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Către, 

Secretariatul de Stat pentru Culte 

În atenția Domnului secretar de stat Florinel Frunză 

 

 

Stimate Domnule Secretar de Stat, 

 

 

Referitor la adresa dumneavoastră nr. C-1/3 ianuarie 2023, înregistrată la instituția noastră 

cu nr. 110177/11.01.2023, prin care ne aduceți la cunoștință modificările legislative cu 

impact în ceea ce privește sprijinul statului la salarizarea personalului neclerical angajat în 

cadrul unităților de cult din țară plătit din fonduri publice, vă aducem la cunoștință 

următoarele:  

Conform celor cuprinse în adresa dumneavoastră, a fost majorat numărul de contribuții 

pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult de la 354 la 384, după cum 

urmează: 18 contribuții pentru Episcopia Covasnei și Harghitei, 5 contribuții pentru 

Arhiepiscopia Romano - Catolică Alba Iulia, 2 contribuții pentru Episcopia Reformată din 

Ardeal, 1 contribuție pentru Biserica Evanghelică Lutherană din România și 4 contribuții 

pentru Biserica Unitariană Maghiară.  

În ceea ce privește distribuția confesională, conform datelor recensământului din 2011, 

populația județului Harghita este împărțită astfel: romano-catolică 65%, ortodoxă 13%, 

reformată 13%, unitariană 7%, altele 2%. În urma recensământului din 2022 această 

proporție nu s-a modificat semnificativ.  
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În lumina datelor de mai sus, vă rugăm să detaliați principiul în baza căruia ați distribuit 

diferitelor confesiuni cele 30 de posturi acordate în plus pentru personalul neclerical din 

județul Harghita. Și asta cu atât mai mult cu cât, având în vedere împărțirea confesională 

a populației din județ, această repartizare a posturilor neclericale o considerăm 

discriminativă față de unele confesiuni.  

Totodată, dacă comparăm cuantumul brut al contribuției lunare pentru personalul 

neclerical angajat în unitățile de cult din țară - 2.300 lei - cu salariul minim brut pe ţară 

garantat - 3.000 lei - , intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2023, rezultă o diferență de 

salariu de 700 de lei brut, adică 493 lei net pe persoană.  

În această ordine de idei, menționăm faptul că sumele repartizate prin legea bugetului de 

stat nici pe departe nu acoperă salariile celor 354 de posturi neclericale care au fost 

aprobate pentru județul Harghita pentru anul 2023, fiind o diferență în minus de 220.000 

de lei.  

Tot aici ținem să menționăm faptul că pentru cele 30 de posturi care au fost aprobate 

pentru județul Harghita pentru personalul neclerical nu s-a asigurat acoperirea salariilor 

acestor posturi neclericale.  

Prin urmare, vă rugăm să interveniți la Ministerul de Finanțe, solicitând acordarea sumei 

necesare acoperirii diferenței dintre salariul de 2.300 de lei și salariul minim brut pe ţară 

garantat - 3.000 lei, a diferenței de 220.000 lei, necesar acoperirii salariilor celor 354 de 

posturi neclericale, respectiv pentru acoperirea cheltuielilor de salarii pentru cele 30 de 

posturi, acordate în plus pentru județul Harghita.  

În situația în care Consiliul Județean Harghita încheie contractele pentru cele 30 de 

posturi, care este garanția că instituția noastră va primi sumele necesare asigurării 

salariilor, respectiv cui îi aparține răspunderea asigurării sumei necesare?  

În cazul în care cu ocazia rectificării bugetare vom primi sumele pentru finanțarea celor 

30 de posturi, plățile vor putea fi efectuate retroactiv sau doar pentru cheltuielile 

efectuate după rectificare? 

În cazul în care cultele religioase își asumă plata cheltuielilor pentru cele 30 de posturi, în 

momentul obținerii subvenției Consiliul Județean Harghita poate transmite fondurile 

către cultele religioase?  



  
 

  

În vederea trimiterii informațiilor adecvate cultelor religioase, vă rugăm să răspundeți cu 

celeritate la toate observațiile și întrebările formulate de noi, cât mai urgent posibil, 

dacă se poate până vineri, 10 februarie 2023.  

 

Referitor la adresa dumneavoastră nr. C-22/10 ianuarie 2023, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 110278/11.01.2023, prin care solicitați să vă transmitem informații cu 

privire la repartiția pe culte a contribuțiilor pentru personalul neclerical și modificările 

ulterioare ale numărului de posturi neclericale care primesc contribuție de la bugetul de 

stat alocat unităților de cult, vă aducem la cunoștință următoarele:  

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, 

Judeţului Harghita au fost aprobate 354 posturi pentru personalul neclerical angajat la 

unităţile de cult ce aparţin cultelor religioase recunoscute din România.  

În momentul de faţă cele 354 posturi sunt defalcate astfel: 256 posturi pentru unitatea de 

cult romano-catolică, 59 posturi pentru unitatea de cult reformată, 32 posturi pentru 

unitatea de cult unitariană, 6 posturi pentru unitatea de cult greco-catolică şi 1 post pentru 

unitatea de cult evanghelică-lutherană.  

În afară de cele 354 de posturi care sunt finanțate din bugetul de stat, 35 de posturi sunt 

finanțate din veniturile proprii ale Consiliul Județean Harghita, iar din bugetul de stat sunt 

finanțate direct 135 de posturi pentru personalul neclerical ortodox.  

Totodată, referitor la adresa Secretariatului de Stat pentru Culte nr. C-1/3 ianuarie 2023, 

înregistrată la Registratura Consiliului Județean Harghita cu nr.110177/11.01.2023, prin 

care ne aduceți la cunoştinţă că s-a majorat numărul de posturi pentru personalul 

neclerical angajat în unitățile de cult de la 354 posturi la 384 posturi în județul Harghita, vă 

rugăm să ne sprijiniți pentru obținerea de la bugetul de stat a necesarului sumelor pentru 

plata sprijinului financiar aferent contribuțiilor neclericale suplimentate cu cele 30 posturi.  

Finanțarea contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județul 

Harghita se prezintă astfel: 

Din totalul de 419 de posturi în anul 2023, 384 de posturi vor fi finanțate din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul județului și 35 posturi vor fi finanțate din veniturile proprii ale județului Harghita. 



  
 

  

cuantumul 

brut  

Cota 

contribuției 

asiguratorie 

pentru 

muncă -

angajator

2300 2,25%

261 TVA 600300 13506,75 613.807 7.365.681

19 VP CJH 43700 983,25 44.683 536.199

Total romano - cat. 280 644000 14490 658.490 7.901.880

61 TVA 140300 3156,75 143.457 1.721.481

10 VP CJH 23000 517,5 23.518 282.210

Total reformata 71 163.300 3.674 166.974 2.003.691

3 EVANGHELICA 2 TVA 4600 103,5 4.704 56.442

Total evanghelica 2 0 4600 103,5 4704 56.442

4 GRECO-CATOLICA 24 TVA 55200 1242 56.442 677.304

Total greco - cat. 24 0 55200 1242 56442 677304

36 TVA 82800 1863 84.663 1.015.956

6 VP CJH 13800 310,5 14.111 169.326

Total unitariana 42 0 96600 2173,5 98.774 1.185.282

Total din TVA 384 903.072 10.836.864

Total din VP CJH 35 82.311 987.735

TOTAL 2023 419 985.383 11.824.599

lei

Finanțate 

din:
Nr. crt Centru de cult

SUME NECESARE PE ANUL 2023 PENTRU CONTRIBUȚII LA SALARIZAREA PERSONALULUI NECLERICAL IANUARIE- 

DECEMBRIE 2023

Număr 

posturi pe 

anul 2023

Sume necesare pentru 

contribuții la salarizare pe anul 

2023

lunar 12

UNITARIANĂ

ROMANO-CATOLICA
1

2

5

2023

REFORMATA

 

Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul județelor, județului nostru s-a repartizat suma de 9.770.000 lei. 

Necesarul de sume suplimentare pentru finanțarea contribuțiilor pentru personalul 

neclerical este de 1.067.000 lei. 

Vă mulţumim pentru sprijinul acordat. 

Cu stimă, 

Președinte:     

Borboly Csaba    

 

 

Miercurea Ciuc, la data de 7 februarie 2023.  
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