplică.”
Concluzii: în anul 2013, în materia salarizării personalului didactic și didactic auxiliar se va
aplica în continuare Legea nr. 63/2011, cu toate neajunsurile și discriminările cuprinse în aceasta
(vezi: sporul de doctorat, sporul de vechime la plata cu ora, întreruperea vechimii pe perioada
concediului de creștere și îngrijire copil etc.).
De asemenea, în mod similar anului 2012, nici în anul 2013, în caz de deces al unui cadru
didactic, nu se va acorda celor îndreptățiți ajutorul de deces în cuantum de 5 salarii ale persoanei
decedate (reglementat de art. 12 din anexa nr. II, cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010).
2

2. Art. 2: „În anul 2012 (deci și în 2013 – n.a.), 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.
3. Art. 3: „Prevederile art. 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător şi personalului ale cărui
raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi şi-a reluat activitatea în anul
2012 (respectiv 2013 – n.a.).”
4. Art. 4: „(1) Valoarea de referinţă se menţine şi în anul 2012 (deci și în 2013 – n.a.) la 600
lei.
(2) În anul 2012 (a se citi 2013 – n.a.) nu se aplică valoarea de referinţă şi coeficienţii de
ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010,
cu modificările ulterioare.”
5. Art. 6: „(1) În anul 2012 (deci și în anul 2013 – n.a.), 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 stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionată, fără acordarea salariului
corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare.
(2) În anul 2012, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului de
conducere, precum şi la trecerea într-o altă tranşă de vechime în funcţie personalului care ocupă
funcţii din cadrul familiei ocupaţionale «Justiţie».
(3) Personalul care, în cursul anului 2012, desfăşoară activităţi noi care presupun, potrivit
Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive
celei deţinute pentru funcţia respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, respectiv a
soldei/salariului de funcţie, corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat
cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menţionată.”
6. Art. 7: „(1) În anul 2012, 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.
(2) În anul 2012, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, nu vor
acorda premii şi prime de vacanţă.”
Concluzie: nici în anul 2013, nu se vor acorda: sporul pentru orele prestate peste durata
normală a timpului de lucru (pentru al patrulea an consecutiv, după ce, în baza Legii nr. 330/2009, a
Legii nr. 285/2010 și Legii nr. 283/2011, acesta nu a fost plătit în anii 2010-2012), niciun fel de
premii și nici prime de vacanță.
7. Art. 9: „În anul 2012 (respectiv anul 2013 – n.a.) nu se acordă ajutoarele sau, după caz,
indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în
rezervă.”
Concluzie: este, practic, al patrulea an consecutiv în care indemnizația de pensionare nu se
acordă – măsura a fost instituită în anul 2010 prin Legea nr. 118/2010 și menținută prin Legea nr.
285/2010 și Legea 283/2011.
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8. Art. 11: „(1) În anul 2012, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, majorările salariilor de
bază şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul
drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 şi ale art.
10 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) În anul 2012, prevederile art. 20 alin. (6) şi (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările ulterioare, nu se aplică.”
9. Art. 12 (2): „Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările ulterioare, se acordă şi personalului nou-încadrat şi personalului ale cărui raporturi de
muncă sau serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care şi-au reluat activitatea în anul 2012,
numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii de muncă cu ale
personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituţia/autoritatea publică respectivă, într-un
cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată.”
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Art. 3. În anul 2013, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele,
ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte
drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de
calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.
Art. 4. Pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din
venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi
a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele
aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui
contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,
utilizându-se coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în această
anexă şi valoarea de referinţă prevăzută la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările ulterioare.
Art. 5. Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se
aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014.

Concluzie: Nici în anul 2013 (ca și în precedentul, ca efect al dispozițiilor Legii nr. 283/2011)
nu se pune problema emiterii regulamentelor de acordare a sporurilor pentru condiții de muncă
periculoase sau vătămătoare, ce ar fi trebuit aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
ministerelor coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară – între care și învăţământ.
CAPITOLUL II: Măsuri fiscal-bugetare
Art. 6. Începând cu data de 1 ianuarie 2013 şi până la data de 1 ianuarie 2014, aplicarea
dispoziţiilor Legii nr. 148/2012 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace
electronice se suspendă.
Art. 7. După articolul 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie
2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 111 1, cu
următorul cuprins:
„- Art. 1111: Prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor fiscale
Creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează,
scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie sunt scadente şi se declară până
la data de 21 decembrie. În situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele
fiscale sunt scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21
decembrie.”
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Art. 8. Articolele 37 şi 38 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în serviciile
sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„- Art. 37. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează până la data de 1
martie 2013:
a) normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului;
b) proiectul de act normativ de completare a Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, cu atribuţiile referitoare la activităţile de standardizare şi acreditare
prevăzute la art. 20.
- Art. 38. Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iunie 2013, cu excepţia dispoziţiilor
art. 37, care intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I."
Art. 9. Prevederile art. 15, 18, 19 şi 20 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică
în mod corespunzător şi în anul 2013.

[Notă: Iată ce dispun textele la care face trimitere art. 9 din OUG nr. 84/2012:
1. Art. 15: „(1) În anul 2012 (respectiv 2013 – n.a.), instituţiile şi autorităţile publice centrale
şi locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile
finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor
finanţate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora.
(2) În bugetele pe anul 2012 (respectiv 2013 – n.a.) ale instituţiilor publice centrale şi locale,
astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin
Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi
de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă
instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou şi tichete de vacanţă
personalului din cadrul acestora.”
Concluzie: Și în acest caz se mențin pentru anul 2013 măsurile instituite prin acte
normative anterioare, deși și aceste drepturi, în învățământ, au fost negociate prin contractele
colective de muncă.
2. Art. 18: „În anul 2012 (respectiv 2013 – n.a.), indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române
din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în
urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.”
3. Art. 19: „În anul 2012 (respectiv 2013 – n.a.) se acordă reduceri de tarife sau, după caz,
gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport
prevăzute de următoarele acte normative:
a) art. 1, art. 2 alin. (1), (2) şi (4), art. 3 alin. (1) şi (2), art. 4 alin. (1), (2) şi (3), art. 5, art. 8
alin. (1), (2) şi (3), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999
privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române,
republicată, cu modificările ulterioare;
b) art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.”
4. Art. 20: „(1) Prevederile art. 21, 22 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar5

fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până
la data de 31 decembrie 2012 (respectiv până la data de 2013 – n.a.).
(2) În anul 2012, Guvernul poate aproba prin hotărâre ocuparea posturilor vacante din
anumite domenii de activitate sau pentru anumite categorii de personal, prin excepţie de la
prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr.
227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal
aprobate.”
Concluzie: Se mențin și în anul 2013 restricțiile privind ocuparea prin concurs a posturilor
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vacante.

Art. 10. În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012
următoarele drepturi:
a) indemnizaţiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat;
b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi de
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi
văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
d) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea
unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare;
e) indemnizaţia prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru
activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată;
f) cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice,
prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL III: Prorogarea unor termene din acte normative
Art. 11. Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie
2014.

Concluzie: Din nou se amână alocarea procentului de 6% din produsul intern brut
pentru finanțarea educației naționale.
PRIM-MINISTRU
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