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Amendamente la proiectul 

LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

Nr. 

Crt

. 

Proiect 21.04.2017  

LEGE - CADRU 
privind salarizarea 

personalului platit din fonduri 
publice 

Amendament Motivație Impact 

asupra 

bugetului 

consolidat 

al statului 

1 Anexa nr. VII 
Capitolul I salarii de bază 

Art.1 

(1)   Salariile de bază ale 

personalului de execuție 

din autoritățile și instituțiile 

publice finanțate integral 

din venituri proprii , aflate 

în subordinea, sub 

autoritatea, în coordonarea 

Guvernului, ministerelor și 

celorlalte organe de 

specialitate ale 

administrației publice 

central, precum și cele 

aflate în coordonarea 

Anexa nr. VII 
Capitolul I salarii de bază 

 

La art.1 se adaogă 

aliniatul  (2) 

 

 

(2)   Salariile de bază ale 

personalului  de execuţie 

din autorităţile şi 

instituţiile publice, 

menționate la alin.1, care 

administrează 

infrastructuri critice 

naționale așa cum sunt 

(A) Respectarea principiului importanței sociale 

a activității depuse, responsabilitatea, 

complexitatea și riscurile acesteia.  

Exemplu:  Un electrician care asigură 

funcționarea unui baraj prestează muncă mult 

mai complexă, riscantă și responsabilă decât un 

electrician care asigură funcționarea unei case de 

cultură. 
 

(B) Amendamentul din Art.1,  alin.(2) vizează 

salarizarea din cadrul instituției Administrația 

Națională ”Apele Române” care și  în prezent 

este cu 30% mai mare decât nivelul prevăzut în 

Legea nr.284/2010.  

  (C) A.N. ”Apele Române” este operator unic 

Nu are impact 

asupra 

bugetului de 

stat pentru 

motivul că 

acest domeniu 

de activitate se 

autofinanțează 

pe baza unui 

mecanism 

economic  

propriu și unic 

la nivel 

național. 
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Primului- ministru și cele 

aflate sub controlul 

parlamentului sunt 

diferențiate după nivelul 

studiilor.  

indentificate și definite în 

O.U.G. nr.98/2011 și în 

Directiva 2008/114/CE, 

sunt diferențiate după 

nivelul studiilor și cu 

30% mai mari față  de 

grilă. 

pentru resursele naționale de apă și  singura 

instituție publică, finanțată din venituri proprii, 

care administrează infrastructuri critice 

naționale (I.C.N.) din componența Sistemului 

național de gospodărirea apelor indentificate și 

definite potrivit Ordonanței  de Urgență nr. 

98/2010 și a Directivei  2008/114/CE a 

Consiliului, dupăcum urmează:  

  (I.C.N.) Baraje cu rol multiplu precum; 

 Asigurarea rezervelor de apă în vederea 

potabilizării, pentru populație, dar și pentru 

agricultură și industrie. 

 Apărare împotriva inundațiilor prin atenuarea 

undelor de viituri. 

 Asigurararea  valorificării  potențialului 

hidroenergetic, 

 I.C.N.  de diguri și lucrări de apărare 

împotriva inundațiilor, 

 I.C.N. de monitorizare a rezervelor de apă 

subterane și de suprafață sub aspect cantitativ 

și calitativ în vederea asigurării securității 

acestora și distribuției raționale. 

 I.C.N.   de veghe hidrologică, 

 I.C.N.   sistemul informatic din domeniul 

gospodăririi apelor. 

(D) Motivele pentru care se justifică 

amendamentul menționat la Art.1. alin.2 din 

Anexa nr.VII la legea cadru sunt: 

1) Gradul de vulnerabilitate ridicat al 

Sistemului național de gospodărirea apelor și 

Veniturile  

realizate de 

A.N. ”Apele 

Române” nu 

sunt de natura 

celora 

precizate în 

art.65. alin.2.  

din Legea 

finanțelor 

publice. 
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necesitatea unui nivel propriu de specializare a 

forței de muncă ce trebuie să-i asigure 

funcționarea în condiții de siguranță și 

eficiență, aspect vital pentru funcționarea  

sistemelor economice, sociale și politice. 

2)  Aspectele legate de salarizarea în acest 

domeniu de activitate nu s-au regăsit în Legea 

284/2010 de salarizare. 

Activitatea de întreținere și exploatare a 

Sistemului național de gospodărirea apelor 
este o activitate care nu se regăsește în Codul 

Activităților Economice Naționale (C.A.E.N. 

rev 2) și nici în nomenclatorul sectoarelor de 

activitate stabilit prin H.G. 

nr.1.260/21.12.2011,  

 

 


