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PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

LEGE 

privind stabilirea coeficienţilor minimali de ierarhizare privind 
salarizarea personalului la nivel naţional 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. 1. — Prezenta lege garantează dreptul tuturor salariaţilor la plata 
unui salariu brut lunar, diferenţiat pe criteriul nivelului de studii în cadrul 
unui program normal de lucru. 

Art. 2. — Cuantumul salariului brut lunar se stabileşte prin aplicarea 
unui coeficient raportat la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii. 

Art. 3. — Prezenta lege stabileşte coeficienţii minimali de 
ierarhizare salarială pentru sectoare de activitate pentru care nu au fost 
încheiate contracte colective de muncă aplicabile la nivelul întregului sector 
de activitate şi pentru care nu există legi speciale privind salarizarea sau 
contract colectiv de muncă la nivel de unitate în vigoare, cu respectarea 
prevederilor art. 2. 

Art. 4. — Coeficienţii minimali de ierarhizare sunt aplicabili pentru 
toate categoriile de salariaţi încadraţi pe funcţii pentru care este obligatoriu 
un nivel de calificare potrivit anexei la prezenta lege. 

Art. 5. — Anexa face parte din prezenta lege, iar coeficienţii 

prevăzuţi au caracter minimal. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 
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Anexa 

Nr. 
cit 

Funciia, gradul profesional, 
nivel de calificare 

Coeficient minim 
de ierarhizare raportat 

la salariu de bază minim
brut pe ţară garantat 

în plată corespunzător 

nivelului studiilor, 
respectiv eel stabilit 

pentru fiecare ramură 

de aetivitate 

Muncitori 

1. Necalificaţi 1,00 
2. Calificaţi* 1,20 

Personal administrativ şi de specialitate încadrat în funcţii pentru care 
condiţia de pregătire este: 

3. Şcoală profesională* 1,20 
4. Studii liceale* 1,20 
5. Şcoala postlieeală* 1,25 
6. Studii liceale + calificare* 1,25 
7. Şcoală de maiştri* 1,30 
8. Studii superioare de scurtă durată* 1,50 

Personal cu studii superioare încadrat în funclii pentru care condiţia 
de pregătire este cea de studii superioare: 

9. Studii superioare de lungă durată** 1,70 
10. Studii superioare de lungă durată — cu 

master** 
1,80 

11. Studii superioare de lungă durată cu doctorat 
în domeniul activităţii desfăşurate** 

2,00 

* se aplică pentru personalul salarial cu mai mult de 2 ani vechime în specialitate/experienţă 
(pentru poz. 2-11) 

** se aplică pentru cazul în care fişa postului are condiţie sine qua non (pentru poz. 8-11) 




