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FSLI solicită MEN
rezolvarea problemelor
privind salarizarea
Către, Ministerul
Educației Naționale,

Revendicările angajatilor
din învătământ
,
,
dezbătute la Prefectura Maramures,
În urma solicitării SLI MM către Prefectura Maramureș a
unei întrevederi în care membrii BO să prezinte revendicările
membrilor de sindicat, în data de 13 octombrie 2017, la Prefectura
Maramureș, a avut loc o întrunire la care au participat, alături de
membrii BO, domnul prefect Vasile Moldovan și domnul subprefect
Alexandru Cosma.

Domnului ministru
Liviu Marian Pop,
Stimate domnule
ministru,
Av â n d î n v e d e r e
discuțiile din data de
04.10.2017 privind
problemele apărute în
salarizarea personalului didactic, considerăm necesare următoarele precizări:
I. ANEXA Nr. I – FAMILIA OCUPAȚIONALĂ
DE FUNCȚII BUGETARE ”ÎNVĂȚĂMÂNT” la
Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, prevede:
1. La lit. A. pct. 2 - 2. Funcțiile de conducere, de
îndrumare și control din învățământul preuniversitar
- a Capitolului I din Anexa nr. 1 se precizează:
„**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile
didactice de conducere, respectiv director și director
adjunct din învățământul preuniversitar de stat, se va
stabili prin norme metodologice aprobate prin
hotărâre a Guvernului.”:
2. La art. 2 al lit. B.- Reglementări specifice
personalului didactic din învățământ - se prevede:
”Ministerul Educației Naționale, cu consultarea
instituțiilor, unităților de învățământ și a partenerilor
sociali, va stabili gradul funcțiilor de conducere din
învățământul preuniversitar și alte instituții/unități
din subordinea acestuia, prin ordin al ministrului,
emis în termen de 60 de zile de la data intrării in
vigoare a prezentei legi, în funcție de următoarele
criterii: număr de personal, elevi și categorii de
Unități."
3. Art. 12 al lit. B stipulează: „Personalul didactic
de predate, inclusiv cadrele didactice metodiste din
unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi
salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul potrivit
prevederilor Legii nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora
sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută
de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare”.
4. Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, nu conține
nici o dispoziție în materia salarizării personalului
didactic, cu atât mai puțin în ceea ce privește
salarizarea personalului didactic încadrat în sistem de
cumul sau plata cu ora.
Preşedinte FSLI, Simion Hancescu
(Continuare în pag. 6)

Redăm mai jos o parte dintre problemele dezbătute care au
generat starea de nemulțumire ce domină din învățământ.
1. Membrii noștri de sindicat reclamă faptul că 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.
2. Conform prevederilor legale, în anul 2017, o parte dn
salariații din învățământ ar trebui să primească sumele restante la
drepturile salariale, stabilite prin sentințe judecătorești. Cu toate
acestea, Executivul nu a cuprins în Legea bugetului de stat pentru anul
2017 sumele necesare pentru plata sentinţelorjudecătoreşti, în
conformitate cu prevederile legale de eşalonare a plăţii acestora. În
medie, fiecare angajat din educaţie ar trebui să recupereze aproximativ
5.000 de lei.
Preşedinte, prof. Ioana PETREUȘ
(Continuare în pag. 2)
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Procese inte nta te de SLI MM
Stimați lideri și membri SLI MM
Vă informăm că au fost înregistrate pe rolul instanțelor
judecătorești toate dosarele având ca obiect daunele interese
moratorii sub forma dobânzilor legale. Și acele dosare la care
nu am primit răspuns din partea liderilor sindicali la solicitările
de lămurire a celor constatate în urma verificării documentelor
au fost înregistrate cu eliminarea problemelor constatate.
Astfel, nu mai primim dosare cu acest obiect.
În perioada imediat următoare vă vom transmite pe
adresele de e-mail a liderilor sindicali model și lista
documentelor necesare 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;

Continuare din pagina 1.
Mai mult, deși s-a promis că se vor aloca aceste sume la
rectificarea bugetară din septembrie, cu această ocazie s-au alocat
bani doar pentru acoperirea deficitului înregistrat pentru plata
salariilor din acest an.
3. Nu mai spunem că promisa creștere salarială cu 20%
din iulie 2017 nu s-a operat, majorările salariale urmând să aibă
loc în două tranșe anul viitor, respectiv la 01.01.2018 și la
01.03.2018.
4. Analizând situația nou creată, suntem nemulţumiţi
de cuantumul mic al creşterii salariilor nete preconizate pentru
anul 2018 comparativ cu creşterile salariilor brute, consecinţă a
majorării contribuţiilorangajaţilor către stat. În urma calculelor
făcute de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ şi
recunoscute ulterior de ministrul Finanţelor Publice, precum şi
de ministrul Muncii, dacă nivelul brut al salariilor va creşte cu
50%, în realitate, ceea ce va primi anul viitor fiecare angajat din
învăţământ va fi o majorare de maximum 25% a venitului net.
Concret, dacă începând cu 01.01.2018 se vor aplica
prevederile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice și tot de la aceeași dată achitarea
dărilor către stat vor reveni angajatului, un profesor debutant
care are acum un salariu net de aproximativ 1440 lei, după
creșterea cu 25% a salariului brut de la 01.01.2018 și prin
aplicarea noului mod de achitare al contribuțiilor (de către
angajat) venitul net al acestui angajat va fi 1495 lei, respectiv
doar cu 3,8% mai mare.
În cazul unui profesor cu peste 40 de ani vechime în
muncă, creșterea ar fi de 4,2%, respectiv de la 2770 lei la 2887
lei începând cu 01.01.2018.
Aplicarea următoarei tranșe de majorare a salariilor de
la 01.03.2018 ar duce salariul debutantului la 1795 lei (o creștere
de 24% față de cel din septembrie, respectiv decembrie 2017),
respectiv la 3465 lei pentru cadru didactic cu peste 40 de ani
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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.
După înregistrarea în instanță a dosarelor având obiectele
de mai sus ne propunem și alte acțiuni 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.
Continuăm să înregistrăm dosare privind:
Decontul cheltuielilor de naveta;
Plata orelor de educație fizică predate în
învățământul primar de învățătorul/institutorul/profesorul
pentru învățământul primar de la clasă;
Plata sporului pentru predare simultană în
învățământul primar și gimnazial.
Consilier juridic SLI MM, Mariana NUSZER-ȚÎNȚA

vechime în muncă (o creștere de 25% față de cel din septembrie,
respectiv decembrie 2017), chiar dacă veniturile brute vor avea
în martie 2018 o creștere de 50% față de cele din luna decembrie
2017.
5. Este ruşinos să clamăm importanța educației doar în
campaniile electorale, iar realitatea să arate că România, țară
membră a Uniunii Europene, alocă cei mai puţini bani pentru
educaţie, respectiv 248 de euro pe cap de locuitor, în condiţiile în
care media UE este de 1.400 de euro.
6. Nu de importanță minimă este faptul că personalul
auxiliar și nedidactic a fost redus sub minimul suportabil. Ex.
1,5 norme de îngrijitoare la 220 de copii din învățământul
preșcolar și îngrijitoarele din școli cu 0,5-0,8 norme. Cu regret
constatăm că nici actuala putere nu respectă ceea ce a promis în
campania electorală, ceea ce a fost cuprins în programul de
guvernare, iar acest lucru este o dovadă clară a dezinteresului
pentru acest domeniu de activitate, subfinanțarea cronică a
învățământului grevând nu numai asupra calității actului
educațional, ci asupra viitorului acestei națiuni.
7. În ceea ce privește sistemul public de pensii, vă
informăm că și în acest caz, există inechități revoltătoare. Dacă
pensia medie în sistemul de educație este sub 1000 de lei, în alte
domenii de activitate, care cu adevărat au fost tratate ca
prioritate națională, cuantumul mediu al pensiei este de peste
3000 de lei. Nu mai vorbim de pensiile speciale care ating un
nivel inimaginabil pentru un cadru didactic, de peste 10000 de
lei. Un profesor cu 43 de ani de activitate primește o pensie de
1500 de lei doar pentru că principiul de calcul este diferit față de
cel aplicat în cazul altor bugetari.
Având în vedere toate cele expuse vă solicităm
Domnule Prefect să faceți diligențele cuvenite pentru a
demonstra că și pentru dumneavoastră educația este o prioritate,
că apreciați activitatea cadrelor didactice în formarea generației
care va asigura viitorul nostru al tuturor.
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Considerații SLI MM privind Legea-cadru
a salarizării unitare nr. 153/2017
În Monitorul Oficial nr. din 28 iunie 2017 a fost
publicată mult așteptata lege-cadru privind salarizarea în
sectorul bugetar sub nr. 153/2017. Prevederile acestei legi
se aplică etapizat:
u
Începând cu 1 iulie 2017:
•
se păstrează același salariu ca în iunie 2016;
•
se acordă indemnizația de doctorat în cuantum fix
de 50% din salariul de bază minim brut garantat pe țară;
•
se acordă spor de predare simultană pentru 2 până
la 5 clase/grupe combinate atât pentru învățământul
primar și gimnazial, dar și pentru învățământul preșcolar
între 7-20%;
•
se acordă spor de control financiar preventiv de
10% din salariul de bază;
•
se acordă spor de noapte de 25% din salariul de
bază;
•
se pot acorda premii de excelență;
•
se acordă spor pentru activitatea în zone izolate de
până la 20% din salariul de bază;
•
se acordă spor pentru învățământul special de 15%
din salariul de bază;
•
se acordă spor pentru practică pedagogică între
10% și 25% din salariul de bază cu condiția de a nu
beneficia concomitent și de reducerea normei didactice;
•
se acordă spor de dirigenție de 10% din salariul de
bază;
•
se acordă spor pentru condiții de muncă conform
unui regulament ce trebuia să fie adoptat până în 30 august
și care încă este în fază de proiect.
u
Începând cu 1 ianuarie 2018:
•
salariul de bază, sporurile și indemnizațiile se
majorează cu 25% față de valoarea lor din decembrie
2017.
u
Începând cu 1 martie 2018:
•
salariul de bază, sporurile și indemnizațiile se
majorează cu 20% față de valoarea lor din februarie 2018.
u
Începând cu 1 decembrie 2018:
•
se acordă indemnizație de hrană de maximum 2
salarii minim brute pe țară;
•
se acordă indemnizație de vacanță sub formă de
vouchere la valoarea unui salariu de bază minim brut pe
țară pe an
•
se acordă spor de suprasolicitare neuropsihică de
10% din salariul de bază.
u
În perioada 2019-2022:
•
se va acorda o creștere a salariilor de bază de ¼ din
diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru
anul 2022 și cel din luna decembrie 2018.

u
Începând cu anul 2022:
•
se acordă salariile de bază din anexa I a Legii nr.
153/2017. Astfel, abia din anul 2022 se vor acorda efectiv
salariile precizate în legea adoptată în 2017.
Dacă cele prezentate mai sus pot fi considerate destul de
favorabile sistemului de învățământ totuși există și câteva
aspecte negative, din punctul meu de vedere:

suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor,
primelor premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele de
hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru
fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma
salariilor de bază. Astfel, toate sporurile enumerate mai
sus, cu excepția sporului de noapte, inclusiv indemnizația
de hrană și cea de vacanță se pot acorda doar cu încadrarea
în această limitare;

personalul nedidactic nu se regăsește în anexa I
„Învățământ”, ci în anexa VIII „Administrație” ca alte
funcții comune din sectorul bugetar;

îngrijitoarele din unitățile de învățământ preșcolar
nu mai sunt încadrate la categoria didactic auxiliar, ci,
asemenea personalului nedidactic, la alte funcții din
sectorul bugetar; totuși MEN avea obligația ca până în 28
iulie 2017 să emită un ordin pentru reglementarea
funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar;
Alte prevederi ale Legii nr. 153/2017:
o
transparența veniturilor: școlile au obligația de a
publica la sediul lor și pe pagina de internet în datele de 31
martie și 30 septembrie lista funcțiilor (atenție: fără nume,
doar funcțiile) din școală cu salariul de bază, valoarea
brută a sporurilor și orice alt drept împreună cu baza legală
de acordare a acestora;
o
contestațiile: orice nemulțumire privind raportul
de muncă trebuie să se concretizeze într-o contestație care
se înregistrează în 20 de zile calendaristice de la data
comunicării actului administrativ la sediul ordonatorului
de credite. Contestația se soluționează în 30 de zile
calendaristice de la înregistrare, iar persoana nemulțumită
poate acționa în contencios administrativ în termen de 30
de zile de la comunicarea soluției contestației.
o
aplicarea tranzitorie a legii: până la aplicarea
integrală a prevederilor Legii nr. 153/2017 salarizarea
personalului nou încadrat, a celui încadrat pe funcții de
același fel, inclusiv pentru cel promovat în funcții sau
trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de
salarizare pentru funcții similare. În situația în care nu
există funcție similară în plată salariul de bază se stabilește
prin înmulțirea coeficientului prevăzut în anexa I cu
salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în
vigoare, la care se aplică procentele corespunzătoare
gradațiilor de vechime.

Consilier juridic SLI MM
Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
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Din activitățile sindicale
Festivitatea de pensionare a membrilor de sindicat

În cursul anului școlar 2016-2017 s-au pensionat
aproximativ 100 de angajați din învățământul
maramureșean, membrii SLI MM. Pentru aceștia,
Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș a organizat în
12 octombrie 2017, la hotelul Eurosind al sindicatului din
Ocna Sugatag, Festivitatea de pensionare a membrilor de
sindicat.
Ca în fiecare an, în semn de recunoştinţă pentru
întreaga activitate desfășurată, SLI MM le-a oferit
proaspeților pensionari un moment festiv în cadrul caruia au
fost acordate diplome, flori şi premii în bani, iar la finalul
ceremoniei a fost organizată o masă festivă pentru cei
aproximativ 50 de membri care au confirmat participarea.
Le urăm multă sănătate și să se bucure ani mulți de pensie!

Întâlnirea administratorilor financiari
Mariana Plopișan, reprezentanta personalului
auxiliar în Biroul Operativ a organizat în data de 9
octombrie 2017, la Liceul „Emil Racoviță” din Baia Mare o
întâlnire cu o parte din administratorii financiari din județul
Maramureș. Conform Procesului verbal la această au fost
dezbătute și discutate o serie de aspecte legate de calculul

dobânzilor legale aferente sentințelor irevocabile, calculul
salariilor după actualizarea programului Edusal, fișa
postului pentru contabili, nerespectarea drepturilor salariale
pentru anumite categorii salariale din învățământ. În urma
acestei întâlniri s-a formulat o adresă către Inspectoratul
Școlar Județean, Compartimentul salarizare, în vederea
clarificării unor aspecte legate de salarizare.

Participare la Comisia de Dialog Social

adopta prin Ordonanță de Urgență. Prin urmare, ținând cont
că vechea legislație privind relațiile de muncă a funcționat
foarte bine, neexistând conflicte majore, iar în prezent
constatându-se lipsa unui cadru adecvat de negociere, prin
absența contractului colectiv de muncă unic la nivel național
și a contractelor colective de muncă la nivelul sectoarelor de
activitate, fapt ce a condus la încheierea contractelor
colective de muncă la nivelul societăților cu reprezentanții
salariaților, în marea lor majoritate, este necesară adoptarea
vechii legislații.
Având în vedere faptul că Ministerul Consultării
Publice și Dialogului Social și-a depășit atribuțiunile și a
trimis în teritoriu spre consultare, cu partenerii sociali,
modificările proprii la Legea 62/2011, poziția CSDR
rămâne aceea de a se reveni la legislația anterioară apariției
Legii 62/2011.

În 20 octombrie la Prefectura Maramureș a avut loc
Comisia de Dialog Social, în cadrul căreia s-a discutat
modificarea Legii Dialogului Social, cu participarea
ministrului pentru Dialog Social, Gabriel Petrea. Din partea
Uniunii Județene CSDR a participat doamna Margareta
Andreica, care a prezentat poziția Confederației (așa după
cum a fost adoptată în Consiliul Național) față de
modificările propuse, respectiv abrogarea Legii 62/2011 și
adoptarea unui pachet legislativ identic cu cel în vigoare
anterior apariției acestei legi și anume: Legea sindicatelor,
Legea patronatelor, Legea privind contractul colectiv de
muncă și Legea soluționării conflictelor de muncă.
Argumentul prezentat de noi s-a bazat pe faptul că
prin modificarea Legii 62/2011 în mai mult de 30% din
textul său, ar trebui adoptată o nouă lege, neputându-se
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desfășurate de SLI MM
Ședință zonală cu liderii din Baia Mare Împrejurimi 2
Mihaela Șimon reprezentanta zonei Baia Mare
Împrejurimi a organizat, la sediul SLI MM, în 20 octombrie
a.c. o întâlnire cu liderii din această zonă.
Probleme discutate: acțiunile de protest propuse de
FSLI, lipsa de implicare a membrilor de sindicat, întâlnirea
cu Prefectul județului, decontarea navetei pentru personalul
nedidactic, problemele create de Edusal și lipsa unor
precizări clare la Legea salarizării, plata cu ora,
recompensarea orelor suplimentare pentru personalul
auxiliar și nedidactic, plata sentințelor,probleme specifice
zonei ș.a.
Ședință zonală la Sighetu Marmației
Pisuc Mihai și Marian Ferțadi, reprezentanți ai
angajaților de la unitățile școlare din Sighetu Marmației au
organizat în 27 octombrie 2017, la Grădinița nr. 9 (lider
Mariana Plopișan), ședința zonală.
Principalele discuții au făcut referire la Legea
salarizării, plata sentințelor judecătorești, procesele privind
dobânzile aferente sumelor câștigate în instanță,
modificarea Legii dialogului social, Regulamentul pentru
acordarea sporurilor, evaluarea națională, comunicarea
liderilor cu membrii de sindicat, probleme specifice zonei,
ș.a.
Cursuri organizate de SLI MM
În perioada 20-21 octombrie 2017, la sediul sindicatului dna jurist Mariana Nuszer-Țînța a organizat cursul Inspector
resurse umane.
În perioada 27-28 octombrie la Eurosind Ocna Șugatag 25 de lideri s-au inițiat în mișcarea sindicală, prin participarea
la cursul pentru Delegat sindical, organizat de formatorii Monica Cândea și Marian Ferțadi.

Pagini realizate de
Secretar executiv, Margareta ANDREICA
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(continuare din pag. 1)
5. De asemenea, prin art. 44 alin. (1) pct. 20 din Legea - cadru nr.
153/201 a fost abrogat cap. I, cuprinzând art.1-12¹,art.13 și 16 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu
modificările și completările ulterioare;
6. Pct. 21 al alin. (1) al art. 44 din aceeași lege a abrogat expres art. I, II,
III și IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2016 pentru
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscalbugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru
aplicarea unitară a dispozițiilor legale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.673 din 31 august 2016, cu modificările și
completările ulterioare;
7. Pct. 23 al alin. (1) al art. 44 din lege a abrogat art. I, I¹, I² și III din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și
pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, aprobată
cu modificări
și completări prin Legea nr. 250/2016, cu
modificările ulterioare;
8. Pct. 36 al art. 44 alin. (1) prevede că se abrogă orice alte dispoziții
contrare prezentei legi.
Deși, prin art. 44 din Legea - cadru nr. 153/2017 nu au fost abrogate
expres prevederile H.G.nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) si (8), art. 33 și
34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum și unele măsuri fiscale bugetare, dar nici cele ale H.G. nr.
935/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
582/2016, trebuie avut în vedere că aceste hotărâri de guvern au fost
emise în baza și în aplicarea unor dispoziții expres abrogate prin art. 44
din legea - cadru nr. 153/2017, ceea ce conduce la încetarea efectelor
juridice ale H.G. nr. 582/2016, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr.
935/2016, cu atât mai mult cu cât însăși titlurile celor două hotărâri de
Guvern fac referire la dispoziții din OUG nr. 57/2015, în prezent abrogate.
H.G. nr. 935/2016 a modificat H.G. nr. 582/2016, astfel încât în raport
de dispozițiile Legii nr. 24/2000, republicată, actul normativ de bază
rămâne H.G. nr. 582/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Așa cum se precizează în literatura de specialitate, încetarea efectelor
juridice ale unui act normativ poate fi transpusă expres printr-un act
normativ de abrogare, dar poate interveni și în mod indirect, în lipsa
unui act de abrogare expres - încetarea efectelor juridice ale unui act de
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reglementare secundară ca urmare a abrogării temeiului primar de
elaborare - abrogarea legii are ca efect indirect încetarea efectelor juridice
ale hotărârii de Guvern date în aprobarea sa, dacă prin norme tranzitorii
nu s-a dispus altfel - situație în care ne aflăm, în condițiile în care în
cuprinsul legii nr. 153/2017, nu se precizează expres că rămân în vigoare
dispozițiile H.G. nr.582/2016, cu modificările și completările ulterioare.
În același sens este și practica Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția
Contencios Administrativ care a reținut, prin Decizia nr. 230 din 23
ianuarie 2008 - „Conform normelor de tehnică legislativă cuprinse în
art.4 alin. (3) din Legea nr.24/2000, actele normative date în executarea
legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și
potrivit normelor care Ie ordonă. Raportat la aceste prevederi legale, se
constată că H.G. nr.867/2003, ca act administrativ subsecvent Legii
nr.318/2003 a energiei electrice, nu mai poate produce efecte după
abrogarea legii în temeiul căreia a fost emisă”.
În măsura în care, printr-o interpretare a Direcției Juridice din cadrul
Ministerului Educației Naționale se dorește ca, în perioada următoare, să
fie aplicate dispozițiile H.G. nr. 582/2016, cu modificările și
completările ulterioare, pentru a se evita „vidul legislativ” care există în
prezent în materia salarizării (generat de inexistența unui act normativ/
act administrativ cu caracter normativ în vigoare care sa reglementeze
modul de calcul al drepturilor salariale ale personalului didactic - de
predare, didactic auxiliar și didactic de conducere, de îndrumare și de
control) - atunci aceste prevederi din HG nr. 582/2016, cu modificările și
completările ulterioare, trebuie aplicate pentru toate situațiile.
O asemenea „abordare” nu poate constitui osoluție legală pe termen
lung, ci doar o soluție temporară.
În condițiile în care, așa cum rezultă din cuprinsul Legii - cadru nr.
153/2017, aceasta se va aplica cel puțin până în anul 2022, este necesară
adoptarea unor măsuri legislative, prin care să se creeze cadrul legal
care să permită adoptarea de norme metodologice privind
salarizarea personalului didactic.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ apreciază că soluția
legală optimă pe termen lung o reprezintă inițierea unui proiect de
ordonanță de urgenta de modificare și completare a Legii - cadru nr.
153/2017, care să prevadă aprobarea prin Hotărâre de guvern a normelor
metodologice privind salarizarea personalului didactic.
II. În ceea ce privește calculul gradației de merit la plata cu ora
S-a susținut, pentru a se justifica neluarea în calcul a gradației de
meritla plata cu ora, că există dispoziție expresă în art. 3 din Metodologia
și criteriile privind acordarea gradației de merit personalului didactic din
învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, anexă la OMECS nr.
6161/2016, conform căruia ”Gradația de merit se atribuie începând cu
data de 1septembrie 2017. Gradația de merit se calculează conform art.
264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/ transfer/
repartizare".
Se impune menționat că art. 3 din Metodologia și criteriile privind
acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul
preuniversitar de stat, sesiunea 2016, anexă la OMECS nr. 5557/2015
prevedea: ”Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie
2016. Pentru fiecare candidat, gradația de merit se calculează conform
art. 264 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,
raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/ transfer/
repartizare.”
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Altfel spus, dispozițiile art. 3 din cele două metodologii - sesiunea
2016 și sesiunea 2017 sunt identice. De asemenea, începând cu
1 septembrie 2016 - în temeiul dispozițiilor art. 8 alin. (3) din Normele
metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) și (8), art. 33 și
34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobate prin H.G. nr.
935/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia
”Pentru personalul didactic de predare salarizat în sistem de plata cu
ora, la calculul drepturilor salariale se vor utiliza numărul de ore aferent
normei didactice de predare și salariul de bază al funcției didactice de
predare, după caz, îndemnizația de învățământ special, gradația de
merit, compensația pentru titlul științific de doctor și indemnizația pentru
localități izolate.”, la calculul drepturilor salariale care se cuvin salariale
care se cuvin personalului didactic salarizat în sistem de plata cu ora s-a
utilizat și gradația de merit de care beneficiază persoana.
Ori, în măsura în care se consideră că dispozițiile H.G. nr. 582/2016,
cu modificările și completările ulterioare, produc efecte și in prezent, nu
exista nici un impediment legal pentru care gradația de merit sa nu se
plătească personalului didactic de predare salarizat în sistem de plata cu
ora.
Nu se poate afirma că un cadru didactic desfășoară o activitate de
predare-învățare-evaluare performantă exclusiv pentru orele de predare
care fac parte din norma didactică de bază, iar pentru orele efectuate în
baza altui contract individual de muncă cu timp parțial, cu fracțiune de
normă și pentru care este salarizat în sistem de plată cu ora, desfășoară o
activitate de predare „mai puțin performantă”.
III. Referitor la acordarea majorării de 10% din salariul de bază
în cazul directorilor
1. Art. 8 al lit. B. - Reglementări specifice personalului didactic din
învățământ a Capitolului I din Anexa nr. 1 la Legea - cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice prevede:
„Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii,
educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar,
profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de
10% a salariului de bază.”
2. Art. 88 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu
modificările și completările ulterioare, stipulează:
„(1) Personalul din învățământul preuniversitar este format din
personal didactic și personal nedidactic.
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de
predare, personal didactic auxiliar și personal didactic de conducere, de
îndrumare și control.
În sensul legii nr. 1/2011, prin personal didactic se înțelege și
personalul didactic de conducere.
3. Art. 18 alin. (3) din Metodologia - cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul
școlar 2017-2018, anexa la OMENCS nr. 5739/2016, prevede:
”(3) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și control nu
poate îndeplini funcția de diriginte, nu poate efectua ore de consiliere și
orientare vocațională și nici ore de dirigenție. În situații excepționale,
când la nivelul unităților de învățământ nu există suficiente cadre
didactice calificate titulare sau angajate cu contract individual de muncă
pe perioada determinată, personalul didactic de conducere și
personalul didactic de îndrumare și control numit în funcție cu
jumătate de normă poate îndeplini și funcția de diriginte, la propunerea
consiliului de administrație al unității de învățământ și aprobarea

consiliului de administrație al inspectoratului școlar.”
În ipoteza de la art. 18 alin, (3) teza a II-a este reglementată situația
excepțională în care, datorită insuficienței cadrelor didactice calificate,
un director de unitate de învățământ, în baza unui contract individual de
muncă, cu timp parțial, cu fracțiune de normă, prestează o jumătate de
normă de predare, în sistem de cumul (având în vedere dispozițiile art. 94
alin. (2) din metodologie), iar în executarea acestui contract individual
de muncă la cumul el îndeplinește funcția de diriginte - și are
DREPTUL LA MAJORAREA SALARIALĂ prevăzută de art. 8 al
lit. B. Reglementări specifice personalului didactic din învățământ Capitolul I din Anexa nr.1 la Legea - cadru nr.153/2017;
IV. Referitor la plata în sistem de plata cu ora/ cumul pentru
personalul didactic de conducere:
1. Art. 12 al lit. B. - Reglementări specifice personalului didactic
din învățământ a Capitolului I din Anexa nr. 1 la legea - cadru nr.
153/2017 prevede: ”Personalul didactic de predare, inclusiv cadrele
didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi
salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calculul pentru
plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de
Legea nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare."
2. Așa cum am menționat la pct. III - în cazul directorilor care
prestează activități didactice de predare, în conformitate cu dispozițiile
art. 18 alin. (3) din Metodologia - cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul
școlar 2017-2018, anexa la OMENCS nr. 5739/2016, aceștia prestează
și activități didactice de predare în baza unui al doilea contract individual
de muncă, cu timp parțial, pe durată determinată (este o situație de cumul
de contracte - între contractul de management educațional și acest
contract individual de muncă cu timp parțial) și au dreptul să fie plătiți la
plata cu ora, încadrându-se în dispozițiile art. 12 mai sus citat.
3. Interesul sistemului educațional și al beneficiarilor primari ai
educației este de a se asigura personal didactic de predare calificat.
Ministerul, care gestionează întregul sistem și care asigură aplicarea
dispozițiilor legale, interpretându-le în aplicare, trebuie să țină seama de
regulile de interpretare a legii civile. Ori, una dintre regulile de
interpretare logică a legii este aceea că legea civilă trebuie interpretată
în sensul aplicării ei, nu în sensul neaplicării actus interpretandus est
potius ut valeat quam ut pereat;

(continuare în pag. 8)
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FSLI: Dramele copiilor nu trebuie ignorate!
În prezent, un consilier școlar
are în grijă
grij ă 800 de elevi!
elevi !

Cazul elevului din Brăila, care a încercat să se sinucidă
în faţa colegilor săi, este un semnal de alarmă pentru noi toţi, dar
mai ales pentru cei care au putere de decizie. Fenomenul
bullying-ului în şcoli arată că sistemul de educaţie nu este
pregătit, în acest moment, să evite și să gestioneze astfel de
situații. Existenţa unui singur consilier şcolar la 800 de elevi este
o problemă importantă care ar trebui rezolvată urgent. Altfel,
cazurile în care copiii îşi arată, prin gesturi disperate, nevoia de
atenţie, vor fi din ce în ce mai multe. Datoria noastră este să
găsim o soluţie pentru aceşti elevi.
3 din 10 copii sunt excluşi din grupul de colegi, 3 din 10
copii sunt ameninţaţi cu bătaia sau lovirea de către colegi, iar

1 din 4 copii a fost umilit în faţa colegilor,arată un studiu realizat
în 2016 de OrganizaţiaSalvaţi Copiii România, cu privire la
fenomenul de bullying în şcolile româneşti.
„Atenţia noastră ca profesori trebuie să fie sporită şi în
ceea ce priveşte nevoia copilului de afecţiune, nu doar în
procesul de predare. Colegii mei, prin rolul pe care îl au şi mai
ales prin formarea profesională, sesizează modificările care
intervin în comportamentul elevilor de la clasă. Nu de puţine ori,
cadrele didactice sunt primele care observă când copiilor le
lipsesc atenţia, dragostea părinţilor sau liniştea de acasă ori au
probleme de integrare. Deşi cadrele didactice au pregătire
psihopedagogică, intervenţia lor este limitată. Aici este nevoie
de prezenţa şi suportul consilierilor şcolari, cu o pregătire mult
mai bună în gestionarea acestor situaţii. În acest moment, în
şcolile noastre sunt doar 1.900 de consilieri şcolari. Practic, un
consilier trebuie să se ocupe de 800 de elevi, ceea ce este practic
imposibil. Ar trebui ca un consilier școlar să se ocupe de cel mult
400 de elevi.Această situaţie nu trebuie neglijată, dacă vrem ca
educaţia să fie una sănătoasă şi axată pe nevoile reale ale
copilului. Considerăm că Guvernul trebuie să găsească, alături
de specialişti, o soluţie pentru a creşte numărul consilierilor
şcolari în unităţile de învăţământ. Altfel, suntem responsabili
pentru orice gest al copiilor care trăiesc o dramă”, a declarat
preşedintele FSLI, Simion Hancescu.

FSLI solicită MEN rezolvarea problemelor privind salarizarea
(continuare din pag. 7)
În concluzie:
1.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră
că, pentru rezolvarea problemelor în materia salarizării
personalului didactic, în raport de ansamblul reglementărilor
cuprinse în Legea - cadru nr. 153/2017, este absolut necesară
inițierea unui proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea
și completarea acestei legi, astfel încât să se creeze posibilitatea
legală de a se reglementa, prin norme metodologice modul de calcul
al drepturilor salariale care se cuvin personalului didactic (astfel
cum acesta este definit la art. 88 alin. (2) din Legea educației naționale
nr.1/2011);
2.

Cât timp se dorește aplicarea Normelor metodologice

aprobate prin H.G. nr. 582/2016, cu modificările și completările
ulterioare, acestea trebuie aplicate în toate situațiile reglementate expres
în cuprinsul acestor norme și care nu contravin dispozițiilor din Legeacadru nr.153/2017.
3.
Nu vom accepta aplicarea parțială a Normelor anexă la
H.G. nr. 582/2016, cu modificările și completările ulterioare, după
bunul plac al unor funcționari.
4.
Nu vom accepta prejudicierea personalului din
învățământ de drepturile salariale care li se cuvin, în temeiul actelor
administrative cu caracter normativ emise de M.E.N și care nu sunt în
contradicție cu Legea- cadru nr.153/2017.

Preşedinte FSLI, Simion Hancescu
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