
ORDIN  Nr. 138/2016 din 27 ianuarie 2016 

pentru modificarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice nr. 399/2013 

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE 

ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din 8 februarie 2016 

Având în vedere: 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor 

vârstnice nr. 399/2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor 

de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la 

art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap; 

- Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu  

Dizabilităţi nr. 26.291 din 18 decembrie 2015; 

În temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite 

următorul ordin: 

ART. I 

Articolul 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi 

persoanelor vârstnice nr. 399/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 123 din 6 martie 2013, se modifică după cum urmează: 

"ART. 3 



 (1) Pentru cheltuielile de personal, sumele se acordă pe baza copiilor de pe 

statele de plată şi de pe centralizatorul acestora, aferente lunii precedente celei 

în care se efectuează plata. 

 (2) Atât statele de plată, cât şi centralizatorul trebuie să fie semnate şi 

ştampilate, iar statele de plată vor avea menţiunea «conform cu originalul». 

 (3) Pentru încadrarea cheltuielilor de personal în limitele de cheltuieli utilizate 

în sistemul bugetar, pentru cele 5 posturi la nivel central, se acordă sume 

maxime până la următorul nivel: 

a) 2.256, pentru funcţii de conducere, la care se adaugă indemnizaţia de 

conducere corespunzătoare funcţiei de 15% - 55% şi sporul pentru vechime în 

muncă corespunzător; 

b) 2.256, pentru funcţii cu nivel de studii superioare, la care se adaugă sporul 

pentru vechime în muncă corespunzător; 

c) 1.196, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru 

vechime în muncă corespunzător. 

 (4) Pentru cele două posturi la nivel de filială, în vederea încadrării 

cheltuielilor de personal în limitele de cheltuieli utilizate în sistemul bugetar, se 

acordă sume maxime până la următorul nivel: 

a)1.786, pentru funcţii de conducere, la care se adaugă indemnizaţia de 

conducere de 15% - 55% şi sporul pentru vechime în muncă corespunzător; 

b)1.786, pentru funcţii cu nivel de studii superioare, la care se adaugă sporul 

pentru vechime în muncă corespunzător; 

c)1.054, pentru funcţii cu nivel de studii medii, la care se adaugă sporul pentru 

vechime în muncă corespunzător. 

 (5) La sumele maxime prevăzute la alin. (3) şi (4) se adaugă sporul pentru 

condiţii de muncă, iar pentru activitatea desfăşurată de nevăzătorii cu handicap 

grav şi accentuat se acordă un spor de 15% din salariul de bază. Suma 

sporurilor nu va depăşi 30% din salariul de bază. 

 (6) La sumele stabilite la alin. (3) - (5) se adaugă şi contribuţiile angajatorului. 

 (7) Sumele prevăzute la alin. (3) - (5) se acordă în limitele bugetului aprobat." 

ART. II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, 

Claudia-Ana Costea 

  Bucureşti, 27 ianuarie 2016. 

Nr. 138. 

 
 


