
 

 

 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

  

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea drepturilor salariale specifice personalului didactic din învățământul 

preuniversitar prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice la Anexa I, Capitolul I, Litera B Reglementări specifice personalului 

didactic din învățământ, art. 4, art. 5 alin (1), art. 7, art. 8, art. 15, precum și la art. 45 din 

Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1  Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de 

conducere și personalul de îndrumare și control din învățamânt beneficiază de creșterea salariilor 

de bază, potrivit art. 38, alin. (4) și alin. (4^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

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

Art. 2  În anul 2020, salariile de bază precum și majorările/creșterile prevăzute în Legea-

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Anexa I, Capitolul 

I, Litera B Reglementări specifice personalului didactic din învățământ, art. 4, art. 5 alin (1), art. 7, 

art. 8, art. 15, precum și la art. 45 din Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020.  

Art. 3  În cazul personalului care are salariul de bază la nivelul celui din anul 2022, 

majorările salariale prevăzute la art. 2 se calculează și se aplică, fiecare, la salariul de bază prevăzut 

în Anexa I, Capitolul I, Litera A din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice. 

Art. 4 Sporurile, indemnizațiile și compensațiile de care beneficiază personalul didactic de 

predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și 

control din învățamânt se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 34, alin. (2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice 

şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene, cu modificările și completările ulterioare. 
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