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Comisia Paritară MEN –
Federații sindicale
În 4 decembrie 2017, la sediul Ministerului
Educației Naționale, s-a desfășurat ședința
comisiei paritare de la nivelul ministerului.
În cadrul ședinței s-au stabilit următoarele:
1. Referitor la pct. 10 de pe ordinea de zi:
repartizarea, pe județe/municipiul București, a
sumelor pentru sentințele judecătorești și a
sumelor necesare plății salariilor și contribuțiilor
aferente acestora din fondul de rezervă al
Ministerului Educației Naționale:
• din sumele alocate prin Legea bugetului de
stat pe anul 2017, pentru aplicarea Legii
85/2016, s-au utilizat doar 43,6%. S-a stabilit ca
sumele alocate pentru aplicarea Legii nr.
85/2016 și rămase neutilizate se vor putea folosi,
numai la nivelul județului/ municipiului
București pentru plata salariilor și, în măsura în
care mai rămân fonduri, pentru plata tranșelor
aferente anului 2017 în baza hotărârilor
judecătorești prin care s-au acordat diferențe de
drepturi salariale personalului din învățământ;
• sumele rezervă la fondul de salarii vor fi
distribuite de M.E.N. în primul rând pentru plata
salariilor (acolo unde nu ajung fondurile alocate
la rectificarea bugetară), iar suma rămasă se va
acorda în procent egal/județ/municipiul
București, pentru plata tranșelor aferente anului
2017, în baza hotărârilor judecătorești.
Din estimările M.E.N., se acoperă
aproximativ 90% din hotărârile judecătorești;
2. Pct. 11 de pe ordinea de zi - Plata tranșelor
aferente anului 2017 în baza hotărârilor
judecătorești prin care s-au acordat diferențe de
drepturi salariale personalului din inspectoratele
școlare, casele corpului didactic, palatele şi
cluburile copiilor şi elevilor și cluburile sportive
şcolare: deși M.E.N. a solicitat sumele necesare
pentru plata acestor hotărâri, prin O.U.G. nr.
83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2017, nu s-au alocat fonduri pentru
nici un minister, deci nici pentru plata hotărârilor
judecătorești ale personalului din inspectorate,
CCD-uri, palate și cluburi ale copiilor și elevilor
și din cluburi sportive școlare, astfel încât,
M.E.N. va putea acoperi doar o mică parte aceste
hotărâri, din fondul de rezervă, urmând să
solicite fonduri pentru plata acestora în anul
2018.
Departament Comunicare
(continuare în pagina 8)

În anul 2018 clădim împreună
prin respect si
încredere reciprocă!
,
Dragi colegi, părinţi şi elevi,
La final de an, ne facem toți bilanțul, vedem ce am realizat și unde am
greșit. Dar mai important decât atât, ne facem planurile pentru noul an. În
2018, anul în care sărbătorim o sută de ani de la Marea Unire, îmi doresc să
înceapă întrarea în normalitate a învățământului românesc, iar asta
înseamnă: finanțarea educației să se facă în conformitate cu nevoile reale;
dascălii să fie plătiți conform importanței muncii pe care o prestează, nu așa
cum vor fi remunerați conform Legii nr.153/2017; înfăptuirea unei reforme
curriculare reale; elaborarea unei legi a educației care să nu mai necesite
modificări, măcar pentru un ciclu complet de învățământ; sporirea
investițiilor în infrastructura școlară.

Oricât ne-am ruga, Moș Crăciun nu are posibilitatea de a satisface aceste
doleanțe de bun simț, însă cei care le pot transpune în practică sunt cei care
guvernează și le cerem să facă asta!
Această țară merită să aibă condiţii mai bune în şcoli, profesori cu un
statut social care să-i motiveze să fie performanți la clasă, astfel încât, eleviibeneficiarii direcți ai sistemului de învățământ, să dobândească toate
cunoștințele și competențele necesare pentru a fi utili societății.
Ca preşedinte a celei mai mari federaţii din educaţie, am o mare
responsabilitate în faţa colegilor mei. Drepturile lor sunt pe primul plan
pentru mine. Voi lupta în continuare, alături de toţi cei care fac parte din
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, pentru îmbunătățirea
statutului social al acestor oameni deosebiți care lucrează în sistemul de
învățământ.
Acestea sunt dorințele pentru Noul An!
Clădim împreună prin respect și încredere reciprocă! Împreună putem
face din dorințe, realitate!
Vă doresc sărbători liniştite alături de cei dragi, multă sănătate, iar în anul
2018 să aveți parte de împliniri personale și profesionale, astfel încât să fiți
mândri că faceţi parte din sistemul de educație!
Preşedinte, Simion HANCESCU
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Informare privind activitatea departamentului juridic
Așa cum v-am comunicat prin intermediul numărului
anterior al Jurnalului sindical au fost trimise liderilor
sindicali formulare pentru inițierea proceselor având ca
obiect:
Sporul pentru condiții vătămătoare și periculoase: atât
pentru angajații care au pronunțată o primă hotărâre
judecătorească cu acest obiect, cât și pentru persoanele
angajate după anul 2010;
Diferențe salariale ca urmare a neacordării
indemnizației de conducere în favoarea salariaților pe
posturile de secretar și contabil pentru perioada august –
decembrie 2016;
Diferențe salariale ca urmare a neîncadrării pe funcție
didactică auxiliară a îngrijitoarelor care deservesc grupe
de grădiniță și neacordarea sporului de stabilitate pentru
perioada august 2016-iulie 2017.
A fost stabilit și comunicat termen pentru înregistrarea

la SLI MM a acestor dosare data de 8 decembrie 2017.
Data ultimă pentru depunerea actelor a fost prorogată
pentru 15 decembrie 2017. Dosarele care vor fi
înregistrate după data de 15 decembrie 2017 vor fi
verificate și soluționate abia după finalizarea tuturor
acelor dosare înregistrate în termen.
După înregistrarea în instanță a dosarelor având
obiectele de mai sus urmează să vă solicităm documente
în vederea inițierii proceselor pentru:
Diferențe salariale ca urmare a neindexării corecte a
sporurilor începând cu ianuarie 2017, acestea fiind
calculate la salariul de bază aferent lunii decembrie 2016;
Spor predare simultană la grupe combinate în
învățământul preșcolar.
Consilier juridic, Mariana NUSZER-ȚÎNȚA

FSLI: In sti tu þi ile sta tu lui încalcã legea prin care
Educaþi a tre buie sã primeascã 6% din PIB
Sistemul de educaţie din România are nevoie de investiţii
serioase, pentru a permite elevilor să facă performanţă şi, mai
ales, pentru a ţine pasul cu schimbările acestui secol. Nu putem
tolera la nesfârşit situaţia în care: încă avem multe şcoli care nu
corespund standardelor europene; mulți profesori au salariile
la nivelul angajaţilor necalificaţi din alte domenii; bugetul
educaţiei situează România la coada ţărilor europene. Cei care
conduc această ţară încalcă grav legea care prevede alocarea a
6% din PIB pentru educație.
Sistemul de învăţământ din România va primi în anul 2018
un buget în valoare de 27 de miliarde de lei, fără a lua în calcul
banii alocați pentru investiții, dar și cu aceștia, este foarte
probabil ca în anul 2018 procentul din PIB alocat educației să
nu depășească 3,5%. Adică aproape jumătate din cât prevede
legea, potrivit căreia sistemul de învăţământ din România ar
trebui să aibă un buget de 6% din PIB.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ atrage atenţia
Guvernului, Parlamentului, precum şi Preşedintelui României,
asupra gravităţii acestei situaţii: AVEM O LEGE CARE NU
SE APLICĂ! Este inadmisibil ce se întâmplă, atâta timp cât
media europeană a procentului din PIB alocat educației este de
5,4%, iar media în Europa de Est este de 4,7%.
Lipsa banilor alocaţi acestui sistem se reflectă în sărăcia din
şcoli. Iar acest lucru ne costă pe toţi: profesori, elevi şi părinţi.
Cum să cerem performanţă unui sistem care nu e tratat ca o
prioritate naţională, așa cum se clamează?
În acelaşi timp, angajaţii din educaţie au printre cele mai
mici salarii din sistemul bugetar. Salariile cadrelor didactice
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sunt, după toate majorările din ultimii ani, umilitoare, iar ceea
ce este revoltător, acestea vor rămâne la fel și după aplicarea
Legii de salarizare Nr.153/2017. Acum, salariul unui profesor
care are o vechime de 25 de ani la catedră, este comparabil cu
acela al unui angajat cu studii gimnaziale de la o primărie, asta
grație prevederilor legii mai sus menționate. Dacă un profesor
este plătit sub nivelul salariului unui muncitor necalificat, ce
speranță mai are această țară? “Educația este un domeniu care
a fost neglijat în ultimii 27 de ani în ceea ce privește finanțarea,
iar acum “decontăm” cu toţii nepăsarea, amânarea sau
nerespectarea unei legi. Aşa am ajuns să fim unici în Uniunea
Europeană: suntem singura ţară în care educaţia se face și cu
necalificaţi. Alocarea sub 6% din PIB pentru educație este, din
punctul meu de vedere, un atentat la siguranța României.
Viitorul României este direct condiționat de performanța
sistemului educaţional, iar această performanță depinde de
finanțarea învățământului. Este revoltător cum insituţiile
statului au acordat învăţământului “resturi” din buget, iar ceea
ce este de neînțeles, este faptul că Președintele României,
profesor fiind, a promulgat în ultimii trei ani legile bugeului de
stat, fără nicio tresărire, conștient fiind că se încalcă
prevederile legale. Și probabil așa va proceda și cu bugetul
pentru anul 2018. Așa cum stau lucurile, este posibil să se
ajungă la un protest de amploare, în care să fie implicați părinții
și salariații din învățământ, pentru a cere un lucru elementar:
respectarea legii, în sensul de a se aloca pentru educație 6% din
PIB”, a declarat preşedintele FSLI, Simion Hancescu.
Preşedinte FSLI, Simion Hancescu
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Salarizarea în 2018
în contextul legislației actuale
Unul dintre subiectele cele mai discutate și
controversate în acest final de an îl reprezintă salarizarea.
Atât salarizarea actuală, dar mai ales sistemul de salarizare
din anul 2018 în condițiile Legii nr. 153/2017 și a Codului
fiscal modificat și completat.
În acest moment salarizarea în sistemul de
învățământ se face potrivit Legii nr. 153/2017, dar care nu se
aplică în totalitatea ei, ci etapizat, tranzitoriu. Acest act
normativ a creat o serie de discriminări în rândul angajaților
din sistem, din aceeași unitate de învățământ și chiar pentru
același angajat care are norma de lucru în mai multe școli.
Pentru eliminarea acestor discriminări s-a solicitat
Ministerului Educației emiterea unor norme de aplicare,
precizări, care să ducă la o salarizare unitară la nivelul
întregului sistem de învățământ. Din punctul de vedere al
SLI MM, precum și a altor organizații sindicale din
învățământ soluția pentru eliminarea discriminărilor
salariale ar consta în stabilirea salariului de bază prin
înmulțirea coeficienților din anexa 1 a Legii nr. 153/2017 cu
salariul minim brut pe țară. Până în momentul redactării
acestui material MEN nu a elaborat nici un fel de norma sau
precizări în ce privește aplicarea Legii nr. 153/2017,
respectiv a salarizării.
Pentru anul 2018 noutățile constau în majorările
salariale prevăzute de Legea nr. 153/2017 și măsurile fiscale
dispuse de Codul fiscal.
Astfel, conform art. 38 alin. 3 din Legea nr.
153/2017 cuantumul brut al salariilor de bază, al sporurilor,
indemnizațiilor, etc. se majorează, începând cu 1 ianuarie
2018 cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie
2017, iar începând cu 1 martie 2018 cu 20% față de nivelul
acordat pentru luna februarie 2018. Dar, conform Codului
fiscal au fost majorate contribuțiile sociale datorate de
angajat prin transferul acestora de la angajator la angajat.
Astfel contribuțiile aflate în sarcina angajatului și care se
calculează ca procent aplicat la salariul brut sunt:
•
Până în 31 decembrie 2017:
- Contribuții de asigurări sociale pentru pensii: 10,5%
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate:5,5%
- Șomaj:0,5%
- Impozit pe venit: 16%
TOTAL: 32,5%
•
Începând cu 1 ianuarie 2018:
- Contribuții de asigurări sociale pentru pensii: 25%
- Contribuții de asigurări sociale de sănătate: 10%
- Șomaj: 0%
- Impozit pe venit: 10%
TOTAL: 45%
Prin urmare, majorarea prevăzută pentru ianuarie
2018 de 25% nu va fi reală ci, prin aplicarea exactă a noilor
procente privind contribuțiile de asigurări sociale și a
impozitului pe venit, majorarea va fi de maxim 3-4 procente.
Doar majorarea prevăzută pentru luna martie 2018 se va
simți la venitul net, în condițiile actualelor reglementări
legislative.

Mai mult, vor fi afectați salariații angajați pe
fracțiuni de normă. Dacă o persoană este angajată pe
fracțiune de normă sau are salariul brut mai mic decât
salariul minim brut pe țară are obligația de plată a
contribuțiilor sociale calculate cel puțin la nivelul salariul
minim brut pe țară. Această regulă nu se aplică angajaților
care cumulează mai multe contracte individuale de muncă
sau au norma în mai multe școli, toate formând cel puțin o
normă completă de muncă sau un salariu mai mare decât
salariul minim brut pe țară. Începând cu 1 ianuarie 2018
salariul minim brut pe țară este de 1900 lei conform HG nr.
846/2017.
În concluzie, prin prisma majorărilor salariale
prevăzute de Legea nr. 153/2017 și a dispozițiilor Codului
fiscal, salariile nete ale angajaților din învățământ nu ar
trebui să scadă începând cu 1 ianuarie 2018, dar nu știu dacă
asta este mulțumitor, în condițiile în care majorarea salarială
negociată și promisă începând cu 1 iulie 2017 nu a avut loc,
pe parcursul întregului an 2017 salariile au fost greșit
calculate, baza de calcul a sporurilor și indemnizațiilor fiind
salariul de bază aferent lunii decembrie 2016 și nu cel
indexat de 15% din ianuarie 2017, calculul tarifului de plata
cu ora nu mai cuprinde gradația de merit, iar acum nici
majorarea de 25% prevăzută pentru ianuarie 2018 nu se va
regăsi în buzunarul salariaților.
În ce privește legislația specifică salarizării în
învățământ, anul 2017 a fost un an al promisiunilor
nerespectate, al prevederilor legale discriminatorii,
contradictorii, interpretate în defavoarea angajaților, al
speranțelor trădate, al dezamăgirilor. Aștept ca anul 2018 să
aducă, din punct de vedere legislativ, cel puțin normalitate,
clarificări, dispariția anomaliilor, inechităților și
discriminărilor din sistemul de învățământ.

Noutăți legislative
•
•
•

•

•

•

Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
nr. 3/2018
HG nr. 899/2017 privind repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor de personal, inclusiv a
sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură
salarială stabilite în favoarea personalului din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,
inclusiv pentru învăţământul special şi centrele
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională
OUG nr. 91/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Ordinul MEN nr. 5485/2017 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2018-2019
HG nr. 905/2017 privind registrul general de
evidenţă a salariaţilor
Consilier juridic, Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
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În perioada 16-18 noiembrie 2017 a avut loc

Conferinţa Naţională a Federaţiei
În perioada 16-18 noiembrie 2017 a avut loc
Conferinţa Naţională a Federaţiei Sindicatelor Libere din
Învăţământ, federație la care organizația noastră este
afiliată din anul 1990. În cadrul lucrărilor Conferinței
Naționale a fost modificat Statutul FSLI și afost aleasă
noua conducere.
Vă prezentăm mai jos lista membrilor Biroului
Operativ al FSLI:
Simion Hancescu – PreşedinteCornelia Stavri Popa –
Secretar general (Sector 4 București)George Purcaru –
Prim-vicepreşedinte (Bacău)Membri BO, vicepreședinți:
Giani Leonte – SV; Laviniu Lăcustă – IS; Gabriel Ploscă
– NT; Constantin Ionescu – VN; Mitică Iosif – CT;
Adrian Voica – AG; Ion Dobre – BZ; Ion Duță – PH;
Dănuț Ieneșescu – AR; Ioana Petreuș – MM; Lucia
Cojocaru – CJ; Radu Hora – BH;Eugenia Sandu –
București; Violeta Ionescu – București.
Principalele obiective pe care și le-a propus noua
echipă sunt: respectarea prevederilor Legii educației
naționale referitoare la alocarea a 6% din PIB pentru
educaţie; obţinerea unor coeficienţi de ierarhizare mai
mari în Legea de salarizare pentru angajaţii din
învăţământ; reîcadrarea corectă a salariaților din
învățământ după intrarea în vigoare a Legii nr.153/2017;
modificarea Codului Fiscal prin introducerea unui prag
salarial privind impozitarea; pensionarea cu trei ani mai
devreme de împlinirea vârstei standard, fără diminuarea
cuantumului pensiei, pentru cadrele didactice, care au
gradul I şi o vechime de minimum 34 de ani;
îmbunătăţirea formării iniţiale a resursei umane din
educaţie; o nouă lege a educaţiei care să aibă stabilitate
pentru un ciclu complet de învăţământ; o lege distinctă
pentru Statutul personalului didactic. „Le mulţumesc
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colegilor care mi-au oferit încrederea lor, prin votul
exprimat în cadrul Conferinţei Naţionale FSLI. Nu cred
în funcţii, dar cred în oameni, în loialitate şi în respect.
Sunt principii care mă vor ghida în activitatea pe care o
voi desfăşura în întreaga perioadă. Sunt convins că alături
de noua echipă vom reuşi să răspundem aşteptărilor
membrilor noştri de sindicat, dar şi partenerilor - părinţii
şi elevii”, a declarat preşedintele FSLI, Simion Hancescu.
Vă informăm că, la ultima ședință, Biroul
Operativ SLI MM și-a dat acordul pentru ca doamna
președintă, Ioana Petreuș, să-și depună candidatura
pentru Biroul Operativ FSLI. Conform Regulamentului,
în luările la cuvânt, pe lângă implicarea în rezolvarea
problemelor membrilor de sindicat, fiecare candidat și-a
prezentat propriul proiect. Tematica proiectului doamnei
președinte, Ioana Petreuș a fost egalitatea de șanse
(Exemple: salarizarea diferită pentru angajații încadrați
pe aceleași funcții, acordarea anumitor sporuri,
nerespectarea fișei postului, a CIM și CCM, decontarea
navetei etc) și editarea unor publicații pentru membri de
sindicat (revista Federației, reactualizarea site-ului FSLI
în care să se arate care sunt problemele membrilor de
sindicat, soluțiile propuse, precum și acțiunile
Federației). De asemenea, Daciana Șofran, responsabilă
cu verificarea activității economice și financiare a
sindicatului, a fost aleasă în Comisia de cenzori a FSLI.
Ceea ce dovedește că organizația noastră se prezintă
onorabil, este respectată la nivel național și apreciată de
colegii din țară. Acest lucru l-am constatat noi cei 7
delegați prezenți, membri ai Biroului Operativ.
Secretar executiv, Margareta ANDREICA
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Sindicatelor Libere din Învăţământ
„INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIE,
CÂȘTIG GARANTAT!”
Rezoluția FSLI adoptată în cadrul Conferinței Naționale
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a adoptat în
cadrul Conferinței Naționale, care a avut loc în perioada 16-18
noiembrie, Rezoluția „INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIE, CÂȘTIG
GARANTAT!”, prin care solicită rezolvarea mai multor probleme
cu care se confruntă sistemul de educaţie din România.
FSLI solicită ca, până la data de 1 decembrie 2017, să fie
eliminate discriminările salariale create de interpretarea eronată a
prevederilor Legii Nr. 153/2017, precum și modificarea actualei
legi - cadru de salarizare, în sensul majorării coeficienților de
ierarhizare pentru personalul didactic. Doar astfel vom stopa
migrarea masivă a cadrelor didactice către alte ţări în care sunt mai
bine plătite pentru munca pe care o desfăşoară. Totodată, din cauza
plecării personalului calificat, sistemul de educaţie a devenit
singurul din Europa în care sunt acceptaţi necalificaţii.
FSLI cere alocarea unui procent de minimum 6% din
P.I.B. pentru Educaţie, condiţie esenţială pentru dezvoltarea
sistemului de învăţământ și evoluția întregii societăți românești.
Guvernele României au practicat constant o politică de
subfinanțare cronică a sistemului de învățământ și au alocat un
procent de doar 3 % din P.I.B., în timp ce media în Uniunea
Europeană acesta este de 5,3 %.
FSLI atrage atenția privind necesitatea elaborării de către
Parlament a unei noi legi a educației naționale, care să nu fie
modificată cel puțin pentru un ciclu complet de învățământ.

Totodată, trebuie demarate negocierile pentru o lege distinctă
privind Statutul personalului didactic.
FSLI solicită prin această Rezoluție analizarea cu obiectivitate a
actualelor programe școlare, pentru a se face modificările care se
impun. Doar în acest fel absolvenții se vor putea integra pe piața
muncii. În plus, comunitățile locale, care nu dispun de resurse
financiare, au nevoie urgent de acordarea de fonduri pentru
îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi.
FSLI a transmis Rezoluția „INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIE,
CÂȘTIG GARANTAT!” Ministerului Educaţiei Naționale,
Guvernului României, Parlamentului României şi tuturor
partidelor politice parlamentare.
Textul integral al Rezoluției poate fi consultat aici:
http://www.fsli.ro/info2011/Rezolutia_FSLI_2017.pdf

Facilități pentru membrii SLI MM în baza legitimației
Nr. Societăți comerciale
Crt. /persoane fizice autorizate

Adresa/ Telefon/
Website

Servicii acordate
în contract

http://www.lukoil.ro/ro/

Cumpărare carburanți
auto (negociat de FSLI)

1

SC LUKOIL ROMANIA SRL

2

CABINET STOMATOLOGIC
DR. INCEU MARINELA

Baia Mare, str. Transilvaniei,
14/22,Tel. 0262437047
www.infoharta.ro
www.medicalbaiamare.ro

3

SC ALEX IT & C SRL

Baia Mare,
str. Vasile Alecsandri, nr. 95
http://alex-it.ro/

4

SC MARA INTERNATIONAL
TOUR SRL

Baia Mare, Bd Unirii, nr. 5
Telefon: 0262-221038
http://www.mara-tour.ro/

5

SC ATP EXODUS SRL

Baia Mare, Str. Sub Dura, 4-5,
http://www.atp-exodus.com

Servicii stomatologice

Produse IT
Service IT

Discount
15 bani/ litru, în afară de punctele
acumulate pe card, pe baza cărora
se poate cumpăra combustibil,
pe baza cardului de loialitate
PARTENER LUKOIL.

20%
*valabil și pentru membri familiei

5%
10%
*valabil și pentru membri familiei

Servicii turistice
Service auto: Manoperă
Piese auto

3-8%
*valabil și pentru membri familiei

5%
10%
*valabil și pentru membri familiei
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Reprezentanții SLI MM
au sesizat ministrului educației,
Liviu Marian Pop,
încălcarea unor drepturi
ale angajaților din învățământ

În cadrul ședințelor care au avut loc cu directorii
unităților școlare, în Baia Mare și Sighetu Marmației, la
finalul lunii noiembrie, reprezentanții SLI MM au adus la
cunoștința ministrului educației, Liviu Marian Pop, o parte
din motivele care au generat starea de nemulțumire ce
domină în rândul membrilor de sindicat. În rândurile de mai
jos se poate citi scrisoarea adresată minsitrului educației.
Către,
Ministerul Educației Naționale
În atenţia Domnului Ministru Liviu Marian POP
Vă aducem la cunoștință o parte din motivele care
au generat starea de nemulțumire ce domină personalul din
învățământ:
I. Salarizarea:
a) Aplicarea dispozițiilor art. 36, art. 38 alin. 2 lit. a
și art. 39 din Legea nr. 153/2017 creează o serie de
discriminări de natură salarială în rândul angajaților din
sistemul de învățământ.
Conform art. 36, începând cu 1 iulie 2017 trebuie să
se realizeze reîncadrarea personalului salarizat potrivit
Legii nr. 153/2017 pe noile funcții, grade/trepte
profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă ți
în specialitate, iar art. 39 impune aceeași salarizare pentru
angajații care sunt încadrați pe funcții similare în unitate
(definiție dată de art. 7 lit. g). Dar, în situația în care nu există
funcție similară în plată, salariul de bază se stabilește prin
înmulțirea coeficientului prevăzut în anexele legii cu
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată. De
asemenea, art. 38 alin. 2 lit. a) dispune că începând cu 1 iulie
2017 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie
2017, până la 31 decembrie 2017 cuantumul brut al
salariilor, precum a celorlalte elemente de salarizare care fac
parte din salariul brut, în măsura în care personalul ocupă
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aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași
condiții.
Astfel, după reîncadrarea angajaților pe funcțiile și
pe tranșele de vechime prevăzute de Legea nr. 153/2017
trebuie să le stabilim salariul de bază rezultând următoarele
situații:
•
angajații care, după reîncadrare, își păstrează
funcția și tranșa de vechime își păstrează salariul de bază
avut în luna iunie 2017;
•
angajații noi sau celor la care li se modifică funcția
(ex: îngrijitoarele din învățământul preșcolar), respectiv
tranșa de vechime (ex: cei care erau în tranșa de vechime de
peste 40 de ani acum trebuie să fie salarizați în treapta de
vechime de peste 25 de ani, fiind ultima în grila de
salarizare) trebuie să fie salarizați conform principiului
funcției similare în unitate. Dacă există funcție similară în
unitate (angajat care atât în iunie, cât și în septembrie 2017
are aceeași funcție, grad didactic, studii, tranșa de vechime)
și angajatul nou sau cel căreia i s-a modificat funcția sau
tranșa de vechime va avea salariul de bază ca cel al colegului
său aflat pe funcție similară. Dacă nu există funcție similară
în unitate, salariul de bază al angajatului nou sau celui căruia
i s-a modificat funcția sau tranșa de vechime i se stabilește
salariul de bază prin înmulțirea coeficientului prevăzut în
anexele legii cu salariul de bază minim brut pe țară garantat
în plată. De aici apar discriminările.
Exemple de discriminări:
›
cadrul didactic care are catedra în două sau mai
multe școli are salariul de bază diferit în fiecare unitatea de
învățământ angajatoare întrucât într-o școală există funcție
similară și atunci i se acordă salariul de bază pe care l-a avut
colegul în iunie 2017, iar în cealaltă școală neexistând
funcție similară i se stabilește salariul de bază prin
înmulțirea coeficientului prevăzut în anexele legii cu
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată,
rezultând un salariu mai mare.
›
bucătăreasa care cu 20 de ani vechime în
învățământ are salariu mai mic decât bucătăreasa nou
angajată, cu 1 septembrie 2017, cu 14 ani vechime în muncă
dar căreia i se stabilește salariul de bază prin înmulțirea
coeficientului prevăzut în anexele legii cu salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată întrucât nu există funcție
similară în unitate în înțelesul definiției dată de art. 7 lit. g
din Legea nr. 153/2017.
C o n s i d e r ă m c ă , p e n t r u e l i m i n a re a t u t u ro r
discriminărilor, respectiv anomaliilor și pentru salarizarea
în mod unitar a angajaților din sistemul de învățământ
stabilirea salariului de bază ar trebui să se facă prin
înmulțirea coeficientului prevăzut în anexele legii cu
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.
b) Stabilirea contribuțiilor sociale datorate de angajatori
pentru salariații încadrați pe fracțiuni de normă. În acest
moment conform OG nr. 4 din 2017 de modificare a Codului
Fiscal contribuțiile se calculează la valoarea salariului
minim brut pe țară dacă ești angajat nu normă întreagă sau
cu timp parțial și ai salariului sub cel minim brut pe țară, dar

JURNAL sindical nr. 123-124, Ianuarie 2018
aplicația Edusal nu permite calcularea și reținerea
contribuțiilor în acest mod.
Prin urmare, solicităm MEN să intervină cu
precizări, norme de aplicare a legislației salarizării în
vederea stabilirii salariilor angajaților din învățământ în
mod unitar la nivelul țării și modificarea, respectiv
actualizarea aplicației Edusal în concordanță cu prevederile
legale în vigoare.
II. Calculul tarifar la plata cu ora:
Începând cu 1 septembrie 2017 salariaților în regim
de plata cu ora li s-a diminuat venitul întrucât la stabilirea
tarifului de plata cu ora nu le-au mai fost luate în considerare
gradația de merit și indemnizația de doctorat.
Atât Legea educației naționale nr. 1/2011, art. 264,
cât și Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 6161/2016, dar
și Metodologiile anterioare cum ar fi cea aplicabilă pentru
anul 2016 și aprobată prin Ordinul nr. 5557/2015 stabilesc
gradația de merit ca fiind de 25% din salariul de bază prin
raportare la norma didactică de bază. Același lucru ne spune
și Ordinul MEN nr. 4582/2017 prin care au fost aprobate
listele cu personalul didactic care beneficiază de gradație de
merit începând cu 1 septembrie 2017.
Astfel, din moment ce până la 31 august 2017
gradația de merit a fost luată în calculul tarifului de plata cu
ora, iar temeiul legal, respectiv Legea educației naționale,
Metodologia de acordare a gradațiilor de merit aprobată prin
Ordin de Ministru și chiar Ordinul MEN de aprobarea a
gradațiilor de merit nu au adus modificări, noutăți, nu
înțelegem de ce începând cu 1 septembrie 2017 tariful de
plata cu ora se calculează fără luarea în considerare a
gradației de merit.
În ce privește indemnizația de doctorat, se susține
că nu poate fi luată în calculul tarifului de plata cu ora
întrucât începând cu 1 iulie 2017 se acordă în sumă fixă și nu
ca procent.
Din punctul nostru de vedere există toate
argumentele să poată fi luate în continuare în calcul la
stabilirea tarifului de plata cu ora atât gradația de merit cât și
indemnizația de doctorat, dar și celelalte elemente salariale
întocmai cum s-a realizat acest calcul până la data de 31
august 2017.
Prin urmare, solicităm MEN să dispună
modificarea aplicației Edusal în ce privește tariful de plata
cu ora prin stabilirea acestuia cu luarea în considerarea a
gradației de merit, a indemnizației de doctorat și a celorlalte
sporuri și indemnizații așa cum s-a procedat până la data de
31 august 2017.
III. Conform art. 23 din Legea nr. 153/2017, până la
data de 30 august 2017 trebuia elaborat de către MEN și
adoptat prin HG Regulamentul-cadru privind stabilirea
locurilor de muncă și categoriilor de personal, precum și
mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă.
Nici până în acest moment nu a fost adoptat acest
Regulament.
Arătăm că SLI MM a câștigat acest spor în instanță

în favoarea membrilor de sindicat îndreptățiți pentru
perioada 2011-2015, iar în acum inițiem procese având ca
obiect sporul pentru condiții periculoase și vătămătoare
începând cu anul 2015 la zi.
Solicităm MEN ca în regim de urgență să elaboreze
și să transmită spre aprobare Guvernului Regulamentulcadru privind stabilirea locurilor de muncă și categoriilor de
personal, precum și mărimea concretă a sporului pentru
condiții de muncă pentru angajații din sistemul de
învățământ.
IV. Readucem în discuție modificarea Legii
educației naționale nr. 1/2011 în sensul reintroducerii
posibilității personalului didactic de a se pensiona cu 3 ani
anteriori îndeplinirii condițiilor pentru pensionarea la limită
de vârstă fără diminuarea pensiei.
Solicităm sprijin în finalizarea procedurilor de
modificare a Legii educației naționale nr. 1/2011 în acest
sens.
V. Calculul sporurilor la valoarea salariului de bază
aferent lunii decembrie 2016. În acest moment sporurile
salariale se calculează prin raportare la salariile de bază de
anul trecut, ceea ce conduce la obţinerea unor venituri
salariale mai mici decât ar trebui de fapt. Concret, angajaţii
din învăţământ pierd lunar, în medie, peste 3% din venitul
brut, iar procentul poate fi mai mare, dacă au mai multe
sporuri. Ni s-a promis remedierea acestei inechități prin
Legea salarizării unitare, dar Legea nr. 153/2017 nu a
rezolvat această problemă.
Solicităm remedierea deîndată a acestei nereguli și
modificarea aplicației Edusal în sensul de a calcula sporurile
și indemnizațiile prin raportare la salariul de bază actual.
VI. Suntem nemulţumiţi de cuantumul mic al
creşterii salariilor nete preconizate pentru anul 2018
comparativ cu creşterile salariilor brute, consecinţă a
majorării contribuţiilor angajaţilor către stat. Nu mai
spunem că promisa creștere salarială cu 20% din iulie 2017
nu s-a operat.
Preşedinte, Prof. Ioana PETREUȘ
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Comisia Paritară MEN - Federații sindicale
(continuare din pagina 1)

3.Referitor la pct. 2 - Discutarea problemelor privind
reîncadrarea personalului didactic, generate de aplicarea
dispozițiilor Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice: s-a stabilit ca
problemele privind reîncadrarea să fie discutate după ce se
aprobă ordonanța de urgență de modificare a Legii – cadru
nr. 153/2017.
4.Referitor la pct. 9 - modificarea Regulamentului - cadru
de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016,
domnul ministru și-a exprimat intenția de a modifica acest
regulament - cadru, astfel încât acesta să fie pus în acord cu
modificările legislative; de asemenea dorește ca în acest
regulament- cadru să fie reglementate și: Statutul elevilor,
situația auxiliarelor didactice. Comisia tehnică de lucru
pentru modificarea R.O.F.U.I.P. se va întruni joi,
07.12.2017.
5.În ceea ce privește pct. 1 de pe ordinea de ziNegocierea colectivă pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, prevăzută de art. VII alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2017 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative- s-a hotărât că nu este
necesară negocierea colectivă la nivelul unităților de
învățământ preuniversitar, având în vedere dispozițiile
speciale ale art. 138, cuprins în CAPITOLUL IV -Părţile şi
reprezentarea acestora la negocierea colectivă în sectorul
bugetar, din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, dar și prevederile
art. VII din O.U.G. nr. 82/2017, care nu conțin derogări de la
disăozițiile art. 138 ș.u. din Legea 62/2011.
6.Referitor la pct. 3 al ordinii de zi - Constituirea comisiei
tehnice de lucru și stabilirea calendarului întâlnirilor, în
vederea elaborării Proiectului Normelor metodologice
privind stabilirea gradului unităților și instituțiilor de
învățământ preuniversitar și a salariilor de bază ale
personalului didactic de conducere, de îndrumare şi control
din învăţământul preuniversitar, având în vedere dispozițiile
pct. (3) din Subcapitolul I A, coroborate cu cele ale art. 2 din
Subcapitolul II B din Capitolul I al Anexei nr.1 la Legeacadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice - s-a hotărât ca această comisie tehnică de
lucru să fie formată din 5 reprezentanți ai direcțiilor de
specialitate din M.E.N. și câte 2 reprezentanți ai federațiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate

JURNAL sindical

învățământ preuniversitar, iar prima întâlnire a acestei
comisii să aibă loc luni, 11.12.2017, orele 10.00, la sediul
M.E.N.;
7. În ceea ce privește pct. 4 al ordinii de zi - Stabilirea
criteriilor pe baza cărora se realizează diferențierea pe zone
și localități, în vederea elaborării proiectului hotărârii de
guvern privind diferențierea pe zone și localități și acordarea
indemnizației cuvenite personalului didactic de predare
calificat şi personalului didactic de conducere care îşi
desfăşoară activitatea în zone izolate – s-a hotărât ca aceste
criterii să se realizeze de comisia de la pct. 3 al ordinii de zi;
8.Constituirea comisiei tehnice de lucru și stabilirea
calendarului întâlnirilor, în vederea elaborării normativelor
de încadrare pentru personalul didactic auxiliar și
nedidactic, în conformitate cu dispozițiile art. 16 din
Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de
Activitate Învățământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P) –
s-a stabilit ca această comisie, prevăzută la pct. 5 al ordinii de
zi, să se stabilească în luna ianuarie 2018;
9.În luna ianuarie 2018 se vor stabili și comisiile tehnice
prevăzute la pct. 6, 7 și 14 de pe ordinea de zi, cu precizarea
că, din comisia de la pct 7 - care va elabora proiectul
N o m e n c l a t o r u l u i b o l i l o r p ro f e s i o n a l e ș i a
incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică vor face parte și reprezentanți ai Ministerului Sănătății.
10. Comisia de la pct. 8 - care va elabora Metodologia de
calcul a daunelor-interese moratorii sub forma dobânzii
legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri
executorii prin care s-au acordat drepturi salariale
personalului din învățământ- va fi aceeași comisie care va
elabora Proiectul Normelor metodologice privind stabilirea
gradului unităților și instituțiilor de învățământ
preuniversitar și a salariilor de bază ale personalului didactic
de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul
preuniversitar și care se va întruni luni, 11.12.2017.
11. Modificarea calendarului mobilității personalului
didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar
2017-2018 – Anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind
mobilitatea personalului didactic de predare din
învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019,
aprobată prin O.M.E.N. nr. 5485/2017, astfel încât să se
asigure respectarea dreptului legal la concediul de odihnă
anual pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare
și control- pct. 12 de pe ordinea de zi - se va discuta în
comisia tehnică constituită pentru rezolvarea problemei
înscrisă la pct. 9 al ordinii de zi, care se va întruni joi,
07.12.2017.
Departament Comunicare
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