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DISPOZIȚIA nr. 89  /2022
privind  stabilirea drepturilor salariale ale doamnei  LUPU IONELA   asistent personal ,

gradaţia 2 de vechime

        Având in vedere:
-  referatul  nr.5915  /21.12.2021   prin  care  se  propune    stabilirea  drepturilor  salariale  ale

doamnei Ciorbă Violeta    asistent personal , gradaţia 2 de vechime ,  începând cu data de
01.01.2022 ;

        In conformitate cu prevederile art.38 alin.(4) , - Anexa Nr.II , Cap. I, 3-3.2  pct.45 din Legea
–cadru  nr.153/28.06.2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice , modificată și
completată ; 

- art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată  ;

- art.I alin.(3) din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal - bugetare, prorogarea unor
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
      În temeiul art.155 alin. (4) litera ,,a,,  , alin. (5) litera ,,a,, şi litera ,,e,, şi art.196 alin.(1)  lit.b

din Ordonanța de Urgență nr.57/ 2019 privind Codul administrativ   cu modificările  şi  completările
ulterioare; 

                                                                                                                                                             
      Diaconu Temistocle  , primarul  comunei  Pădureni , judeţul Vaslui ;
                                                                                   
                                                            D I S P U N :

 Art.1. – Incepand cu data de  01 .01.2022  doamnei  Lupu Ionela    asistent personal , gradaţia 2 
de vechime , i se stabilesc  următoarele drepturi salariale: 

a)  2554  lei-  salariu de bază brut .
  Art.2. Prezenta dispoziţie poate fi atacată potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare .
 Art. 3. Prezenta Dispozitie abrogă prevederile Dispozitie nr.286 din 28.12.2021.  
  Art.4. – Cu ducere la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza Compartimentul 

Financiar-Contabilitate .                                                                                     
                       
                                                                                           Pădureni  , 28 ianuarie 2022                  
P R I M A R,
Diaconu Temistocle 

Contrasemnează                                                                                     
 Secretar General al UAT Pădureni

                                                                                                         Munteanu Mirela 
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Nr. 5915 din 21.12.2021

                                                          

R E F E R A T
         Subsemnata  Munteanu Mirela  , secretarul comunei  Pădureni aduc la cunoştinţa primarului  

următoarele :

         În conformitate cu prevederile art.3 alin.1 și 4 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice , modificată și completată  , - Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din
instituţiile  şi  autorităţile  publice  se  asigură  de  fiecare  ordonator  de  credite  care  are  obligaţia  să  stabilească
salariile  de  bază/soldele  de  funcţie/salariile  de  funcţie/soldele  de  grad/salariile  gradului  profesional  deţinut,
gradaţiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizaţiile de încadrare/indemnizaţiile lunare, sporurile,
alte drepturi salariale în bani şi în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcţii, grade
şi trepte profesionale şi avansarea în gradaţii, în condiţiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu
această destinaţie în bugetul propriu .

         Potrivit art. 10 din Legea–cadru  nr.153/28.06.2017  privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice , modificată și completată , salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. Fiecărei
funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă,
cu excepţia funcţiilor de conducere pentru care gradaţia este inclusă în salariul de bază. 

Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale 
corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi 
incluse în acesta, sunt următoarele:

a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota procentuală 
de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;

b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 
procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;

d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota 
procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;

e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală 
de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

   Începând cu 1 ianuarie 2022 conform HG nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată ,salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată,prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a
include sporuri şi  alte adaosuri,  la suma de 2.550 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de
167,333 ore pe lună, reprezentând 15,239 lei/oră .

  Conform O.U.G. 130/2021 - Art. I. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) şi (4 1) lit. c) din
Legea  -  cadru  nr.  153/2017 privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice,  cu  modificările  şi
completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor
de  funcţie/salariilor  de  funcţie/indemnizaţiilor  de  încadrare  lunară  de  care  beneficiază  personalul  plătit  din
fonduri publice se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2021 în măsura în care
personalul  ocupă  aceeaşi  funcţie  şi  îşi  desfăşoară  activitatea  în  aceleaşi  condiţii.
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   Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru personalul care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. II
"Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială»" la Legea - cadru nr. 153/2017,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  începând  cu  data  de  1  ianuarie  2022  salariile  de  bază  se
majorează  cu  1/4  din  diferenţa  dintre  salariul  de  bază  prevăzut  de  Legea  -  cadru  nr.  153/2017,  cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2021.

             Funcția de asistent personal este evidențiată  în Anexa nr. Nr.II , Cap. I, 3-3.2  pct.45  Instituții și 
unități de asistență socială  din Legea –cadru  nr.153/28.06.2017  privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice ,astfel :

- Asistent personal gradația 0,coefficient 1,01-salariul de bază în anul 2022 conform Legii 153/2017 -
2535 lei -

       Mod de calcul al salariilor pentru anul 2022 :
 Gradația 0 
 2535 lei -2300 lei  =235:4 =58,75+2300 lei =2358 lei  salariul de bază ar fi sub salariul de bază minim 

brut pe tară garantat în plată , prin urmare se stabilește un salariu de 2550 lei 
Gradația 1
 2535lei  X 7,5% =2726 lei -2334 lei  =392:4=98+2334 lei =2432lei - salariul de bază ar fi sub salariul 

de bază minim brut pe tară garantat în plată , prin urmare se stabilește un salariu de 2550 lei 
Gradația 2

 2726 lei X 5% =2862 lei  lei -2451 lei  = 411:4=102,75+2451 lei =2554 lei 
Gradația 3
 2862 lei  X 5% =3005 lei  - 2575 lei  = 430:4=107,5+2575 lei =2683  lei     
Gradația 4
 3005 lei  X 2,5% =3080 lei  - 2638 lei  = 442 :4= 110,5 + 2638 lei =2749   lei 

          Gradația 5
 3080 lei  X 2,5% =3157 lei -  2705 lei  = 452 :4= 113 + 2705 lei =2818   lei 

Având în vedere  cele mai sus menționate , salaruiile de bază pe gradații de vechime pentru asistenții
persoanelor cu handicap , în anul 2022  se prezintă astfel :

N
r.crt.

Funcția Nivelul 
studiilor

                    Salarii de bază –lei –
                    Gradația de vechime

0 1 2 3 4 5
0-3
ani

3-5 ani 5-10 
ani

10-15 
ani

15-20 
ani

peste 20
ani

45 Părinte
social ,

îngrijitor
la

domiciliu 
,asistent
personal

M,G Salariu la 
31 
dec.2021

2300 2334 2451 2575 2638 2705

Salariu la 
01.01.2022

2550 2550 2554 2683 2749 2818

   Prin urmare ,propun  emiterea dispoziției privind stabilirea drepturilor salariale ale 
doamnei LUPU IONELA   -  asistent personal , gradaţia 2 de vechime .

                                                                                   Secretar general  ,
                                                                        MUNTEANU MIRELA                                                
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