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INFORMARE

Astăzi, 3.05.2018, a avut loc la sediul M.E.N. ședința C.D.S. la care au participat din
partea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ: Simion Hancescu-președinte,
Cornelia Popa-Stavri-secretar general și Liliana Glință-consilier juridic.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic
din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2018;
2. Ordinul privind metodologia de calcul și efectuarea plății sumelor prevăzute prin
hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub
forma dobânzii legale remuneratorii, pentru unitățile/ instituțiile de învățământ de
stat, Ministerul Educației Naționale și alte unități din subordinea/ coordonarea
acestuia;
3. Diverse.
1. La punctul 1 au fost acceptate propunerile înaintate de F.S.L.I. și anume:
- Acordarea gradației pe numărul total de posturi didactice și didactic auxiliare,
fără împărțire pe grade didactice;
- Acordarea gradației de merit pentru personalul pretransferat și transferat
începând cu data de 1 septembrie a anului școlar următor celui în care s-a
realizat pretransferul/ transferul, asigurându-se respectarea condiției de
încadrare în numărul maxim de gradații din județ;
- Eliminarea prevederii privind pierderea gradației în situația aplicării unei
sancțiuni disciplinare/ penale;
- Stabilirea unor punctaje maxime pentru fiecare criteriu;
- Punctajul maxim la criteriul I să fie de 77 de puncte, din care maximum 16
puncte pentru autorii de manuale;
- Gradația să fie obținută cu un punctaj minim de 60% din totalul punctelor de la
criteriile I+II+III+IV (adică din 110 puncte).
- Au fost acceptate propunerile F.S.L.I. la calendar, astfel încât etapele să se
desfășoare până pe 30 iulie a.c, iar ordinul să fie emis până la 30 august 2018.
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2. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și-a susținut punctul de vedere
exprimat și în cadrul comisiilor tehnice, în sensul că trebuie plătită dobânda
legală penalizatoare, acordată prin hotărâri judecătorești și nu dobânda legală
remuneratorie- așa cum a propus M.E.N., invocând prevederile art. XII din
O.U.G. nr. 25/2018.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a atenționat conducerea
ministerului că, ulterior O.U.G. nr. 25/2018, a intrat în vigoare Legea nr.
95/2018 care prevede acordarea daunelor – interese moratorii, respectiv,
dobânda legală penalizatoare. Am atenționat și asupra faptului că există hotărâri
judecătorești pronunțate în anii 2015 și 2016, prin care s-a dispus plata dobânzii
legale penalizatoare, pentru drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești
pronunțate în anii 2008, 2009 și 2010, astfel încât, în anexă, trebuie prevăzută
dobânda legală penalizatoare începând cu 1 ianuarie 2008. Am atras atenția că
toate hotărârile prin care s-a acordat dobânda legală, în care se face referire la
una/cele trei decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, sunt hotărâri prin care
s-a acordat dobânda legală penalizatoare.
Reprezentanții
M.E.N. au afirmat că momentan nu își asumă
responsabilitatea de a emite un ordin prin care să stabilească acordarea dobânzii
legale penalizatoare și că vor aștepta să se pronunțe Curtea Constituțională,
având în vedere că federațiile sindicale au solicitat Avocatului Poporului să
sesizeze instanța de control constituțional cu privire la art. XII din O.U.G. nr.
25/2018.
Rămâne de văzut, în perioada imediat următoare, dacă ministerul își va schimba
sau nu punctul de vedere exprimat în ședința C.D.S. de astăzi.
La punctul 3, președintele Simion Hancescu a atras atenția că, din cauza
costului incorect stabilit, în multe județe nu există fonduri suficiente pentru
plata integrală a salariilor care se cuvin personalului din învățământul
preuniversitar și a solicitat ministerului să ia măsuri pentru rezolvarea acestei
probleme.
Totodată, F.S.L.I. a cerut constituirea unei comisii tehnice în cadrul căreia să
se identifice funcțiile didactice auxiliare existente în învățământ și care nu se
regăsesc în Ordinul comun emis de M.E.N. și M.M.J.S., astfel încât să se
completeze acest ordin; am exemplificat cu situația asistenților sociali. S-a
convenit ca luni, 07 mai 2018, începând cu ora 11.00, să aibă loc întâlnirea
tehnică de lucru pentru identificarea acestor funcții didactice auxiliare.
SECRETAR GENERAL,
Cornelia Popa-Stavri
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