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Conferinta
Judeteană
,
,
a Sindicatului Liber din
Învătământ
Maramures,
,
În 19 mai 2017, la Perla Cosăului din localitatea Ferești
(situată la 5 km de Ocna Șugatag) va avea loc Conferința
Județeană a Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș.
Scopul întrunirii Conferinței Județene în ședință ordinară este
alegerea conducerii sindicatului pentru următorii 5 ani.

Neajunsuri, lacune și inadvertențe
în proiectul Legii salarizării
Colegiul Național al Liderilor
F.S.L.I., analizând proiectul
Legii-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice în ansamblul său, precum
și anexa referitoare la familia
ocupațională 'Învățământ', a
constatat o serie de neajunsuri,
lacune și inadvertențe, cele mai
importante fiind:
1. Încălcarea Programului de
guvernare aprobat de Parlamentul României, în condițiile
în care acesta prevede o creștere a salariilor cu 20%,
începând cu data de 01 iulie 2017 și cu 30% de la data de
01 ianuarie 2018, iar în proiectul Legii-cadru privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice se
propune ca prima tranșă de majorare, în procent de 50%,
să se acorde de la data de 01 ianuarie 2018. Această
propunere înseamnă o diminuare cu 6% a majorărilor
salariale și, ceea ce este mai important, provoacă în rândul
salariaților din sistemul de învățământ o stare de
neîncredere și suspiciune referitoare la transpunerea în
practică a prevederilor viitoarei legi privind salarizarea
unitară;
2. Poziționarea în grila de salarizare a funcțiilor
didactice este nemulțumitoare, atâta timp cât, pe o scară de
la 1 la 12, coeficientul maxim de multiplicare pentru
profesorul S, cu gradul didactic I, ar urma să fie în anul
2023 de 2,76 (la gradația 5), coeficient care reprezintă 0,23
din indemnizația Președintelui României. Precizăm că în
Legea nr. 284/2010, aceeați funcție are coeficientul 5,36
pe o scară de la 1 la 15, ceea ce reprezintă 0,35 din
indemnizația Președintelui României;
Proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice demonstrează faptic că
învățământul nu este o prioritate națională, așa cum se
clamează;
(continuare în pag. 2)

Președinte, Simion Hancescu

Alături de membrii Conferinței Județene SLI MM și delegați,
participă reprezentanți ai FSLI și CSDR. Printre participanți:
domnul Simion Hancescu - Președinte al Federației Sindicatelor
Libere
din Învățământ, Iacob Baciu – Președintele
Confederației Sindicatelor Democratice din România, Ana
Moldovan – Inspector școlar general, Liviu Marian Pop –
Senator.
Pe Ordinea de zi a Conferinței:
•
Proiect de hotărâre privind Regulamentul organizării alegerilor;
•
Alegerile pentru funcțiile de președinte, membrii BO, cenzori;
•
Proiect de hotărâreprivind modificarea statutului S.L.I. MM;
•
Turul al 2-lea al alegerilor – dacă este cazul;
•
Proiect de hotărâre privind valorificarea patrimoniului SLI MM;
•
Validarea pe funcții a celor aleși.
Menționăm că în aceeași zi va avea loc și ședința Colegiului
Liderilor în care vor fi supuse aprobării:
•
Raportul semestrial al Comisiei de Cenzori;
•
Proiectele de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare
pe anul 2016 și a proiecției bugetare pe anul 2017;
•
Proiectul de hotărâre privind programul social al SLI MM;
Biroul Operativ SLI MM
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Presedinte
le CSDR Ia cob Baciu
,

a fo st ales presedinte
al Consiliului Economic si
Social (CES)
,
,
Consiliul Economic și Social (CES) este structura de
dialog social tripartită formată din reprezentanți ai
confederațiilor patronale reprezentative, reprezentanți ai
confederațiilor sindicale reprezentative și reprezentanți ai
societății civile desemnați de către guvern din rândul
organizațiilor neguvernamentale.
Consiliul Economic și Social este structură consultativă
care analizează și avizează acte normative inițiate de guvern
sau propuneri legislative ale senatorilor și deputaților.
Conducerea Consiliului Economic și Social este deținută,
prin rotație, pe o perioadă de patru ani, de persoana
desemnată din rândul structurilor constitutive și votată de
plenul CES.
În mandatul următorilor patru ani, funcția de președinte al
CES revine părții sindicale.
Confederațiile sindicale reprezentative l-au desemnat pe
președintele CSDR, Iacob Baciu, candidat din partea
sindicatelor. În 4 aprilie 2017 votul plenului CES l-a ales,
prin vot secret, pe domnul președinte al CSDR, Iacob Baciu,

în funcția de președinte al CES.
Această alegere reprezintă
recunoașterea expertizei, experienței și echilibrului de care a
dat dovadă președintele CSDR
și al meritelor membrilor de
sindicat ai CSDR, care au
dovedit consecvență, seriozitate
și profesionalism în activitatea
de susținere a drepturilor
fundamentale ale lucrătorilor,
stabilirea unor relații de muncă echitabile și sigure,
retribuirea corectă a forței de muncă, drepturi ale
lucrătorilor respectate de autorități și angajatori, ceea ce a
făcut din CSDR o organizașie sindicală performantă,
respectată și ascultată de autorități, colegii din celelalte
confederații sindicale, confederațiile patronale și societatea
civilă.
Recunoașterea activității CSDR afost consolidată și
recunoscută prin această alegere și creează premisele pentru
o activitate echilibrată și eficientă în cadrul CES în ceea ce
inseamnă asigurarea cadrului de avizare a actelor normative
ale guvernului și ale propunerilor legislative inițiate de
senatori și deputați prin garantarea drepturilor fundamentale
ale cetățenilor, asigurarea condițiilor pentru un mediu
economic sănătos și promovarea relațiilor de muncă corecte
și sigure pentru lucrători.
Prin această alegere CSDR și-a consolidat poziția în
rândul mișcării sindicale.
Departament Comunicare

(continuare din pag. 1)
3. Propunerea anormală ca un număr apreciabil de
indemnizații de conducere să fie inferioare salariilor de bază
pentru funcțiile didactice de predare;
4. Există anomalii și în ceea ce privește salariile propuse
pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul
nedidactic.
În aceste condiții Colegiul Național al Liderilor F.S.L.I.
solicită Parlamentului României următoarele:
a) aplicarea primei tranșe de majorare de la data de 01
iulie 2017 și a celei de—a doua, începând cu data de 01
ianuarie 2018, în conformitate cu prevederile Programului
de guvernare aprobat de Parlamentul României;
b) revizuirea coeficienților de ierarhizare pentru funcția
didactică de predare, astfel încât salariul de bază maxim în
învățământul preuniversitar, corespunzător gradației 0 să
reprezinte aproximativ 0,28 din indemnizația Președintelui
României. Această modificare se impune și pentru a
transpune în practică mai multe decizii ale Curții
Constituționale a României (202/2015; 510/2015;

597/2015;etc) conform cărora '...deși legiuitorul are dreptul,
potrivit Legii fundamentale, de a reglementa salarizarea
personalului didactic și didactic auxiliar, totuși, în
activitatea de legiferare în această materie, legiuitorul
trebuie să țină seama că învățământul constituie prioritate
națională, iar salarizarea personalului didactic și didactic
auxiliar trebuie să fie în acord cu rolul și importanța muncii
prestate';
c) remedierea anomaliilor din proiectul Legii-cadru
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în
ceea ce privește grilele propuse pentru funcțiile de
conducere, precum și pentru anumite funcții didactice
auxiliare și nedidactice.
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Colegiul Național al Liderilor FSLI a hotărât, în numele
membrilor de sindicat ale căror interese le reprezintă că, în
situația în care Parlamentul României nu va remedia
problemele semnalate, urmează să se declanșeze acțiuni
legale de protest.
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Contractul Colectiv de Muncă Unic
la Nivel de Sector de Activitate
Învățământ Preuniversitar
În Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 1/28.02.2017 a fost
publicat Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector
de Activitate Învățământ Preuniversitar înregistrat cu nr.
78/22.02.2017. Printre prevederile acestui contract se regăsesc
și următoarele:
- Orele de educație fizică predate de învățători, institutori și
profesori pentru învățământul primar pot fi remunerate în sistem
de plata cu ora, ca personal necalificat;
- Liderii organizațiilor sindicale din unitățile de învățământ
sunt scutiți, la solicitarea acestora, de unele servicii, precum:
tutoriat, serviciul pe școală, serviciul la cantină, recensământul
populației școlare și alte activități extrașcolare;
- Orele suplimentare prestate de către personalul didactic
auxiliar și nedidactic (funcții auxiliare specifice) se compensează
prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice.
- Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic (funcții
auxiliare specifice) au dreptul la o pauză de masă de 20 de minute,
care se include în programul de lucru.
- Salariații încadrați cu contract individual de muncă cu timp
parțial beneficiază de vechimea în muncă/învățământ
corespunzătoare unei norme întregi.
- Sunt zile nelucrătoare și 24 ianuarie, a treia zi de Paști și 1
Iunie.
- La stabilirea duratei concediului de odihnă anual perioadele
pentru incapacitate temporară de muncă și cele aferente
concediului de maternitate, concediului de risc maternal și
concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră
perioade de activitate prestată.
- Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau
vătămătoare beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de
6 zile lucrătoare, în condițiile legii.
- Personalul din învățământ are dreptul, pentru rezolvarea unor
situații personale, la 5 zile libere plătite/an școlar, pe bază de
învoire colegială, având obligația de a-și asigura suplinirea cu
personal calificat, acesta din urmă urmând a fi remunerat
corespunzător.
- Cadrele didactice care redactează teza de doctorat au dreptul
la 6 luni de concediu plătit.
- Pe lângă concediile fără plată prevăzute de Legea educației
naționale, salariații au dreptul la concedii fără plată pentru
rezolvarea unor situații personale a căror durată nu poate depăși
30 de zile lucrătoare pe an calendaristic, acestea neafectând
vechimea în învățământ.
- Personalul didactic și didactic auxiliar beneficiază de
decontarea cheltuielilor de naveta.
- Personalul didactic de predare beneficiază de indemnizație
de instalare.
- Pentru prestarea activității în locuri de muncă cu condiții
grele, periculoase, nocive, penibile sau altele asemenea, salariații

beneficiază, în condițiile legii, de sporuri la salariul de bază.
- Unitățile de învățământ vor organiza la încadrarea în muncă
și ori de câte ori este nevoie, examinarea medicală a salariaților.
Examinarea medicală este gratuită pentru salariați.
- Copiii întregului personal din învățământul preuniversitar
sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la
concursurile de admitere în învățământul superior, de plata
taxelor percepute pentru eliberarea unor acte și documente
școlare, au prioritate și beneficiază de gratuitate în internate și
cămine studențești.
- În cazul în care angajarea pe un post din învățământ se face
prin concurs, dacă un salariat și o persoană din afara unității obțin
aceleași rezultate, salariatul va avea prioritate la ocuparea
postului.
- Încadrarea personalului didactic în regim de plata cu ora sau
prin cumul se face prin încheierea unui contract individual de
muncă pe perioadă determinată cu unitatea școlară.
- Personalul didactic auxiliar și nedidactic (funcții auxiliare
specifice) poate fi transferat de la o unitate de învățământ la alta.
- În perioada preavizului, salariații au dreptul să absenteze
jumătate din timpul efectiv al programului de lucru zilnic, pentru
s-și căuta un loc de muncă, fără ca aceasta să afecteze salariul și
celelalte drepturi care i se cuvin.
- Ministerul Educației și instituțiile de învățământ se obligă să
asigure salariaților accesul periodic la formarea profesională,
cum ar fi participarea la cursuri organizate de casele corpului
didactic sau de furnizori de servicii de formare profesională ori
stagii de perfecționare organizate de organizațiile sindicale
reprezentative.
- Ministerul Educației asigură și sumele percepute de
instituțiile de învățământ superior pentru instrumentarea
dosarelor în vederea acordării gradelor didactice.

Regulamentul-cadru privind organizarea
și funcționarea Comisiilor Paritare
În anexa nr. 2 a CCM se poate citi: Acestea se constituie la orice
nivel, național, județean și la nivelul unităților de învățământ și
sunt compuse dintr-un număr egal de reprezentanți. Conform
CCM printre atribuțiile Comisiei Paritare de la nivelul unității de
învățământ se numără:
Stabilesc modul de desfășurare a manifestărilor
ocazionate de evenimentele sărbătorite pe 5 Iunie – Ziua
învățătorului și pe 5 Octombrie – Ziua Mondială a Educației.
- Convin asupra unui program flexibil de lucru, precum și
asupra modalităților concrete de aplicare a acestuia.
- Stabilesc condițiile în care zilele de repaus săptămânal vor fi
acordate în alte zile ale săptămânii decât sâmbăta și duminica;
- Stabilesc durata exactă a concediului suplimentar de odihnă
pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic (funcții auxiliare
specifice) între 5 și 10 zile lucrătoare.
- Interpretează prevederile contractelor colective de muncă, în
funcție de condițiile concrete, la solicitarea oricăreia dintre părți.
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Federațiile sindicale nemulțumite

Î n t r u c â t l a î n t â l n i r i l e d i n t re
reprezentanții organizațiilor sindicale
reprezentative din învățământ și cei ai
Ministerului Muncii și Justiției Sociale nu s-a
ținut cont de principiile propuse de sindicatele
din învățământ, iar în grila propusă de Guvern
salariații din învățământ se regăsesc pe
ultimele trepte, Federațiile sindicale din
educație, întrunite în 20 aprilie 2017, au
apreciat că se impun o serie de corecturi,
respectiv propuneri noului proiect al Legii
salarizării bugetarilor. Observațiile celor trei
Federații din educație au fost transmise către
Guvernul României, Domnului Prim-ministru
Sorin Grindeanu, Doamnei Ministru Lia
Olguța Vasilescu - Ministerul Muncii și
Justiției Sociale, Domnului Ministru Gabriel
Petrea - Ministerul Consultării Publice și
Dialogului Social, precum și Președintelui
PSD, Liviu Dragnea.
Federațiile sindicale reprezentative din sectoarele de
activitate învățământ preuniversitar si universitar respectiv Federația Sindicatelor Libere din
Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație
”Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală
4

”ALMA MATER” – apreciază că Legea salarizării
unitare a personalului plătit din fonduri publice este
imperios necesară, având în vedere haosul și
inechitățile actuale din domeniul salarizării.
În urma analizării în ansamblu a proiectului actului
normativ în cauză elaborat de Ministerul Muncii și
Justiției Sociale și a propunerilor trimise de
sindicatele afiliate, apreciem că se impun o serie de
corecturi în cuprinsul acestuia, atât la familia
ocupațională ”învățământ”, cât și la prevederile
generale, din următoarele motive:
O comparație între Legea-cadru nr. 284/2010
privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice și proiectul noii legi demonstrează
fără echivoc faptul că principiile diferă, în cel din
urmă învățământul fiind dezavantajat evident, din
următoarele considerente:
•
conform Legii nr. 284/2010, salariul de bază
maxim la care putea ajunge un profesor S era
corespondentul coeficientului 5,36 (0,35 din
indemnizația Președintelui României) pe o scară de
la 1 la 15; în proiectul legii de salarizare unitară,
coeficientul maxim este de 2,76 (0,23 din
indemnizația Președintelui României), pe o scară de
la 1 la 12.
•
prin Legea nr. 284/2010 s-a stabilit raportul
dintre salariul maxim al unui profesor S și salariul
profesorului debutant S este de 2,55:1, în timp ce în
proiectul legii de salarizare unitară acest raport este
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de proiectul Legii salarizării
de numai 1,68:1.
•
potrivit Legii nr. 284/2010, salariul de bază
maxim la care putea ajunge un profesor universitar
era corespondentul coeficientului 8,16 (0,55 din
indemnizația Președintelui României), pe o scară de
la 1 la 15; în proiectul Legii privind salarizarea
unitară, coeficientul maxim este de 5,41 (0,45 din
indemnizația Președintelui României), pe o scară de
la 1 la 12.
1.
Așa cum sunt previziunile economice și
ținând cont și de presiunea domeniului privat, este
puțin probabil ca până în anul 2022 salariu minim
brut pe țară garantat în plată să ajungă la 2500 de lei.
Varianta realistă, avansată de specialiști, este că
acesta ar putea ajunge la aproximativ 2000 de lei in
anul 2022. Și atunci nu este oare periculos să apară în
lege coeficienții în raport de care se va calcula
salariul de bază începând cu anul 2023? Neatingerea
nivelului de 2500 lei al salariului minim va
determina, conform art.12. alin.(2) din proiect, o
scădere a salariilor începând cu 2023, datorită
coeficienților foarte mici, după cum se observă mai
sus.
2.
Un învățător M, la treapta de vechime 15-20
de ani si gradul didactic I, ar urma sa aibă un salariu
egal cu al învățătorului necalificat, de 25 de ani
vechime!
3.
Funcțiile de conducere din învățământul
preuniversitar și universitar vor fi neatractive, atât
timp cât indemnizațiile corespunzătoare acestor
funcții sunt, în foarte multe cazuri, sub salariile de
bază, fără sporuri, ale personalului didactic de
predare.
Astfel, dacă salariul de bază maxim al unui profesor S
poate ajunge la aproximativ 6869 lei, indemnizațiile
pentru funcții de conducere vor fi de: 5966 lei pentru
director unitate de învățământ gradul I, 6844 lei
pentru director adjunct unitate de învățământ gradul
II, 5791 lei (pentru director adjunct unitate de
învățământ gradul I.
De asemenea: un inspector școlar va beneficia de o
indemnizație de 6229 lei, cu aproximativ 700 de lei
mai puțin decât salariul de bază maxim al unui
profesor; un rector profesor ar avea la universitate
gradul 1 un salariu cu doar 160 lei mai mare decât un
profesor universitar, la maxim, iar un prorector cu
1963 lei mai puțin decât același profesor.
4.
Alte inadvertențe apar și în cazul personalului
didactic auxiliar. Astfel:
un bibliotecar S, de la categoria alte biblioteci
(adică preuniversitar și universitar) va ajunge la un
salariu de 5786 lei, egal cu al informaticianului
IA(S), în timp ce secretarul șef și contabilul șef dintro unitate de învățământ de gradul I preuniversitar vor
avea un salariu de mai mic, 5212 lei;

același bibliotecar va avea salariul de bază
mai mare decât al unui profesor S, cu gradul didactic
II și la treapta de vechime 20-25 de ani (5670 lei);
trebuie avută în vedere și discrepanța care
există raportat la salariul stabilit pentru
administratorul financiar S (5410 lei) sau un secretar
S (5303 lei);
salariile de bază pentru contabilul-șef și
secretarul-șef S din unitățile de învățământ
preuniversitar de gradul I (5212 lei), sunt mai mici
decât salariile administratorului financiar S (5431
lei) sau secretarului S (5323 lei);
în învățământul special, salariul personalului
medical va fi mai mare chiar decât salariile
personalului didactic, ceea ce va genera
nemulțumirea acestuia din urma.
5.
Salariile de bază ale bucătarilor sunt
nejustificat de mici, comparativ cu cele ale
îngrijitorilor și muncitorilor. De exemplu, salariul de
bază al unui muncitor calificat, la gradația 5, poate
ajunge la 4812 lei, în timp ce salariul maxim al unui
bucătar poate ajunge la 3680 lei în anul 2022, în
condițiile în care acesta din urmă este muncitor
calificat.
6.
Din textul proiectului de lege nu reiese care va
fi mecanismul de stabilire a indemnizațiilor
personalului din Anexa IX, începând cu anul 2023.
7.
Proiectul legii de salarizare unitară nu
respectă Programul de guvernare aprobat de
Parlamentul României. Conform acestuia, salariile
din învățământ ar trebui să crească cu 20%, începând
cu data de 1 iulie 2017, și cu 30 % începând cu data de
1 ianuarie 2018; însă proiectul de lege menționat
reglementează creșterea salariilor din învățământ cu
50% abia de la data de 01 ianuarie 2018.
8.
Proiectul de lege menține până la data de 31
decembrie 2017 actualul sistem de calcul al
sporurilor și indemnizațiilor
- respectiv prin
raportare la salariul de bază din luna decembrie 2016
(în condițiile în care textul prevede ca ”se mențin în
plată la nivelul acordat pentru luna martie 2017”), iar
nu la salariul de bază de care persoana beneficiază
efectiv la momentul acordării sporurilor. Ori,
federațiile noastre au primit asigurări din partea
Guvernului că problema calculului corect și normal
al sporurilor va fi reglementată de la 1 iulie 2017, prin
Legea privind salarizarea unitară – ceea ce constatăm
că nu se întâmplă, spre nemulțumirea salariaților din
sistem.
Ținând cont de aspectele prezentate de mai sus,
formulăm următoarele PROPUNERI:
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1.)
Coeficientul maxim corespunzător funcției
de profesor, grad I, S, cu o vechime de peste 25 de ani,
să fie de aproximativ 3.35, coeficient ce se poate
realiza la un salariu minim de 2050 lei (dacă se
dorește păstrarea salariului din grilă). Numai în
aceste condiții s-ar putea ajunge la un raport mai
firesc între salariul maxim și cel minim pentru un
profesor să fie de cel puțin 2:1, raport pe care îl
regăsim în majoritatea țărilor. De asemenea, s-ar
ajunge ca salariul maxim al unui profesor S să
reprezinte aproximativ 0,28 din indemnizația
președintelui României (menționăm că, potrivit
dispozițiilor Legii nr. 284/2010, acest raport este de
0,35).
Ca o concluzie generală, este necesară recalcularea
tuturor coeficienților din grile corespunzător unui
salariu minim brut pe tara garantat în plata de
2050lei.
Această propunere ține cont și de faptul că în
proiectul Legii privind salarizarea unitară, se poate
ajunge la salariul maxim după 25 de ani de muncă, în
timp ce în prezent și în Legea 284/2010, salariul
maxim se poate atinge după 40 de ani de muncă.
2.)
Indemnizațiile directorilor unităților de
învățământ ar trebui să fie cu aproximativ 20% mai
mari, iar cele ale directorilor adjuncți cu aproximativ
15 % mai mari decât salariul de bază maxim al unui
profesor S.
De asemenea, indemnizațiile inspectorilor școlari
generali și inspectorilor școlari generali adjuncți
trebuie să fie mai mari decât indemnizațiile
directorilor unităților de învățământ, iar salariile de
bază ale inspectorilor din MEN trebuie să fie
superioare față de cele ale inspectorilor școlari
generali.
3.)
Având în vedere că stresul la care este supus
un cadru didactic este comparabil cu cel al
magistraților, se impune acordarea unui spor de
suprasolicitare neuropsihică, prin creșterea salariilor
de bază cu 3% pentru fiecare tranșă de vechime.
Facem precizarea că, în trecut, cadrele didactice
au beneficiat de acest drept.
4.)
Fidelitatea personalului didactic cu peste 30
de ani vechime în învățământ trebuie răsplătită cu un
spor de 5%.
5.)
Pentru stimularea performanțelor cadrelor
didactice din învățământul universitar trebuie
acordat, prin competiție, pentru 15% din personalul
didactic de predare un spor de performanță
academică de 10% pe durata unui an.
6.)
Trebuie reglementată salarizarea întregului
personal din cadrul Academiei Române și a celui din
unitățile subordonate acesteia.
7.)
Sporul de doctor pentru a nu fi considerat
indemnizație și conform Art.25, al.1 să se ia în calcul
la determinarea limitei de sporuri în care trebuie să se
încadreze ordonatorul de credite, trebuie considerat
ca mărire a salariului de bază cu un cuantum de 50%
din salariu minim brut pe tară garantat în plată.
8.)
Pentru funcțiile de execuție de la personalul
didactic auxiliar, salariul de bază cel mai mare trebuie
să fie cel al informaticianului S, iar salariul de bază al
bibliotecarului trebuie să fie egal cu cel al
administratorului de patrimoniu.
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9.)
Salariile bucătarilor trebuie să fie egale cu
cele ale muncitorilor calificați I.
10.) Conform Programului de guvernare aprobat
de Parlamentul României, Legea salarizării unitare
trebuie aplicată și pentru învățământ începând cu
data de 1 iulie 2017, prin acordarea unei creșteri
salariale de 20%.
Următoarea tranșă de majorare, conform aceluiași
Program de guvernare, ar trebui sa fie de 30%
începând cu data de 1 ianuarie 2018.
11.) Se impune eliminarea oricăror dispoziții
referitoare la calculul sporurilor si indemnizațiilor
prin raportare la un alt salariu de bază decât cel pe
care îl are persoana în plată. Sporurile/ indemnizațiile
se calculează la salariul de bază al persoanei din
momentul nașterii dreptului.
12.) Întrucât în familia ocupațională învățământ
există peste 30 de funcții care vor trebui preluate din
alte familii ocupaționale, al căror statut – didactic
auxiliar/ auxiliar specific - era reglementat prin
Legea nr. 250/2016 si H.G. nr. 38/2017 (care, odată
cu intrarea în vigoare a noii legi, vor fi abrogate),
solicităm completarea Anexei nr I – FAMILIA
OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE
”ÎNVĂȚĂMÂNT”, 6. Salarii de bază pentru
funcțiile didactice auxiliare – cu restul de funcții din
H.G. 38/2017.
13.) În plus față de cele de mai sus, considerăm că
trebuie operate și alte modificări/ completări
punctuale în textul proiectului Legii privind
salarizarea unitară, respectiv:
I.
La prevederile generale:
a)
la art. 3: se impune introducerea unui nou
alineat - alineatul (2), cu următorul cuprins: ”(2) În
termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în
Monitorul Oficial, fiecare minister elaborează norme
metodologice de aplicare a acesteia, care se aprobă
prin hotărâre de Guvern.”
b)
la art. 7: trebuie definit și ce se înțelege prin
termenul de ”compensație”, întâlnit la art.25 și art. 37
din lege;
c)
la art.8 alin. (2): trebuie eliminată sintagma
”sau avansarea în gradație” - în condițiile în care
acesta se face automat, la împlinirea vechimii
corespunzătoare;
d)
la art.15 - Drepturi salariale pentru activitatea
de control financiar preventiv propunem ca
personalul care exercită activitatea de control
financiar preventiv, pe perioada de exercitare a
acesteia, beneficiază de salariul de bază mai mare cu
10%.
e)
La art. 18 alin. (1): propunem modificare
textului astfel: ”Ordonatorii de credite acordă,
începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi,
indemnizații de hrană anuale...”
f)
La art. 27 alin. (1): propunem modificarea
tezei finale astfel:”... de încadrare aferente gradului
sau treptei profesionale similare în plată la data
reluării activității”.
g)
La art. 26 alin. (4): propunem modificarea
textului astfel: „(4) Ordonatorii de credite, acordă,
începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi,
prime de vacanță anuale, ...”

JURNAL sindical nr. 117, Mai 2017

CEL MAI BUN DASCĂL DIN LUME
În urmă cu trei ani o fundaţie din Dubai, care
promovează îmbunătăţirea educaţiei pentru copiii
defavorizaţi, a înființat premiul Profesorul Anului. În
acest an o profesoara din Canada a fost unul din cei
20.000 de candidaţi din 179 de ţăricare au concurat
pentru Global Teacher Prize. Maggie MacDonnell a
primit titlul de „cel mai bun dascăl din
lume” și un premiu în valoare de un
milion de dolari pentru munca sa
desfășurată în cadrul unei comunităţi
izolate din nordul extrem al Canadei.
De şase ani Maggie
MacDonnell lucrează într-un sat din
nordul Arctic al Canadei cu o
populaţie de 1300 de locuitori. Aici
tânăra profesoară a fost martora
gravelor probleme cu care se
confrunta comunitatea reuşind să
crească de cinci ori frecvenţa şcolară
într-o comunitate izolată de eschimoşi
în care tinerii se confruntă cu
consumul de droguri, alcoolismul şi
sinuciderile. Pentru a veni în sprijinul
acestora Maggie MacDonnell a creat
programe speciale pentru fete, o
cantină comună, un centru de fitness
şi... cursuri pentru prevenirea
sinuciderilor. Potrivit acesteia,
metoda de lucru a fost încurajarea
actelor de bunătate: „Când oferi
oamenilor oportunităţi şi platforme
sănătoase, ei transformă acele
platforme în podiumuri. Este ce s-a
întâmplat acolo”.
Milionul de dolari se acordă în
continuare din pag. 6

II.
La Anexa nr. I - FAMILIA
OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE
„ÎNVĂȚĂMÂNT”:
a.
la art. 7 : se impune introducerea unui nou alineat alineatul (2), cu următorul cuprins: „(2) În învățământul
gimnazial creșterea salariului de bază cu procentul stabilit
conform alin. (1) se face numai pentru orele efectiv lucrate
cu clasele/ grupele simultane”.
b.
la art.12: se impune completarea textului după cum
urmează:
„Personalul didactic de predare, inclusiv cadrele didactice
metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate
fi salarizat...”

tranşe iar câştigătorul are obligaţia de a continua să
predea cel puţin 5 ani după obţinerea distincţiei. În 2016
câştigătorul a fost anunţat de Papa Francisc, iar acum
numele celui mai bun dascăl a fost prezentat prin legătură
video de astronauţii din Staţia Spaţială Internaţională.
Prof. Monica Cândea

c.
art.15: se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.15. Majorările și creșterile salariale prevăzute la
art.4, art.5, art.7, art.8, art.9 și cuantumul salarial pentru
sporul de doctor, nu se iau în calcul la determinarea limitei
sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și
indemnizațiilor prevăzute la art. 25 din lege.”
În speranța că veți da curs propunerilor noastre,
vă asigurăm de întreaga noastră stimă.
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FSLI susține personalul didactic care lucrează cu copii cu CES

În urma sesizărilor din țară privind personalul
didactic care lucrează cu copii cu cerințe educaționale
speciale, FSLI s-a adresat Ministerului Educației
Naționale, doamnei secretar de stat Ariana Oana
Bucur, în vederea soluționării problemelor cu care se
confruntă această categorie de personal dar și copiii cu
CES.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
apreciază că, în perioada imediat următoare, Ministerul
Educației Naționale trebuie să se preocupe de adoptarea
unor măsuri legislative absolut necesare pentru
soluționarea diferitelor probleme cu care se confruntă
personalul didactic care lucrează cu copii cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de
masă, dar și familiile acestor copii.
Adoptarea măsurilor pentru asigurarea alocației
zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a îmbrăcămintei
și a încălțămintei pentru copiii cu CES integrați în
sistemul de învățământ de masă este necesară, dar nu
este suficientă.
Dreptul la învățătură este unul dintre drepturile
fundamentale consfințite de Constituția României, iar
statul are obligația de a asigura accesul tuturor copiilor
la un învățământ de calitate.
Experiența ultimilor ani a demonstrat că
integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în
învățământul de masă nu a condus la rezultatele
așteptate, din cauza neadoptării măsurilor legislative
menite să satisfacă necesităților educaționale speciale
ale acestora.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
are în vedere următoarele măsuri pe care vă solicităm să
le adoptați:

1.
Încadrarea la nivelul fiecărei unități de
învățământ la care sunt înmatriculați copii cu CES de
cadre didactice itinerante și de sprijin, care să
conlucreze permanent, pe parcursul orele de curs, cu
cadru didactic de la clasă, în vederea identificării
necesităților educaționale suplimentare ale copiilor cu
CES, dar și în evaluarea educațională a copiilor cu
CES;
2.
Asigurarea formării profesionale continue, prin
participarea gratuită, la cursuri de specialitate a
cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care
lucrează cu copii cu CES;
3.
Reducerea obligatorie, prin lege, a numărului
de elevi la clasele în care sunt integrați copiii cu CES,
proporțional cu numărul de elevi cu CES integrați;
4.
Alocarea de către stat a fondurilor necesare
pentru plata serviciilor de terapie pentru copiii cu CES
integrați în învățământul preuniversitar, terapii care să
conducă la recuperarea/ îmbunătățirea dizabilității/
tulburării;
5.
Instituirea de sancțiuni contravenționale pentru
reprezentanții legali ai copiilor cu CES care nu-și
îndeplinesc obligațiile ce le revin, în ceea ce privește
aplicarea planului de recuperare/ reabilitare a copilului;
6.
Acordarea de facilități fiscale, inclusiv scutiri
de la plata taxelor și impozitelor, pentru reprezentanții
legali ai copiilor cu CES care demonstrează, cu
documente justificative, că și-au îndeplinit obligațiile
ce le revin, în ceea ce privește aplicarea planului de
recuperare/ reabilitare a copilului.
Președinte,
Simion Hancescu
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