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Referitor la:
Proiectul de Lege privind salarizarea în anul 2011 a personalului
plătit din fonduri publice, propus a fi supus asumării Guvernului.
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Birou AOR
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Domnule Prim-Ministru Emil Boc,
Vă facem cunoscut că deşi, în cadrul procesului de consultare cu
autorităţile locale, Asociaţia Oraşelor din România şi-a exprimat poziţia
pentru corectarea propunerii legii la care facem referire, solicitând ca art.34
să aibă următorul conţinut:
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Legea privind
salarizarea în anul 2011
a personalului plătit din
fonduri publice - supusă
asumării

Propunere AOR

Motivare

Art. 34. – (1) Personalul
din
autorităţile
administraţiei
publice
centrale, din structurile
din
subordinea
autorităţilor administraţiei
publice centrale şi din
instituţiile publice locale,
nominalizat în echipele
de proiecte finanţate din
fonduri
comunitare
nerambursabile
postaderare, precum şi din
împrumuturi
externe
contractate sau garantate
de stat rambursabile sau
nerambursabile,
beneficiază de la data
intrării în vigoare a
prezentei legi de o
majorare a salariului de
bază cu până la 75%, iar
începând cu 1 ianuarie
2011, în locul majorării

Art. 34. – (1) Personalul
din autorităţile administraţiei
publice centrale, din structurile
din subordinea autorităţilor
administraţiei publice centrale,
din autorităţile administraţiei
publice locale, din aparatul
propriu
al
acestora,
din
instituţiile
publice,
din
societăţile comerciale şi din
regiile, din subordinea acestora,
nominalizat în echipele de
proiecte finanţate din fonduri
comunitare nerambursabile postaderare,
precum
şi
din
împrumuturi externe contractate
sau
garantate
de
stat
rambursabile
sau
nerambursabile, beneficiază de
la data intrării în vigoare a
prezentei legi de plata sumelor
din proiect pentru activităţile şi
timpul de muncă corespunzător,
la care se adaugă plata pentru

Prin forma propusă
de iniţiator de la
motivarea
muncii
pentru scrierea şi
impementarea
proiectelor
cu
finanţare externă nu
sunt cuprinşi clar

specialiştii pregătiţi
în managementul
de proiect care îşi
desfăşoară
activitatea în cadrul
structurilor de la
nivelul unităţilor
administrativteritoriale judeţene
şi locale.
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de până la 75%, de o
majorare de până la 25 de
clase
de
salarizare
suplimentare aplicată la
salariul de bază lunar,
proporţional cu timpul
efectiv alocat realizării
activităţilor pentru fiecare
proiect, indiferent de
numărul de proiecte în
care este implicat, fără a
depăşi durata maximă a
timpului
de
lucru
prevăzută de normele
legale în vigoare şi fără a
depăşi în total numărul
maxim de clase de
salarizare prevăzut la art.
10 alin.(2).
(4) Numărul de
persoane la nivelul unei
autorităţi
din
cele
prevăzute la alin. (1), care
pot fi nominalizate în
echipele de proiect, este
condiţionat de numărul de
proiecte finanţate din
fondurile
comunitare
nerambursabile
postaderare pentru care a fost
semnat
contractul
/
acordul / ordinul de
finanţare
de
către
instituţia beneficiară cu
autoritatea finanţatoare,
astfel:
a) 5 persoane pentru
1 proiect;
b) 8 persoane pentru
2 proiecte;
c)
10
persoane
pentru 3 proiecte;
d)
12
persoane
pentru 4 proiecte;
e) 30 de persoane
pentru un număr cuprins
între 5 şi 10 proiecte;
f) 40 de persoane
pentru un număr cuprins

timpul alocat pentru activitatea
desfăşurată în unităţile prevăzute
la art.1 în care este angajat, care
nu poate fi mai mare de 75% din
veniturile
angajatului
ce
corespund duratei de lucru
prevăzute de normele legale în
vigoare. iar începând cu 1
ianuarie 2011, în locul sumei de
până la 75%, de o majorare de
până la 25 de clase de salarizare
suplimentare aplicată la salariul
de bază lunar, proporţional cu
timpul efectiv alocat realizării
activităţilor
pentru
fiecare
proiect, indiferent de numărul de
proiecte în care este implicat.

(4) Numărul de persoane la
nivelul unei autorităţi din cele
prevăzute la alin. (1), care pot fi
nominalizate în echipele de
proiect, este condiţionat de
numărul de proiecte finanţate din
fondurile
comunitare
nerambursabile
post-aderare
pentru care a fost semnat
contractul / acordul / ordinul de
finanţare de către instituţia
beneficiară
cu
autoritatea
finanţatoare, astfel:
a) maxim 5 persoane pentru
fiecare proiect pentru 1 până la
10 proiecte, dar nu mai mult de
40 persoane în total;
b) maxim 4 persoane
pentru fiecare proiect pentru 11
până la 20 proiecte, dar nu mai
mult de 60 persoane în total;
c) maxim 3 persoane pentru
fiecare proiect pentru peste 20
de proiecte;

Numărul
de
persoane
pentru
fiecare proiect să nu
fie mai mare de 5
sau mai mic de 3 ca
să poată îndeplini
multiplele atribuţii
dintr-un proiect (
scriere, management
proiect, management
financiar, informare
si
comunicare,
achiziţii,
raportări
ş.a. )
Teoretic pentru peste
50 de proiecte nu se
mai asigură nici
măcar o persoană de
proiect.

Date bancare: Cont bancar: RO07RZBR0000060005696786; Banca: RAIFFEISEN BANK Sălişte
Cod fiscal: 13810572

Asociaţia Oraşelor din România

Sediul AOR
Oraş Sălişte, jud. Sibiu
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g) maximum 50 de
persoane pentru un număr
de peste 20 de proiecte.
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