
Expunere de motive

Initiativa legislativa este necesara pentru acordarea unui spor de p^a la 20% din salariul 

de incadrare cadrelor medicale, cadrelor didactice §i persoanelor care i§i desfa§oara activitatea in 

cadrul serviciilor de asisten^a social^ care aleg sa-§i desfa§oare activitatea in Valea Jiului.

Necesitatea unei astfel de completari line de situata socio-economica a zonei §i mai ales a 

faptului ca majoritatea profesioni§tilor aleg sa piece in ora§ele man, cum sunt Cluj-Napoca sau 

Timi§oara, ori in strainatate.

Neintroducerea unui astfel de spor ar putea avea consecinle negative, existand im pericol 

real ca personalul didactic calificat §i cel al cadrelor medicale sa nu mai accepte sa vina sa 

lucreze in aceste localitali, in care atragerea personalului calificat oricum se face cu mare 

dificultate, existand deja un deficit de personal calificat.

Populatia este in continua imbatr^ire, ceea ce necesita o aten^ie aparte cu privire la 

ingijirea sanatalii lor.

De asemenea, nicio regiune nu se poate dezvolta fara un invalamant de calitate, iar 

singurul aspect care poate convinge cadrele didactice calificate sa vina §i sa predea in aceasta 

zona este im salariu mai atractiv.

Nu in ultimul rand, odata cu inchiderea minelor §i a unei industrii in continua scadere 

Valea Jiului a devenit o regiime cu foarte multe probleme sociale, ceea ce necesita un num^ 

mare de persoane care sa lucreze in cadrul serviciilor de asisten^a sociala.

Desigur, in Legea nr.153/2017 cu modificarile §i completarile ulterioare scrie ca 

localitatile in care se poate acorda acest spor este stabilit prin hotarare a Guvemului, in cazul 

cadrelor didactice, sau prin ordin al ministrului sanatatii, in cazul cadrelor medicale. Insa, acest 

lucru nu reprezinta o garan^ie ca localitafile Petro§ani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa §i 

Uricani din judepal Hunedoara, vor fi incluse in aceste acte normative de nivel inferior. De aceea, 

consideram necesara includerea lor in legea de baza, pentru o mai mare stabilitate §i 

previzibilitate.

Mai mult, in privinfa localitalilor in care se poate acorda sporul pentru persoanele care 

lucreaza in serviciile de asisten^a sociala legea nu este clara. Legiuitorul a omis sa men^ioneze 

cum vor fi stabilite respectivele localitati. In acest sens, consideram necesara completarea legii, 

prin clarificarea faptului ca localitafile in care se va putea acorda sporul de 20% pentru
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personalul care lucreaza in cadrul serviciilor de asistenta sociala vor fi stabilite prin ordin al 
ministrului muncii §i protectiei sociale.

Fa^a de cele prezentate, am promovat prezenta ini^iativa legislativa pentru completarea 

Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

INITIATOR:
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