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PROIECT

Domnului Klaus Werner Iohannis,
Președintele României
Excelență,
În data de 7 iunie 2017, Camera Deputaților a adoptat cu majoritate de voturi proiectul
Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Acest proiect de lege a fost adoptat fără a se înlătura carențele privind salarizarea
personalului din familia ocupațională „învățământ”, identificate de federațiile sindicale
reprezentative și aduse la cunoștiința Guvernului României, precum și tuturor parlamentarilor,
indiferent de partidul politic din care fac parte.
În condițiile în care, prin legea cadru de salarizare adoptată de Camera Deputaților:
- personalul din învățământ este poziționat în partea inferioară a grilelor de salarizare;
- prima tranșă de majorare salarială nu se acordă de la 1 iulie 2017, așa cum se prevede
în Programul de Guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017,
Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, în numele celor
peste 178.000 de salariați din învățământul preuniversitar ale căror drepturi și interese le
reprezintă, vă adresează rugămintea de a cere Parlamentului reexaminarea acestei legi.
Excelență,
Proiectul național „România educată” inițiat de domnia voastră prin care se dorește
reașezarea societății pe valori, dar și stabilirea unei viziuni pe termen lung privind sistemul de
educație, nu poate conduce la rezultatele dorite , dacă nu se adoptă măsuri legislative prin
care să se investească în resursa umană din educație! Poziționarea dascălilor în partea
inferioară a grilei de salarizare va avea ca efect perpetuarea lipsei de atracție a tinerilor
performanți către cariera didactică, precum și scăderea motivației cadrelor didactice care
există acum în sistem.
Cu deosebită considerație,
Simion Hancescu
Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ
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