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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii-cadru nr.153/2017 

privind saJarizarea personalului platit din fonduri publice

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.492 

din 28 iunie 2017, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se 

completeaza dupa cum urmeaza:

1. La anexa nr.I Capitolul I litera B, articolul 3 se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
„Art.3.- Personalul didactic calificat de predare §i conducere care i§i 

desfa§oara activitatea in localita^i izolate, inclusiv in localitaple Petro§ani, Vulcan, 
Lupeni, Petrila, Aninoasa §i Uricani din jude^ul Hunedoara, precum si din alte 

localitati stabilite prin hot^are a Guvemului, prime§te o indemnizatie de pana la 

20% din salariul de baza, in raport cu zona geografica respectiva. Diferen^ierea pe 

zone §i localitaji se aproba prin hotarare a Guvemului, care nu se ia in calcul la 

stabilirea limitei prev^ute la art.25.”

2, La anexa nr.II Capitolul II articolul 7 alineatul (1), lit.g) se modifica 

^i va avea urmatorul cuprins:
„g) pentm personalul care lucreaza in unita^i sanitare aflate in localitati 

izolate, situate la altitudine, care au cai de acces dificile sau unde atragerea 

personalului se face cu greutate, inclusiv in localitatile Petro^ani, Vulcan, Lupeni,
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Petrila, Aninoasa §i Uricani din judejul Hunedoara, un spor de pana la 20% din 

salariul de baza;”

3. La anexa nr.II Capitolul II articolul 14 alineatul (1), lit.c) se modifica 

va avea urmatorul cuprins:
„c) pentru personalul care lucreaza in unita|i de asistenp sociala aflate in 

localita^i izolate, situate la altitudine care au cai de acces dificile sau unde 

atragerea personalului se face cu greutate, inclusiv in localitatile Petro§ani, Vulcan, 
Lupeni, Petrila, Aninoasa ^i Uricani din jude^ul Hunedoara, un spor de pana la 

20% din salariul de baza;”

4. La anexa nr.II Capitolul II articolul 14, dupa alineatul (3) se 

introduce un nou alineat, alin.(4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Localitajile prevazute la alin.(l) lit.c) se stabilesc prin ordin al 

ministrului muncii §i protec^iei sociale.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, in 

8 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constitutia Romaniei, republicata.
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