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Către 

              Toţi conducătorii instituţiilor din administraţia publică locală 

              Toate sindicatele din administraţia publică locală 

              Toţi salariaţii din administraţia publică locală 

 

 

Precizări FNSA  privind aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016 

 

 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) - reprezentativă la 

nivelul sectorului de activitate ,,Administraţie publică. Activităţi ale Organizaţiilor şi 

Organismelor extrateritoriale,, conform Sentinţei Civile nr. 245/S din 15.12.2016 a 

Tribunalului Braşov,  afiliată la C.N.S. „Cartel Alfa”,  

vă sugerează să întreprindeţi toate demersurile pentru aplicarea de îndată a 

prevederilor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 794/2016, potrivit căreia nivelul maxim al 

salariului de bază/indemnizaţia de încadrare trebuie să includă drepturile stabilite şi 

recunoscute prin hotărâri judecătoreşti avute în vedere la stabilirea nivelului maxim de 

salarizare corespunzător fiecărei funcţii, grad, treaptă, gradaţie, vechime în muncă şi 

specialitate din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie, conform Anexei prevăzute în 

Legea nr. 284/2010. 

Este imperativ ca aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale să producă efecte în 

administraţia publică locală până la finalul acestei luni, deoarece, în conformitate cu 

prevederile Art. 1 alin. (1) din OUG nr. 9/2017, după această dată, cuantumul brul al salariilor 

      FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAŢIE 

Afiliată la C.N.S. „Cartel ALFA” 
 

CLUJ-NAPOCA, B-DUL. EROILOR NR. 16, CP 400129 
Preşedinte - Email: presedinte@fnsa.eu; Mobil: 0722.358.273 

Secretar general – Email: bogdan.schiop@fnsa.eu; Mobil: 0729.085.942 

Sediul central – Tel/Fax: 0264.598.333; Email: contact@fnsa.eu 

www.fnsa.eu 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

mailto:presedinte@fnsa.eu
mailto:bogdan.schiop@fnsa.eu


 2 

se mentine până la finalul anului : ,, Art. 1. -(1) În perioada 1 martie-31 decembrie 2017, se 

mențin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de 

bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare lunară, 

precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale 

sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară 

brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit 

din fonduri publice, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se 

aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare 

prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,,. 

FNSA a încercat prin toate mijloacele de care dispune să determine instituţiile 

administraţiei centrale cu atribuţii în colectarea datelor să ne transmită o situaţie la nivel 

naţional cu salariile din administraţia publică locală, însă ne-am lovit până în prezent de refuzul 

acestora pe motiv că nu au o astfel de situaţie. Din păcate, administraţia centrală încearcă prin 

toate mijloacele să tergiverseze aplicarea prevederilor deciziei amintite, pentru administraţia 

publică locală, până la momentul în care aceasta nu mai poate fi aplicată. Este încă o dovadă a 

lipsei de interes pentru soluţionarea problemelor în ceea ce priveşte salarizarea personalului 

care îşi desfăşoară activitatea în primării şi consilii judeţene chiar dacă avem sentinţe 

judecătoreşti care atestă legalitatea unor drepturi. 

FNSA va pune la dispoziţia instituţiilor şi sindicatelor din administraţia publică 

locală toate datele de care dispune, colectate de la unele primării şi consilii judeţene prin 

mijloace proprii, în vedera aplicării dispoziţiilor Deciziei Curţii Constituţionale, înainte de 

termenul limită în care aceasta îşi poate produce efecte. Va solicităm pe această cale, în spiritul 

solidarităţii angajaţilor din adminitraţia publică locală, să ne transmiteţi situaţia din instituţia 

dumneavoastră, pentru a identifica un nivel maxim al salariului, sprijinind astfel colegii din 

ţară. Considerăm ca precizările Curţii Constituţionale sunt foarte clare, fără loc de interpretare 

şi astfel este recunoscut dreptul salariaţilor din sectorul nostru de activitate la un trai decent. 

Detalii suplimentare la telefoanele şi adresele de mail din antet. 

Ne întemeiem prezenta solicitare ţinând cont de următoarele paragrafe din Decizia 

Curţii Constituţionale nr. 794/2016, şi anume: 

1.  Paragraful nr.31  ,,Astfel, Curtea constată că, pentru respectarea principiului 

constituţional al egalităţii în faţa legii, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de 

încadrare, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, corespunzător fiecărei 

http://lege5.ro/Gratuit/geztsnjyga/legea-cadru-nr-284-2010-privind-salarizarea-unitar%C4%83-a-personalului-pl%C4%83tit-din-fonduri-publice&d=2017-02-22
http://lege5.ro/Gratuit/ha3teojxge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele-masuri-fiscal-bugetare?pid=&d=2017-02-16
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funcţii, grad/treaptă, gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, trebuie să includă 

majorările (indexările) stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi să fie acelaşi pentru tot 

personalul salarizat potrivit dispoziţiilor de lege aplicabile în cadrul aceleiaşi categorii 

profesionale, respectiv familii ocupaţionale prevăzute de Legea- cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 

                2. Paragraful nr.32. În consecinţă, ca efect al neconstituţionalităţii art. 3
1
 alin. 

(1
2
) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 43/2016), "nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare", la 

care se face egalizarea prevăzută de art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016), trebuie să includă 

şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti. Aşadar, personalul care 

beneficiază de aceleaşi condiţii trebuie să fie salarizat la nivelul maxim al salariului de 

bază/indemnizaţiei de încadrare din cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familii 

ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică. 

  3. Paragraful nr.34 ,, Prin urmare, Curtea constată că, în vederea egalizării 

prevăzute de art. 3
1
 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, "nivelul 

maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare", care trebuie să includă şi drepturile 

stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive, 

urmează să se stabilească prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă 

şi în specialitate, aceleaşi condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv 

familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică,,. 

4. Paragraful nr.35  ,,În final, Curtea constată că, potrivit Deciziei Plenului Curţii 

Constituţionale nr. 1/1995 privind obligativitatea deciziilor sale pronunţate în cadrul 

controlului de constituţionalitate, puterea de lucru judecat ce însoţeşte actele jurisdicţionale, 

deci şi deciziile Curţii Constituţionale, se ataşează nu numai dispozitivului, ci şi 

considerentelor pe care se sprijină acesta. Astfel, Curtea reţine că atât considerentele, cât şi 

dispozitivul deciziilor sale sunt general obligatorii, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (4) din 

Constituţie, şi se impun cu aceeaşi forţă tuturor subiectelor de drept,,. 

5. Paragraful nr.36 ,, În consecinţă, aşa cum a statuat Curtea şi în jurisprudenţa 

sa (a se vedea Decizia nr. 1.415 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, sau Decizia nr. 415 din 14 aprilie 2010, 

publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010), atât Parlamentul, 

http://lege5.ro/Gratuit/geztsnjyga/legea-cadru-nr-284-2010-privind-salarizarea-unitara-a-personalului-platit-din-fonduri-publice?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/ha3teojxge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele-masuri-fiscal-bugetare?pid=103633388&d=2017-02-16#p-103633388
http://lege5.ro/Gratuit/ha3teojxge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele-masuri-fiscal-bugetare?pid=103633388&d=2017-02-16#p-103633388
http://lege5.ro/Gratuit/ha3teojxge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele-masuri-fiscal-bugetare?pid=103633388&d=2017-02-16#p-103633388
http://lege5.ro/Gratuit/gezdmojsguza/ordonanta-de-urgenta-nr-43-2016-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/gezdaobqgm3a/ordonanta-de-urgenta-nr-20-2016-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/ha3teojxge/ordonanta-de-urgenta-nr-57-2015-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2016-prorogarea-unor-termene-precum-si-unele-masuri-fiscal-bugetare?pid=103633386&d=2017-02-16#p-103633386
http://lege5.ro/Gratuit/ha2dsoa/decizia-nr-1-1995-privind-obligativitatea-deciziilor-sale-pronuntate-in-cadrul-controlului-de-constitutionalitate?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43227005&d=2017-02-16#p-43227005
http://lege5.ro/Gratuit/gezdsobqg4/decizia-nr-1415-2009-referitoare-la-obiectia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-legii-cadru-privind-salarizarea-unitara-a-personalului-platit-din-fonduri-publice?pid=&d=2017-02-16
http://lege5.ro/Gratuit/geztgojyge/decizia-nr-415-2010-referitoare-la-exceptia-de-neconstitutionalitate-a-dispozitiilor-cap-i-dispozitii-generale-art-1-9-ale-art-11-lit-e-f-si-g-ale-art-12-alin-2-ale-art-13-ale-art-14-lit-c-d-e-si-f-al?pid=&d=2017-02-16
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cât şi Guvernul, respectiv autorităţile şi instituţiile publice urmează să respecte cele stabilite de 

Curtea Constituţională în considerentele şi dispozitivul prezentei decizii,,. 

6. Paragraful nr.37 ,, Pornind de la obligativitatea legiuitorului de a pune de 

acord dispoziţiile de lege constatate ca fiind neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei, ca o 

consecinţă a prezentei decizii de admitere, Curtea constată că, până la adoptarea soluţiei 

legislative corespunzătoare, în temeiul art. 147 alin. (4) din Constituţie, din momentul 

publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, instituţiile şi autorităţile publice 

urmează să aplice în mod direct prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 16, art. 

124 şi art. 126, în privinţa stabilirii "nivelului maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, 

gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, după caz" al salariului de bază/indemnizaţiei 

de încadrare, astfel cum a fost constatat prin prezenta decizie,,. 

Cu respect,  

 

            

 

http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43227005&d=2017-02-16#p-43227005
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226040&d=2017-02-16#p-43226040
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226117&d=2017-02-16#p-43226117
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226833&d=2017-02-16#p-43226833
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226833&d=2017-02-16#p-43226833
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226833&d=2017-02-16#p-43226833
http://lege5.ro/Gratuit/gq4deojv/constitutia-din-2003?pid=43226845&d=2017-02-16#p-43226845

