
 

 

Modificări legislative propuse la Legea NR. 153/2017, respectiv abrogarea HG nr. 325/2018 

Text inițial Propunere amendament Justificare 

Art.1. - Instituțiile și/sau 

autoritățile publice beneficiare 

ale proiectelor finanţate din 

fonduri europene nerambursabile 

sau fonduri aferente 

Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă pot înființa posturi 

pentru implementarea proiectelor 

în afara organigramei, peste 

numărul maxim de posturi 

aprobat al instituției/autorității 

publice, în limita posturilor 

aprobate prin 

contractului/acordului/ordinului 

de finanțare semnat de către 

instituția beneficiară cu 

autoritatea finanțatoare, atunci 

când sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții:  

a) în urma evaluării posturilor 

existente și a necesarului de 

resurse umane a fost aprobată o 

notă justificativă de către 

conducătorul instituției și/sau 

autorității publice beneficiare 

prin care se constată 

imposibilitatea salariaților de a 

prelua atribuții suplimentare sau 

nu există suficient personal de 

Art.1. - Instituțiile și/sau 

autoritățile publice beneficiare 

ale proiectelor finanţate din 

fonduri europene nerambursabile 

sau fonduri aferente 

Mecanismului de redresare şi 

rezilienţă pot înființa posturi 

pentru implementarea proiectelor 

în afara organigramei, peste 

numărul maxim de posturi 

aprobat al instituției/autorității 

publice, […] atunci când sunt 

îndeplinite cumulativ următoarele 

condiții:  

a) în urma evaluării posturilor 

existente și a necesarului de 

resurse umane a fost aprobată o 

notă justificativă de către 

conducătorul instituției și/sau 

autorității publice beneficiare 

prin care se constată 

imposibilitatea salariaților de a 

prelua atribuții suplimentare sau 

nu există suficient personal de 

specialitate cu competențele 

necesare desfășurării unor 

activități specifice din cadrul 

proiectului;  

Având în vedere proiectele care 

nu au cheltuieli de personal 

aprobat/ cheltuielile care nu sunt 

eligibile/ înființarea posturilor nu 

a fost prevăzut în momentul 

încheierii contractului de 

finanțare, pentru realizarea acestor 

proiecte în curs sau pentru 

completarea echipelor de proiect, 

este necesară asigurarea angajării 

de personal din bugetele 

autorităților publice locale. 



 

 

specialitate cu competențele 

necesare desfășurării unor 

activități specifice din cadrul 

proiectului;  

b) există un proiect aprobat prin 

contract/acord/ordin de finanțare 

de către autoritatea de 

management sau structura care 

gestionează 

programul/mecanismul din care 

este finanțat acesta;  

c) toate cheltuielile cu salariile 

personalului încadrat în afara 

schemei de personal, pe toată 

durata de implementare a 

proiectului, sunt prevăzute în 

bugetul proiectului și se suportă 

din titlul de cheltuieli din care 

este finanțat proiectul.  

 

b) există un proiect aprobat prin 

contract/acord/ordin de finanțare 

de către autoritatea de 

management sau structura care 

gestionează 

programul/mecanismul din care 

este finanțat acesta;  

c) toate cheltuielile cu salariile 

personalului încadrat în afara 

schemei de personal, pe toată 

durata de implementare a 

proiectului, sunt prevăzute în 

bugetul proiectului sau în 

bugetul de personal al 

instituției sau autorității 

beneficiare.  

 

 Art.4. -  

(2) În primele 5 zile ale fiecărei 

luni calendaristice, în funcție de 

numărul de ore efectiv lucrate în 

luna anterioară, conform 

pontajului lunar semnat de 

coordonatorul de 

proiect/managerul de 

proiect/șeful de proiect, se 

stabilește procentul de majorare 

salarială acordat pentru 

activitatea desfășurată în luna 

Art.4. -  

(2) În primele 5 zile ale fiecărei 

luni calendaristice, în funcție de 

numărul de ore efectiv lucrate în 

timpul sau în afara 

programului normal de lucru, 

în luna anterioară, conform 

pontajului lunar semnat de 

coordonatorul de proiect/ 

managerul de proiect/ șeful de 

proiect, stabilește sub forma 

unui stat de funcții distinct 

Considerăm necesară introducerea 

modificărilor propuse în vederea 

simplificării procesului de lucru 

pentru decontarea activității lunare 

de către personalul cu funcția de 

bază în instituțiile și/sau 

autoritățile publice nominalizat în 

echipele de proiecte finanțate din 

fonduri europene nerambursabile 

și/sau fonduri externe 



 

 

anterioară ca membru al „echipei 

de proiect", în înțelesul art. 16 

alin. (1) din Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

 

pentru proiect, procentul de 

majorare salarială acordat pentru 

activitatea desfășurată în luna 

anterioară ca membru al „echipei 

de proiect", în înțelesul art. 16 

alin. (1) din Legea-cadru nr. 

153/2017, cu modificările și 

completările ulterioare.  

 

 

 

rambursabile, precum și în 

proiectele finanțate prin 

Mecanismul de redresare și 

reziliență cu scopul de a clarifica 

inechivoc, faptul că pentru 

realizarea activității proiectelor de 

finanțare nu se solicită ore 

suplimentare, majorarea putând fi 

acordată și pentru activitățile 

realizate în timpul orelor de lucru. 

Totodată propunem să se 

stabilească forma / documentul 

prin care se stabilește majorarea 

acordată. 

 


