CRONOLOGIE DEMERSURI ÎNTREPRINSE DE OBBCSSR PENTRU INTRODUCEREA OCUPAȚIILOR DE
BIOLOG / CHIMIST / BIOCHIMIST MEDICAL SPECIALIST ȘI PRINCIPAL ÎN COR ȘI A TITLULUI DE MEDICAL
Nr.
Crt.

Nr. de ieşire

Nr. de intrare
Registratura

Destinatar

1.

589 / 05.01.2011
OBBCSSR

1147/06.01.2011
MM

Ministerul Muncii
Departamentul COR
Doamna Clara Matei
Ministerul Muncii
Departamentul COR
Doamna Clara Matei

2.

589 / 05.01.2011
OBBCSSR

1289/10.01.2011
MM

3.

612 / 07.01.2011
OBBCSSR

1290/10.01.2011
MM

Ministerul Muncii
Departamentul COR
Doamna Clara Matei

4.

10084 /
08.02.2011
MM

758/11.02.2011
OBBCSSR

OBBCSSR
Doamnei președinte Dr.
Constanța Popa

Subiect

Solicitarea includerii biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar în Grupa 2
Specialiști în diverse domenii de activitate, subgrupa majoră 22 Specialiști în domeniul
sănătății, grupa minoră 226 Alți specialiști în domeniul sănătății
Completarea adresei depuse în data de 06.01.2011 înregistrată cu nr. 1147/06.01.2011 cu o
serie de documente pe cd și memoriu justificativ pentru includerea în Nomenclatorul
Clasificarea Ocupațiilor din România (COR 2010) a următoarelor ocupații:
 Biochimist medical
 Biolog medical
 Chimist medical
 Biochimist medical specialist
 Biolog medical specialist
 Chimist medical specialist
 Biochimist medical principal
 Biolog medical principal
 Chimist medical principal.
Solicitarea introducerii în Nomenclatorul Clasificarea Ocupațiilor din România (COR 2010) a
următoarelor ocupații:
 Biochimist medical
 Biolog medical
 Chimist medical
 Biochimist medical specialist
 Biolog medical specialist
 Chimist medical specialist
 Biochimist medical principal
 Biolog medical principal
 Chimist medical principal
Răspunsul Ministerului Muncii la adresele nr. 589/05.01.2011; 612/07.01.2011 privind
actualizarea COR cu ocupațiile ”biochimist medical”, ”biolog medical”, ”chimist medical”,
”biochimist medical specialist”, ”biolog medical specialist”, ”chimist medical specialist”,
”biochimist medical principal”, ”biolog medical principal”, ”chimist medical principal” prin
care Ministerul Muncii comunică OBBCSSR că trebuie să transmitem și o adresă din partea
ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu.
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BIOLOG / CHIMIST / BIOCHIMIST MEDICAL SPECIALIST ȘI PRINCIPAL ÎN COR ȘI A TITLULUI DE MEDICAL
Nr.
Crt.

Nr. de ieşire

Nr. de intrare
Registratura

Destinatar

5.

611 / 07.01.2011

2247/12.01.2011

Ministerul Sănătății
Direcția de Resurse
Umane și Certificare
Domnului Director
Adrian Gheorghe Cocoș

6.

24/21.03.2012
OBBCSSR

Fără număr de
înregistrare
depusă în cadrul
ședinței la MS

Ministerul Sănătății
Direcția de Resurse
Umane și Certificare
Domnului Director
Adrian Gheorghe Cocoș

7.

156 / 14.10.2013
OBBCSSR

62485/15.10.2013

Ministerul Sănătății
Domnului ministru Dr.
Ec. Gheorghe Eugen
Nicolăescu

Subiect

Solicitarea includerii biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar în Grupa 2
Specialiști în diverse domenii de activitate, subgrupa majoră 22 Specialiști în domeniul
sănătății, grupa minoră 226 Alți specialiști în domeniul sănătății a următoarelor ocupații:
 Biochimist medical
 Biolog medical
 Chimist medical
 Biochimist medical specialist
 Biolog medical specialist
 Chimist medical specialist
 Biochimist medical principal
 Biolog medical principal
 Chimist medical principal
Solicitarea includerii biochimiștilor, biologilor și chimiștilor din sistemul sanitar în Grupa 2
Specialiști în diverse domenii de activitate, subgrupa majoră 22 Specialiști în domeniul
sănătății, grupa minoră 226 Alți specialiști în domeniul sănătății a următoarelor ocupații:
 Biochimist medical
 Biolog medical
 Chimist medical
 Biochimist medical specialist
 Biolog medical specialist
 Chimist medical specialist
 Biochimist medical principal
 Biolog medical principal
 Chimist medical principal
Solicitare privind:
1.
Includerea în Nomenclatorul Clasificarea Ocupaţiilor din România a profesiilor de
biochimist specialist medical, biolog specialist medical, chimist specialist medical, biochimist
principal medical, biolog principal medical, chimist principal medical (adresa nr. 611 /
07.01.2011 având nr. de înregistrare la MS 2247/12.01.2011, retransmisă solicitarea şi în anul
2012 adresa nr. 24/21.03.2012 – în cadrul unei şedinţe la MS);
2.
Grila de salarizare adecvată pregătirii şi specializării. Coeficienţi de ierarhizare a
salariilor corespunzători pentru pregătire universitară similară a tuturor profesioniştilor din
sănătate.
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Nr.
Crt.

Nr. de ieşire

8.

10321/11.12.2013
Ministerul Sănătății

9.

519 / 30.10.2013
OBBCSSR

10.

3879/GB/12.11.2013
Ministerul Muncii

11.

522 / 30.10.2013
OBBCSSR

Nr. de intrare
Registratura

32689/30.10.2013
MM

Destinatar

Subiect

OBBCSSR
Doamnei președinte Dr.
Constanța Popa

Răspunsul Ministerului Sănătății referitor la adresa OBBCSSR nr. 156/2013
”Ca urmare a adresei dvs. nr. 156/2013, înregistrată la Cabinet ministru cu nr. E.N. 10321/2013,
vă informăm că aceasta a fost direcționată, pentru un punct de vedere, direcțiilor de specialitate
din cadrul ministerului, care ne-a informat următoarele:
În privința solicitării de modificare a coeficienților de ierarhizare a salariilor pentru funcțiilor
de biolog/biochimist/chimist specialist respectiv, biolog/biochimist/chimist principal
corespunzător pentru pregătire universitară similară a tuturor profesioniștilor din sănătate,
MMFPSPV ne-a precizat că această propunere a fost reținută și va fi avută în vedere la
momentul în care se va trece la reanalizarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice.”
Solicitarea modificării în Legea salarizării (Legea – cadru nr. 284 /2010) a clasei de salarizare
pentru biologii, biochimiștii, chimiștii, fizicienii principali de la clasa de salarizare 54 la clasa
de salarizare 57, respectiv de la salariul de bază de 2220 lei la 2394 lei (Anexa III, cap. I, pct.
2, lit. b Legea nr. 284/2010).
Răspunsul Ministerului Muncii referitor la adresa OBBCSSR nr. 519/30.10.2013 privind
solicitarea de modificare a claselor de salarizare.
”Propunerea dvs. de a modifica clasa de salarizare pentru biologii, biochimiștii, chimiștii,
fizicienii principali de la clasa de salarizare 54 la clasa de salarizare 57 în Anexa III, cap. I, pct.
2, lit. b Legea nr. 284/2010, a fost reținută și va fi avută în vedere la momentul în care se va
trece reanalizarea Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice.”
Solicitarea reluării demersurilor pentru introducerea în Nomenclatorul Clasificarea Ocupațiilor
din România (COR) a următoarelor ocupații:
 Biochimist medical
 Biolog medical
 Chimist medical
 Biochimist medical specialist
 Biolog medical specialist
 Chimist medical specialist
 Biochimist medical principal
 Biolog medical principal
 Chimist medical principal
ca urmare a întâlnirii dintre reprezentanții Coaliției Profesioniștilor din Sănătate din care a făcut
parte doamna Dr. Constanța Popa, Președinte al OBBCSSR și reprezentanți ai MMFPSPV.

Ministerul Muncii
Doamnei Ministru
Mariana Câmpeanu
OBBCSSR
Doamnei președinte Dr.
Constanța Popa

32688/30.10.2013
MM

Ministerul Muncii
Doamnei Ministru
Mariana Câmpeanu
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Nr.
Crt.

12.

Nr. de ieşire

Nr. de intrare
Registratura

32688/
RG/3878/GB/1756/DOE/04.11.2013
Ministerul Muncii

Destinatar

Subiect

OBBCSSR
Doamnei președinte Dr.
Constanța Popa

Răspuns la adresa depusă de OBBCSSR nr. 519/30.10.2013 prin care OBBCSSR solicita actualizarea
COR prin introducerea ocupațiilor: ”biochimist medical”, ”biolog medical”, ”chimist medical”,
”biochimist medical specialist”, ”biolog medical specialist”, ”chimist medical specialist”, ”biochimist
medical principal”, ”biolog medical principal”, ”chimist medical principal” .
”vă comunicăm avizul nostru favorabil.
Precizăm că cele șase ocupații vor fi introduse în cadrul Grupei de bază 2269 Specialiști în domeniul
sănătății neclasificați în grupele de bază anterioare și vor avea următoarele coduri:







Până la publicarea în M.O. a ocupațiilor pentru care MMFPSPV și-a dat acordul de includere în COR,
codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.”
Adresa de mulțumire pentru introducerea în Nomenclatorul privind Clasificarea Ocupațiilor din România
a profesiilor de:

Biochimist medical specialist - cod COR 226912

Biolog medical specialist - cod COR 226913

Chimist medical specialist - cod COR 226914

Biochimist medical principal - cod COR 226915

Biolog medical principal - cod COR 226916

Chimist medical principal - cod COR 226917.

13.

171 / 12.11.2013
OBBCSSR

14.

Rezolvarea solicitării OBBCSSR privind actualizarea COR prin introducerea ocupațiilor de ”biochimist medical specialist”, ”biolog medical specialist”, ”chimist
medical specialist”, ”biochimist medical principal”, ”biolog medical principal”, ”chimist medical principal” s-a materializat prin apariția
Ordinului MMPSPV/INS nr. 190/76/14.02.2014, publicat în M.O. nr. 160/05.03.2014.
Adresa de mulțumire referitoare la solicitarea OBBCSSR de modificare în Legea salarizării
186 / 27.11.2013
36508/04.12.2013 Ministerul Muncii
Doamnei Secretar de Stat (Legea – cadru nr. 284/2010) a clasei de salarizare pentru biologii, biochimiștii, chimiștii,
OBBCSSR
MM
Georgeta Bratu
fizicienii principali de la clasa de salarizare 54 la clasa de salarizare 57, respectiv de la salariul
de bază de 2220 lei la 2394 lei (Anexa III, cap. I, pct. 2, lit. B Legea nr. 284/2010).
Solicitarea OBBCSSR privind:
587 / 05.11.2014
33367/11.11.2014 Ministerul Muncii
Doamnei Ministru Dr.
1. modificarea în Legea salarizării a clasei de salarizare pentru biologii, biochimiștii,
OBBCSSR
MM
Ing. Rovana Plumb
chimiștii, fizicienii principali de la clasa de salarizare 54 la clasa de salarizare 57, respectiv
de la salariul de bază de 2220 lei la 2394 lei (Anexa III, cap. I, pct. 2, lit. B Legea nr.
284/2010);

15.

16.

Ministerul Muncii
Doamnei Secretar de Stat
Georgeta Bratu

Biochimist medical specialist - cod COR 226912
Biolog medical specialist - cod COR 226913
Chimist medical specialist - cod COR 226914
Biochimist medical principal - cod COR 226915
Biolog medical principal - cod COR 226916
Chimist medical principal - cod COR 226917.
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BIOLOG / CHIMIST / BIOCHIMIST MEDICAL SPECIALIST ȘI PRINCIPAL ÎN COR ȘI A TITLULUI DE MEDICAL
Nr.
Crt.

Nr. de ieşire

Nr. de intrare
Registratura

Destinatar

Subiect

modificarea în Legea salarizării a clasei de salarizare pentru biologii, biochimiștii,
chimiștii, fizicienii specialiști de la clasa de salarizare 51 la clasa de salarizare 55,
corespunzător încadrării salariale față de biologii, biochimiștii, chimiștii și fizicienii
principali;
3. adăugarea titlului de ”MEDICAL” pentru biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști și
principali în textul Legii salarizării (Legea - cadru nr. 284/2010) conform Ordinului nr.
190/76/2014 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România –
nivel de ocupație (șase caractere);
4. adăugarea în textele Legii salarizării prevăzute la art. 3 şi art. 4 Cap. II din Legea nr.
284/2010 - Reglementări specifice personalului din sănătate, din unităţile de asistenţă
medico-socială din unităţile de asistenţă socială / servicii sociale şi a biologilor,
biochimiştilor şi chimiştilor medicali specialişti şi principali alături de personalul sanitar
cu pregătire superioară, respectiv alături de medici, care efectuează gărzi pentru asigurarea
continuităţii asistenţei medicali în afara normei legale de muncă şi a programului normal
de lucru.
Solicitarea OBBCSSR cu privire la Proiectul de modificare a Legii salarizării nr. 284/2010:
1.
modificarea în proiectul privind Legea salarizării a clasei de salarizare pentru biologii,
biochimiștii, chimiștii, fizicienii principali de la clasa de salarizare 54 la clasa de salarizare 57,
respectiv de la salariul de bază de 2220 lei la 2394 lei (Anexa III, cap. I, pct. 2, lit. B Legea nr.
284/2010);
2.
modificarea în proiectul privind Legea salarizării a clasei de salarizare pentru biologii,
biochimiștii, chimiștii, fizicienii specialiști de la clasa de salarizare 51 la clasa de salarizare 55,
corespunzător încadrării salariale față de biologii, biochimiștii, chimiștii și fizicienii principali;
3.
adăugarea în proiectul privind Legea salarizării a titlului de ”MEDICAL” pentru
biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști și principali în textul Legii salarizării (Legea - cadru
nr. 284/2010) conform Ordinului nr. 190/76/2014 privind modificarea și completarea
Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere).
2.

17.

728 / 05.08.2015
OBBCSSR

18.

203/ALN/03.12.2014
MMFPSPV

24116/06.08.2015
MM

Ministerul Muncii
Doamnei Ministru Dr.
Ing. Rovana Plumb

OBBCSSR

Răspunsul MMFPSPV la adresa OBBCSSR nr. 587/05.11.2014 privind salarizarea unitară
”Propunerile dvs. de a modifica clasele de salarizare pentru biologii, biochimiștii, chimiștii,
fizicienii principali și specialiști, în Anexa III, cap. I, pct. 2, lit. b la Legea – cadru nr. 284/2010,
precum și de a completa cu ”medical” denumirea funcțiilor de biolog, biochimist și chimist
specialist și principal au fost reținute și vor fi avute în vedere la momentul în care se va trece
reanalizarea Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice”.
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Nr.
Crt.

19.

Nr. de ieşire

1044 / 19.11.2015
OBBCSSR

Nr. de intrare
Registratura

18858/23.11.2015
Inspecția Muncii

Destinatar

Ministerul Muncii
Inspecția Muncii
Domnului Inspector
General de Stat Dantes
Nicolae Bratu

20.

18706/SCCMMRM/03.12.2015
Inspecția Muncii

OBBCSSR

21.

1045 / 19.11.2015
OBBCSSR

Ministerul Muncii
ITM București
Domnului Inspector Șef
Dr. Ing. Constantin Bujor
Doamnei Inspector Șef
Adj. RM jr. Marilena
Nicoleta Babuti

79146/23.11.2015
ITM B

22.

P 17816/CCRP/25.11.2015
ITM București

OBBCSSR

23.

10 / 05.01.2016
OBBCSSR

Ministerul Muncii
Inspecția Muncii
Domnului
Inspector
General de Stat Dantes
Nicolae Bratu

613 / 14.01.2016
Inspecția Muncii

Subiect

Solicitarea de a actualiza aplicația REVISAL ca urmare a modificărilor survenite în
Nomenclatorul Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) cu ocupațiile:
 Biochimist medical specialist - cod COR 226912
 Biolog medical specialist - cod COR 226913
 Chimist medical specialist - cod COR 226914
 Biochimist medical principal - cod COR 226915
 Biolog medical principal - cod COR 226916
 Chimist medical principal - cod COR 226917.
Răspunsul Inspecției Muncii la adresa OBBCSSR privind solicitarea de actualizare a
REVISAL:
”Actualizarea sistemului de registru inclusiv a aplicației REVISAL, este în curs de desfășurare
și va include ordinele de modificare și completare a nomenclatorului COR apărute după
publicarea Ordinului MMFPS nr. 1832/06.07.2011, Ordinul MMFPS nr. 177/2012, Ordinul
MMFPSPV nr. 2176/2013, Ordinul MMFPSPV nr. 190/2014 și Ordinul MMFPSPV nr.
1419/2014, etc.
Până la actualizarea sistemului de registru, vă recomandăm utilizarea codurilor existente
momentan în aplicație încercând asimilarea cu o ocupație cât mai apropiată din punct de vedere
al denumirii și al descrierii acesteia.”
Solicitarea de a actualiza aplicația REVISAL ca urmare a modificărilor survenite în
Nomenclatorul Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) cu ocupațiile:
 Biochimist medical specialist - cod COR 226912
 Biolog medical specialist - cod COR 226913
 Chimist medical specialist - cod COR 226914
 Biochimist medical principal - cod COR 226915
 Biolog medical principal - cod COR 226916
 Chimist medical principal - cod COR 226917.
Răspunsul ITM la adresa OBBCSSR privind solicitarea de actualizare a REVISAL:
”Vă comunicăm că adresa dvs. adresată inițial ITM București a fost redirecționată către
Inspecția Muncii, instituție publică competentă să soluționeze problemele sesizate.”
Solicitarea de a urgenta actualizarea aplicației REVISAL ca urmare a modificărilor survenite
în Nomenclatorul Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) cu ocupațiile:



Biochimist medical specialist - cod COR 226912
Biolog medical specialist - cod COR 226913
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Nr.
Crt.

Nr. de ieşire

Nr. de intrare
Registratura

Destinatar

OBBCSSR

Subiect

 Chimist medical specialist - cod COR 226914
 Biochimist medical principal - cod COR 226915
 Biolog medical principal - cod COR 226916
 Chimist medical principal - cod COR 226917.
Răspunsul Inspecției Muncii la adresa OBBCSSR privind solicitarea de actualizare a
REVISAL:
”Astfel cum vi s-a comunicat și în răspunsurile anterioare, actualizarea sistemului de registru,
este în curs de desfășurare și va include ordinele de modificare și completare a nomenclatorului
COR.”

24.

613/SCCMMRM/18.02.2016
Inspecția Muncii

25.

Rezolvarea solicitărilor OBBCSSR privind actualizarea aplicației REVISAL ca urmare a modificărilor survenite în Nomenclatorul Clasificarea Ocupațiilor din
România (COR) cu ocupațiile:
 Biochimist medical specialist - cod COR 226912
 Biolog medical specialist - cod COR 226913
 Chimist medical specialist - cod COR 226914
 Biochimist medical principal - cod COR 226915
 Biolog medical principal - cod COR 226916
 Chimist medical principal - cod COR 226917
s-a concretizat în data de 29.04.2016 când Inspecția Muncii a pus la dispoziția angajatorilor versiunea actualizată a REVISAL 6.0.5.
Începând cu această versiune a aplicației REVISAL ”funcțiile/ocupațiilor contractelor individuale de muncă vor putea fi transmise folosind atât COR compatibil ISCO
08 în conformitate cu prevederile OMMFPS nr. 1832/08.08.2011, cât și ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS de modificare și completare a COR nr.
190/14.02.2014).”

26.

606 / 04.07.2016
OBBCSSR

20355/05.07.2016
MM

27.

20355/RG/2141/IG/2141/IG/18.07.2016
MMPFPSPV

Ministerul Muncii
Domnului Ministru Ec.
Dragoș Nicolae Pîslaru

Solicitarea de a avea în vedere corelarea legislației privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016 (în speță OUG nr. 20/2016) prin adăugarea titlului de
”MEDICAL” pentru biologii, biochimiștii și chimiștii specialiști și principali în textul de lege
acolo unde sunt menționate aceste profesii.

OBBCSSR
Doamnei președinte Dr.
Constanța Popa

Răspunsul Ministerului Muncii la solicitarea OBBCSSR referitoare la corelarea legislației
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 (în speță OUG nr.
20/2016) prin adăugarea titlului de ”MEDICAL” pentru biologii, biochimiștii și chimiștii
specialiști și principali în textul de lege acolo unde sunt menționate aceste profesii.
”Referitor la adresa dvs. nr. 606/04.07.2016 prin care solicitați includerea titlului de ”medical”
la profesiile de biolog/biochimist/chimist medical specialist și principal din Anexa nr. 1 la OUG
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Nr.
Crt.

Nr. de ieşire

Nr. de intrare
Registratura

Destinatar

Subiect

nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv la OUG nr. 20/2016, vă
comunicăm următoarele:
Propunerile referitoare la conținutul Anexei 1 la OUG nr. 57/2015, cu modificările și
completările ulterioare, au fost formulate de către Ministerul Sănătății, în calitate de instituție
publică ce asigură gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare
publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale.
Precizăm că, în vederea elaborării OUG nr. 20/2016, au avut loc la sediul MMFPSPV,
consultări cu reprezentanții confedererațiilor sindicale reprezentative la nivel național,
reprezentanți ai familiilor ocupaționale și ai instituțiilor din administrația publică centrală.
Menționăm, de asemenea, că în cursul anului 2016, urmează să se elaboreze un nou proiect de
lege cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar propunerea dvs. a fost
reținută, urmând să fie analizate odată cu elaborarea proiectului de lege menționat.”
28.

29.

469 / 13.04.2017
OBBCSSR

12239/13.04.2017
MM

13492/RG/2716/DPS/10.05.2017
MMJS

Ministerul Muncii
Doamnei Ministru Lia
Olguța Vasilescu

OBBCSSR
Doamnei președinte Dr.
Constanța Popa

Informarea Ministerului Muncii privind nemulțumirea membrilor OBBCSSR angajați în
sistemul public de sănătate față de:
- lipsa de transparență la discutarea proiectului de Lege a salarizării unice în sistemul public;
- aplicarea diferențiată a legii de la 1 ianuarie 2018, fapt ce poate genera încălcarea principiului
afirmat că a stat la baza redactării acestei legi și anume faptul că personalul cu studii superioare
primește un salariu mai mare decât personalul cu studii postliceale - caz aplicabil biologilor,
chimiștilor și biochimiștilor din laboratoarele sistemului public de sănătate față de asistenții
medicali cu studii postliceale angajați ai aceluiași laborator.
Solicităm Ministerului Muncii și Justiției Sociale salarizarea biologilor, chimiștilor și
biochimiștilor din sănătate în conformitate cu studiile superioare pe care le au și aplicarea legii
astfel încât salariile asistenților medicali cu studii postliceale să nu fie mai mari decât ale
biologilor, chimiștilor și biochimiștilor cu studii superioare.
Răspunsul Ministerului Muncii la adresa OBBCSSR de informare a nemulțumirii membrilor
OBBCSSR privind salarizarea personalului din laboratoarele de analize medicale (biolog,
chimist, biochimist):
”Vă comunicăm faptul că, în prezent Proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri
publice este la Parlamentul României unde puteți face observații și propuneri.
Totodată, vă aducem la cunoștință că Proiectul Legii salarizării este rezultatul negocierii cu
sindicatele și în reglementarea aspectelor prezentate considerăm că este necesară informarea
ordonatorului principal care asigură, potrivit art. 6 alin. 1 din Legea nr. 284/2010 gestionarea
sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice.”
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