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Nr. 379/18.06.2021 

 

 Către 
 

INSTITUŢIA AVOCATUL POPORULUI  
 

 
Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” – federaţie reprezentativă la 

nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar conform Încheierii din data de 
17.01.2018, pronunțate de Tribunalul Brăila, Secția I Civilă în dosarul nr. 
3597/113/2017 – supune atenţiei dumneavoastră următoarele: 

 

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3993/16.06.2021 a fost publicat 
Ordinul Ministrului Educației nr. 3993/16.06.2021 privind stabilirea unor drepturi 
specifice personalului didactic din învățământ, prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
 La art. 1 alin. (2) din ordinul respectiv se stipulează: „(2) Prevederile art. 14 alin. 
(3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și cadrelor didactice care 
au obținut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017”. 
 În opinia noastră, dispozițiile citate sunt nelegale, pentru motivele pe care le vom 
detalia în cele ce urmează. 
 

Art. 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice – Drepturi salariale pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor – 
prevede: 

„(1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie 
lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru 
care deţine titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizaţii nu se ia în calcul la 
determinarea limitei sporurilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor 
prevăzută la art. 25. 

(2) În situaţia cumulului de funcţii, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, 
la cerere, numai de către angajatorul unde beneficiarul are funcţia de bază declarată. 

(3) Personalul didactic de predare care solicită şi obţine gradul didactic I prin 
echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă 
a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu primeşte indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor. Cadrele 
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didactice optează pentru indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor sau pentru 
echivalarea cu gradul didactic I.” 

 

Textul citat prevede expres că au obligația de a opta între indemnizaţia pentru 
titlul ştiinţific de doctor și echivalarea cu gradul didactic I exclusiv acele cadre didactice 
care, de la data intrării în vigoare a legii, obțin gradul didactic I prin echivalare.  

 

Personalul didactic care, până la data de 30 iunie 2017 inclusiv, a obținut 
echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I, beneficiind atât de salariul 
aferent gradului I, cât și de plata drepturilor pentru titlul științific de doctor, 
beneficiază în continuare de ambele drepturi, nefiind obligați să opteze. Această 
obligație o au doar acei salariați care nu aveau încă titlul de doctor echivalat cu gradul 
didactic I la data de 01.07.2017.  

 

Orice altă interpretare a textului citat contravine atât principiilor de drept 
(principiul neretroactivității legii civile), cât și textului legii *vă rugăm să observați că 
formularea alin. (3) este la timpul prezent – „solicită și obține gradul didactic I prin 
echivalare” – ceea ce are în vedere situațiile născute din momentul intrării în vigoare a 
legii; deci, cadrele didactice care au solicitat și au obținut gradul didactic I prin 
echivalare anterior intrării în vigoare a legii nu se află în ipoteza reglementată de 
actul normativ]. 

 

II. Aceeași interpretare a prevederilor anterior citate a fost dată și de Ministerul 
Muncii (inițiatorul Legii-cadru nr. 153/2017), care, prin adresa nr. 
3276/L.O.V./04.09.2017 (anexată prezentei), a precizat expres că dispozițiile art. 14 
alin. (3) „nu se aplică pentru cadrele didactice care și-au echivalat gradul didactic I 
prin dobândirea titlului științific de doctor înainte de intrarea în vigoare a Legii-cadru 
nr. 153/2017”. 

 

III. De altfel, în același sens s-au pronunțat constant și reprezentanții Ministerului 
Educației, cu ocazia discuțiilor purtate pe marginea art. 14 din Legea-cadru nr. 
153/2017.  

Pornind de la această interpretare, din informațiile pe care le deținem, în 
întreaga țară cadrele didactice care au obținut titlul de doctor și echivalarea acestuia 
cu gradul didactic I anterior datei de 01.07.2017 au beneficiat atât de salarizarea 
corespunzătoare gradului didactic, cât și de indemnizația pentru titlul științific de 
doctor. De precizat că există cadre didactice care au obținut echivalarea titlului științific 
de doctor cu gradul didactic I nu doar în ultimii ani (de când este în vigoare Legea 
educației naționale nr. 1/2011), ci și anterior, în perioada de activitate a Legii nr. 
128/1997 privind Statutul personalului didactic) și chiar a Legii nr. 6/1969 privind 
Statutul personalului didactic din RSR).  

Toate aceste cadre didactice au beneficiat de-a lungul timpului, inclusiv ulterior 
datei de 01.07.2017, atât de salariul cuvenit gradului I, cât și de remunerația pentru 
titlul științific de doctor (indiferent cum s-a numit aceasta: spor, sumă compensatorie, 
indemnizație). 
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Acum însă, Ministerul Educației, prin art. 1 alin. (2) al Ordinului nr. 3993/2021 le 
anulează acest drept, instituind aplicarea retroactivă a dispozițiilor art. 14 alin. (3) din 
Legea-cadru nr. 153/2017.  

Ori, Constituția României instituie la rang de principiu neretroactivitatea legii 
civile, la art. 15 alin. (2): „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale 
sau contravenţionale mai favorabile.” În orice stat de drept, principiul neretroactivității 
legii este esențial pentru pentru protecția drepturilor omului. 

 

Este deci evident că, prin art. 1 alin. (2) al Ordinului ministrului educației nr. 
3993/2021 sunt încălcate atât principiile de drept și Constituția României, cât și voința 
legiuitorului. 

 

 Faţă de argumentele mai sus menţionate, din care rezultă fără putinţă de tăgadă 
nelegalitatea art. 1 alin. (2) din Ordinul Ministrului Educației nr. 3993/16.06.2021 
privind stabilirea unor drepturi specifice personalului didactic din învățământ, prevăzute 
în Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
dar și în raport de alte considerente pe care sunteți în măsură a le identifica, 
 Ţinând cont de atribuţiile Avocatului Poporului prevăzute de Legea nr. 35/1997, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, în numele membrilor de 
sindicat pe care îi reprezintă în temeiul art. 28 din Legea dialogului social nr. 62/2011, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicită să inițiați demersurile 
necesare pentru ca personalul didactic care, până la data de 30 iunie 2017 inclusiv, a 
obținut echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I, beneficiind atât de salariul 
aferent gradului I, cât și de plata drepturilor pentru titlul științific de doctor, să 
beneficieze în continuare de ambele drepturi. 

 

Cu deosebită stimă, 
 

 
 

PREȘEDINTE  
 

Prof. Marius Ovidiu Nistor 
 
 
 
Elab.I.V./18.06.2021 


