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Ministrul Adrian Curaj,
Viitoarea lege
a salarizării trebuie Despre modiﬁcările din Educaţie
Vor merge în clasa
să elimine actualele întâi
doar copiii care
au clasa pregătitoare,
inechităţi!
Federația Sindicatelor Libere din
Învățământ, care reprezintă drepturile și
interesele a peste 178.000 de salariați din
învățământul preuniversitar, consideră
că noua lege de salarizare unitară trebuie să elimine actualele inechităţi şi
dezechilibre în ceea ce prveşte salarizarea din sectorul public. O lege de salarizare construită plecând de la principii
corecte, înseamnă ca fiecare categorie
socio-profesională să fie poziţionată în
grila de salarizare în funcţie de rolul pe
care-l are în dezvoltarea societăţii.
Este o realitate faptul că învăţământul
este un domeniu strategic de care depinde viitorul unei ţări. Din păcate, în
România, acest sector de activitate a fost
neglijat în ultimii 26 de ani, fiind constant subfinanţat şi consecinţele se văd.
O componentă fundamentală a acestui
domeniu este resursa umană şi, inevitabil, subfinţarea a condus la degradarea
alarmantă a statutului social al acesteia.
Din cauza salarizării umilitoare, calitatea
profesională a dascălilor care au intrat în
sistem în ultimii ani a scăzut constant,
ceea ce a avut drept consecinţă scăderea
calităţii actului instructiv-educativ.
În momentul de faţă, după majorarea
salarială de aproximativ 25% din anul
2015, salariul unui profesor debutant
este de 1100 de lei, iar al unui profesor la
final de carieră este de 2400 lei. Jenant!
Public s-a anunţat că Ministerul Muncii va elabora proiectul legii salarizării
unitare până în data de 10 februarie a.c.,
lege care să aibă la bază conceptul de
“performanţă profesională”, criteriu în
funcţie de care să se stabilească nivelul
salariilor. Salariaţii din învăţământ nu
văd cu ochi buni acest lucru, nu pentru
că nu agreează acest criteriu, ci datorită
faptului că învăţământ, ca de altfel şi în
alte sectoare bugetare, va fi aproape imposibil de evaluat obiectiv performanţa
profesională. În învăţământ, de exemplu,
principalul indicator în funcţie de care ar
putea fi stabilită performanţa didactică
este progresul şcolar al elevilor, numai
că nu există instrumente care să-l poată
cuantifica corect.
Președinte FSLI, Simion Hancescu
(continuare în pag. 6)

învățământul obligatoriu s-ar putea termina
după clasa a IX-a, liceul
ar putea să fie de trei ani,
organizarea școlii se
va face în concordanță
cu piața muncii, iar directorii din școli vor da
examen de ocupare a
postului în primăvara, a anunțat în cadrul ședinței CNL FSLI, din 28 ianuarie
2016, ministrul Educației, Adrian Curaj.
Vor merge în clasa întâi copiii care au clasa pregătitoare, susține ministrul
Curaj, care explică: «Sunt îngrijorat de pierderile de talente din sistem, mă
refer la copiii care părăsesc școala. Pierderea aceasta se întâmplă inițial atunci
când înscriem târziu copiii la învățământul preșcolar. Apoi, am fost foarte ferm
când am spus: vor merge în clasa întâi copiii care au clasa pregătitoare. Este
un mesaj puternic. În tot jocul acesta trebuie să fim conștienti că, până la urmă,
obligația noastră este să fim responsabili cu nevoia de dezvoltare a copilului».
De asemenea, învățământul obligatoriu ar putea să fie inclusiv în clasa a IXa, după care elevul ar putea face ucenicia în meseria pe care și-o alege.
Ministrul Curaj explică: «O altă pierdere majoră o avem la finalul clasei a VIII-a.
Aici aproape că simt o durere fizică. De ce? Copilul termină clasa a VIII-a
în zona rurală, lângă părinți, dar trebuie să meargă la liceu și familia nu are
resurse. Aproape 25% din acești copii renunță și îi pierzi aproape definitiv.
Aici este o discuție care trebuie purtată: nu spun «așa» sau «altfel». O discuție
care trebuie purtată. Nu cumva, uitându-ne la ce se întâmplă și din practica
internațională, uitându-ne la nevoia de educație tehnică, profesională și duală,
mai ales duală acum, nu ar fi interesant să reflectăm dublu și să luăm o decizie
dacă învățământul obligatoriu s-ar termina la clasa a IX-a? Acesta este doar un
scenariu, a mai fost realitate cândva.
Clasa a IX-a să rămână acolo, în comunitatea lui. Când termină clasa a IX-a,
copilul are vârsta potrivită să semneze un contract de ucenicie, reușește să
meargă într-un sistem dual cu sens. Iar noi reușim să se întâmple ca sistemul
dual să fie foarte apropiat de dualul întâlnit în țările puternice precum Germania, Austria. Ne-ar ajuta foarte mult. Sigur, am un mandat scurt, nu îmi propun să schimb, nu îmi propun să bulversez, dar îmi propun să ridic subiecte».
Ministrul Educației susține și că învățământul ar trebui orientat către piața
muncii: «Partea de învățământ profesional dual este importantă și cu sens pentru mine. De ce? Este o schimbare de paradigmă. Din pacate, realitatea ne
spune că nu prea ne uităm la piața muncii din varii motive. Un raport pe care îl
am la dispoziție spune că sunt zone în care 5-7% din aceștia sunt absorbiți de
piața muncii.
(continuare în pag. 7)
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Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

Drepturile personalului nedidactic
privind sãnãtatea ºi securitatea în muncã

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar cu nr.
1483/13.11.2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea a
V-a, nr. 5 din 26 noiembrie 2014 și care este valabil până
în 13 noiembrie 2016 prevede în capitol distinct drepturile
angajaților din învățământ referitoare la sănătatea și securitatea în muncă. Din rândul acestora amintim:
• dreptul la instruirea, testarea și perfecționarea profesională a salariaților cu privire la normele de sănătate și
securitate în muncă pe cheltuiala angajatorului;
• control medical periodic prin asigurarea fondurilor de
către unitatea de învățământ;
• unitățile de învățământ trebuie să asigure, pe cheltuiala

lor, echipamente de protecție (exemplu: salopetă, halat
etc.);
• sunt stabilite ca standarde minime ale locurilor de muncă:
- amenajarea ergonomică a locului de muncă;
- asigurarea condiţiilor de mediu - iluminat, microclimat în limitele indicilor de confort termic prevăzuţi de
lege, aerisire, umiditate, zgomot, igienizare periodică;
- amenajarea anexelor sociale ale locurilor de muncă:
săli de studiu, cancelarii, cantine, vestiare, grupuri sanitare, săli de repaus etc.;
- diminuarea treptată, până la eliminare, a emisiilor poluante.

Parlamentul României

Lege nr. 1/2016
din 11/01/2016
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 14/01/2016
Legea nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011

Parlamentul României adoptă prezenta
lege.
Art. I. - Legea dialogului social nr.
62/2011, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 625 din 31 august
2012, cu modificările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, litera r) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„r) sectoare de activitate - sectoarele
economiei naţionale care se stabilesc de
către Consiliul Naţional Tripartit şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului;”.
2. Articolul 24 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 24. - (1) La cererea organizaţiei sindicale
şi cu acordul membrilor acesteia, angajatorii
vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de
sindicat pe statele lunare de plată.
(2) Cotizaţia plătită de membrii de sindicat
este deductibilă în cuantum de maximum
1% din venitul brut realizat, potrivit
prevederilor Codului fiscal.”
3. La articolul 41, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
„(5) Un sindicat poate fi afiliat, la nivel
naţional, la o singură federaţie sindicală.
De asemenea, o federaţie sindicală poate
fi afiliată, la nivel naţional, unei singure
confederaţii sindicale.”
4. La articolul 55, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:
„(41) Un angajator poate fi afiliat, la nivel
naţional, la o singură federaţie patronală.
De asemenea, o federaţie patronală poate
fi afiliată, la nivel naţional, la o singură
confederaţie patronală de rang superior.”
5. La articolul 78, după litera f) se introduce
o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:
„f1) stabileşte sectoarele de activitate, care
se aprobă prin hotărâre a Guvernului;”.
6. Articolul 134 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 134. - Părţile contractului colectiv
de muncă sunt angajatorul sau organizaţia
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patronală şi angajaţii, prin organizaţiile
sindicale, reprezentaţi după cum urmează:
1. Angajatorul sau organizaţiile patronale:
a) la nivel de unitate, de către organul de
conducere al acesteia, stabilit prin lege,
statut ori regulament de funcţionare, după
caz;
b) la nivel de sector de activitate şi grup
de unităţi, de către organizaţiile patronale
legal constituite şi reprezentative potrivit
legii;
c) la nivelul instituţiei bugetare şi al
autorităţilor şi instituţiilor publice care au în
subordine sau în coordonare alte persoane
juridice care angajează forţă de muncă,
de către conducătorul instituţiei, respectiv
de conducătorii autorităţilor şi instituţiilor
publice, după caz, ori de către locţiitorii de
drept ai acestora;
d) la nivel de sector de activitate bugetar,
de către reprezentantul legal al autorităţii
publice centrale competente.
2. Angajaţii:
a) la nivel de unitate, de către sindicatele
legal constituite şi reprezentative. În cazul
în care sindicatul nu este reprezentativ,
reprezentarea se face de către federaţia la
care este afiliat sindicatul, dacă federaţia
este reprezentativă la nivelul sectorului din
care face parte unitatea; acolo unde nu sunt
constituite sindicate, de către reprezentanţii
aleşi ai angajaţilor;
b) la nivelul grupurilor de unităţi şi
al sectoarelor de activitate, de către
organizaţiile sindicale legal constituite şi
reprezentative potrivit legii;
c) la nivelul instituţiilor bugetare şi al
autorităţilor şi instituţiilor publice care au în
subordine sau în coordonare alte persoane
juridice care angajează forţă de muncă, de
către organizaţiile sindicale reprezentative
potrivit legii.”
7. Articolul 137 se abrogă.
8. După articolul 138 se introduce un nou
articol, articolul 1381, cu următorul cuprins:
„Art. 1381. - (1) Contractele colective de
muncă se negociază şi la nivelul regiilor

autonome, companiilor naţionale, asimilate
grupurilor de unităţi, precum şi la nivelul
autorităţilor şi instituţiilor publice care au în
subordine sau în coordonare alte persoane
juridice care angajează forţă de muncă. În
cazul autorităţilor şi instituţiilor publice
care au în subordine sau în coordonare
alte persoane juridice care angajează forţă
de muncă, contractul colectiv se încheie
între conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice şi sindicatele legal constituite şi
reprezentative, potrivit legii.
(2) În contractele colective de muncă
încheiate la nivel de sector de activitate,
pentru personalul din sectorul bugetar,
părţile vor stabili expres modalităţile
de negociere a contractelor colective de
muncă la nivelul autorităţilor şi instituţiilor
care au în subordine sau în coordonare
alte persoane juridice care angajează forţă
de muncă, autorităţi/instituţii aflate în
coordonarea sau în subordonarea autorităţii
publice centrale.”
Art. II. - Legea dialogului social nr.
62/2011, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 625 din 31 august
2012, cu modificările ulterioare, precum şi
cu modificările şi completările aduse prin
prezenta lege, se va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul
României în condiţiile art. 77 alin. (2),
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale
art. 76 alin. (1) din Constituţia României,
republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON
POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 11 ianuarie 2016.
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Concediul şi zilele

Despre acordarea
libere ale personalului
sporului pentru condiții
nedidactic
vătămătoare și periculoase Personalul nedidactic beneficiază de concediu și de
zile libere plătite conform prevederilor Contractului
pe statul de plată
Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate
În ce privește acordarea sporului pentru condiții vătămătoare
și periculoase, din cunoștințele noastre, în județul Maramureș
nu se acordă acest spor pe statul de plată lunar, ci doar ca
diferențe salariale câștigate prin hotărâri judecătorești.
În cazul semnalat, nerăspunderea în termen la solicitarea
dumneavoastră nu poate fi înțeleasă ca o aprobare tacită,
nefiind aplicabil acest principiu de drept civil în situația dată.
SLI MM a încercat rezolvarea problemei privind acordarea
sporului pentru condiții vătămătoare în primul rând în instanță,
pentru perioada retroactivă, iar, începând cu rămânerea
definitivă a primei hotărâri judecătorești, am solicitata ISJ
MM vizarea statelor de personal și de plată, întocmite lunar,
care cuprind și acest spor.
De asemenea, am solicitat, prin două adrese, Ministerului
Educației emiterea unui ordin care să ducă la obligarea ISJ
MM la vizarea statelor de plată, dar Ministerul nu a dat curs
solicitărilor noastre.
La Comisia Paritară din septembrie i-am adus la cunoștința
dnei inspector general, în scris, despre intenția noastră de a ne
continua demersul în instanță prin formularea unei plângeri
penale împotriva persoanelor responsabile de nepunerea în
aplicare a sentințelor.
Fiind vorba de un conflict cu o instituție publică locală
ne-am adresat Prefectului județului Maramureș pentru a
media acest conflict și pentru a transmite instituției centrale,
MENCS, solicitarea noastră. În cadrul întâlnirii care a avut loc
la Prefectură, reprezentanții ISJ MM ne-au comunicat că a fost
numită o comisie care, pornind de la sentințele judecătorești
pronunțate pe acest obiect, va analiza fiecare situație în parte
și va stabili cine va putea beneficia, începând cu 1 decembrie
2015, de sporul pentru condiții, lunar, pe statul de plată.
Întrucât nu am primit nicio comunicare după data de 20
noiembrie 2015, când, comisia și-a încheiat exercițiul, în
decembrie doamna președintă, Ioana Petreuș, a convocat
Comisia Paritară județeană solicitând prezentarea raportului
și a concluziei acelei comisii. Ni s-a spus că nu există un
astfel de raport, că Ministerul nu răspunde adreselor ISJ pe
această temă, că, de fapt, nu au verificat posibilitatea acordării
sporului pe statul de plată și că începând cu ianuarie 2016 vor
mai analiza situația.
În luna ianuarie am prezentat situația senatorului Liviu
Marian Pop care ne-a promis că se va adresa Ministerului
Educației în vederea rezolvării acestei probleme.
Considerăm că e necesar să revenim la executorul
judecătoresc să vedem în ce măsură putem constrânge ISJ MM,
în baza hotărârilor judecătorești, să vizeze statele de plată. Ne
gândim chiar să inițiem și procedura pentru eventuale forme
de protest sindicale la adresa ISJ MM. Probabil vom ajunge
să uzăm și de materia penală.

Învățământ Preuniversitar cu nr. 1483/13.11.2014,
publicat în Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 5 din 26
noiembrie 2014 și care este valabil până în 13 noiembrie
2016.
Astfel, numărul de zile de concediu de odihnă (art.
29 alin. 1) de care beneficiază personalul nedidactic se
stabilește în funcție de vechime, după cum urmează:
- până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
- între 5 și 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
Pe lângă aceste zile de concediu obligatoriu au dreptul
la un număr de zile concediu suplimentar de odihnă (art.
29 alin. 5) nu mai mic de 5 și nu mai mare de 10. Numărul
efectiv al zilelor de concediu de odihnă suplimentar se
stabilește de Comisia Paritară de la nivelul unității de
învățământ și se aprobă prin hotărâre a Consiliului de
administrație.
Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru
personalul din învățământ se stabilește prin planificare
colectivă sau individuală de către consiliul de administrație
al unității de învățământ cu consultarea liderului sindical în
funcție de interesul învățământului și al celui în cauză (art.
29 alin. 2) și, spre deosebire de cadrele didactice, personalul
nedidactic poate beneficia de concediu de odihnă oricând
în timpul anului, nu doar în vacanțele școlare.
Alte zile libere plătite (art. 30) sunt cele pentru
evenimente familiale deosebite sau în alte situații:
a) căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
b) naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile
lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură (concediul
paternal);
c) căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
d) decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor,
fraţilor, surorilor salariatului sau al altor persoane aflate în
întreţinere - 5 zile lucrătoare;
e) schimbarea locului de muncă cu schimbarea
domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare;
f) decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare;
g) schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;
h) îngrijirea sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru
familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare
(pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii).
De asemenea, personalul nedidactic are dreptul și la
concedii fără plată (art. 31 alin. 1 și 2):
- pentru rezolvarea unor situaţii personale a căror
durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare
pe an calendaristic;
- pentru pregătirea examenelor sau a concursului
pentru salariaţii care urmează, completează, îşi
finalizează studiile, precum şi cei care se prezintă la
concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii
în învăţământ a căror durată însumată nu poate depăşi
90 de zile lucrătoare pe an calendaristic.
Pagini realizate de Consilier juridic
Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
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Propuneri FSLI pentru
1.

Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din
instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de
stat se asigură de ordonatorii de credite și de Ministerul
Educației Naționale și Cercetării Științifice.
2. Realizarea grilelor de salarizare pentru învățământul
preuniversitar cu intervale de 5 ani (vezi tranșele de
vechime actuale: 14-18 ani, 18-22 ani, 22-25 ani).
3. Reducerea tranșelor de vechime în învățământ până la
tranșa peste 25 ani sau 30 ani (8 tranșe).
4. Funcția de debutant pentru învățământul preuniversitar
să fie la tranșa de vechime până la 1 an (se poate obține
definitivatul și la 1 an).
5. Introducerea tranșei de vechime în învățământ pentru
funcția de profesor universitar de 6-10 ani.
6. Stabilirea salariilor între limite în învățământul
universitar să se facă anual pe baza evaluării din
anul precedent pe baza criteriilor stabilite de senatul
universitar.
7. Personalul didactic de predare din învățământul
preuniversitar care nu a obținut definitivarea în
învățământ, să fie salarizat ca debutant.
8. Pentru salariile de încadrare, respectiv, salariile de
bază potrivit încadrării, după caz, ale personalului
din învățământ, aflate sub nivelul salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată, pentru un program
normal de lucru, se utilizează cuantumul salariului de
bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut în
hotărârile de guvern pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată.
9. Salariile de încadrare din anexele la prezenta lege
cuprind și majorările salariale prevăzute în Legea nr. 285
din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011
a personalului plătit din fonduri publice, în Ordonanța
de urgență nr. 19 din 16 mai 2012 privind aprobarea
unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, în
Ordonanța de urgență nr. 103 din 14 noiembrie 2013
privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, precum și cele prevăzute la art.
2 alin. (2), art. 1 alin. (51), art. 5 alin. (11) și (12) din
Ordonanța de urgență nr. 83 din 12 decembrie 2014
privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 71/2015, precum și cele prevăzute în Ordonanța de
urgență nr. 54/2015.
10. Pentru personalul didactic, în caz de deces, se acordă
celor îndreptățiți un ajutor de deces în cuantum de
5 salarii brute ale persoanei decedate, din bugetul
asigurărilor de stat.
11. După aprobarea Legii salarizării, Ministerul Educației
Naționale și Cercetării Științifice împreună cu
federațiile sindicale reprezentative din învățământ
trebuie să elaboreze Metodologii de calcul pentru
drepturile salariale pentru personalul din învățământ, cu
avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale
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12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor
Publice.
Să se revină la utilizarea sporurilor care au fost trecute
în compensații tranzitorii, astfel încât acestea să poată fi
eliminate.
Avansarea personalului în gradație să se facă la intervale
de 5 ani (spor vechime).
Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea
concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum
și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc prin
regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele
coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara
– administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultura,
diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică
și siguranță națională, precum și de către autoritățile
publice centrale autonome, care se aprobă prin ordin
al ministrului de resort, cu avizul Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice
și al Ministerului Finanțelor Publice și cu consultarea
federațiilor sindicale reprezentative din sectorul/
domeniul de activitate de activitate, în termen de 60 de
zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Acordarea de premii lunare și a premiului anual.
Promovarea personalului din studii medii în studii
superioare să se facă cu o creștere salarială (număr de
clase).
Introducerea unor funcții care au apărut în Legea
educației naționale nr. 1/2011: asistent medical
(S), corepetitor, asistent social, instructor educație
extrașcolară, etc.).
Precizări clare pentru termeni cum ar fi: „salariul de
bază”.
În cazul transferului funcționarilor publici este necesar
să se precizeze stabilirea salariului similar, având în
vedere că pentru funcționarii publici nou-încadrați sau
promovați nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile
similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare
utilizate în anul 2010.
Specificarea salarizării în cazul numirii funcționarilor
publici în noua funcție publică prin transformarea
postului de natură contractuală în funcție publică.
Stabilirea de criterii de selecție la ocuparea prin concurs
a unui post contractual armonizate cu cele stabilite
la ocuparea funcției publice în principal în privința
vechimii în specialitatea studiilor necesare pentru
ocuparea unui post contractual vacant sau temporar
vacant (nespecificată prin act normativ) - ajungându-se
la discrepanțe majore salariale între un ocupant al unei
funcții publice și un ocupant al unui post contractual
care îndeplinesc aceleași condiții de studii, vechime în
muncă și care desfășoară același tip de activitate.
Diminuarea diferenței salariale existente între managerii
publici și funcționarii publici de execuție în condițiile în
care aceștia desfășoară activități similare.
Salarizarea consilierilor pentru afaceri europene să fie
cea specifică unui post contractual normal, atâta vreme
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Proiectul Legii salarizării
24.

25.
26.
27.
28.

cât aceste posturi au fost create în vederea pregătirii procesului de aderare al României la Uniunea Europeană; la muncă
similară, salarizare similară – atribuțiile acestor posturi nu mai au un grad de specificitate.
Stabilirea de criterii mai complexe la ocuparea unei funcții de conducere: criteriile actuale fac mai dificilă ocuparea
unei funcții de execuție de grad superior decât ocuparea unei funcții de conducere(2 sau 3 ani vechime); sunt necesare
criterii suplimentare la ocuparea unei funcții de conducere prin introducerea de cerințe referitoare la experiența în
domeniul care urmează să fie coordonat, experiență managerială și a altor studii în domeniul funcției de conducere în
afara celor de licență.
Stabilirea salariului de bază pentru funcția de profesor debutant cu studii superioare în învățământul preuniversitar la
nivelul a 2,5 salarii minime pe economie.
Stabilirea salariului de bază pentru funcția de învățător, educatoare debutant cu studii medii în învățământul preuniversitar
la nivelul a 2 salarii minime pe economie.
Stabilirea salariului de bază pentru funcția de asistent universitar debutant cu studii medii în învățământul preuniversitar
la nivelul a 3 salarii minime pe economie.
Elemente specifice domeniului de învățământ:
a. elemente care fac parte din salariul de bază conform prevederilor din Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011:
• sporul de stabilitate acordat pentru o vechime efectivă de peste 10 ani în învățământ numai
personalului didactic auxiliar din învățământ în procent de 15% la salariul de încadrare;
• indemnizația pentru învățământ special acordată în procent de 15% la salariul de bază;
• gradația de merit acordată prin concurs pentru personalul didactic și didactic auxiliar în procent de
25% la salariul de bază;
• indemnizația pentru personalul didactic de predare care îndeplinește funcția de diriginte, profesor
pentru învățământ preșcolar, profesor pentru învățământ primar, învățător, institutor și educatoare,
acordată în procent de 10% la salariul de bază;
• sporul pentru titlul științific de doctor obținut în domeniul de activitate;
• sporul de vechime în muncă acordat în procent de 5-25 % aplicat la salariul de bază;
b. elementele care nu fac parte din salariul de bază conform prevederilor din Anexa nr. 5 la Legea nr.
63/2011:
• spor de practică pedagogică, se acordă în procent de 10-25% la salariul de bază proporțional cu
numărul de elevi/studenți și cu numărul de ore efectiv lucrate;
• spor predare simultană se acordă în procent de 7%, 10% sau 15% la salariul de bază fără spor de
vechime;
• indemnizație pentru personalul didactic de predare calificat care își desfășoară activitatea în
localități izolate se acordă în procent de 3-20% la salariul de bază;
• spor pentru condiții deosebite de muncă acordat în procent aplicat la salariul de bază;
• acordarea din veniturile proprii obținute de unitatea/instituția de învățământ de salarii diferențiate
personalului din învățământ în procent de până la 30% din salariul de bază;
• spor pentru conducătorii de doctorat acordat personalului didactic de predare din învățământul
universitar în procent de 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 5% din salariul
de bază.
• spor pentru excelență didactică acordat anual, pentru activitatea desfășurată în perioada anterioară,
în procent de 5-15% la salariul de bază în funcție de încadrarea în criteriile de excelență specifice
stabilite de minister și completate de fiecare universitate;
• indemnizație pentru personalul didactic de predare care își desfășoară activitatea în alte localități
decât cele în care își are universitatea sediul central, iar persoana respectivă nu își are domiciliul în
respectiva localitate, se acordă în procent de 3-10% la salariul de bază.
c. personalul didactic de predare poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor
Legii nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 63/2011.

În cazul în care unele din elementele care fac parte din salariul de bază se scot din componența acestuia este necesar să se
menționeze că se poate depăși limita de 30% a sporurilor care nu fac parte din salariul de bază.
Având în vedere necesitatea identificării exacte prin lege a salariilor de bază la fiecare funcție, propunem ca în anexele la
lege să se regăsească cuantumurile salariilor de bază pentru fiecare an de aplicare etapizată a legii. Astfel, prin comparație
cu salariul de bază existent la data aplicării să se acorde cuantumul din grilă sau să se mențină salariul de bază avut în cazul
în care acesta este mai mare decât grila.
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Procese SLI MM pe rolul
instanțelor judecătorești
în anul 2016

Prelungirea CCM

Pentru un număr mare de angajați,
membri de sindicat:
• spor condiții vătămătoare și periculoase;
• plata orelor de Educației fizică efectuate de învățătorul/
institutorul/profesorul pentru învățământ primar;
• spor predare simultană;
• naveta;
• dobânda legală ca urmare a eșalonării drepturilor
câștigate prin hotărâri judecătorești;
• salarizarea personalului nedidactic.
Procese individuale pentru membri de sindicat:
Procesele inițiate de SLI MM pentru spețe individuale sunt:
• plata sporului de dirigenție pentru directorul adjunct care
este învățător/institutor/profesor pentru învățământul
primar și care nu beneficiază de degrevare;
• încadrarea și salarizarea ca profesor pentru învățământul
primar;
• acordarea indemnizației de instalare.
Procese în lucru/ spețe individuale:
• plata sporului de dirigenție pentru educatoarele din
învățământul special;
• emiterea ordinului pentru acordarea distincțiilor;
• plata cu ora pentru nerespectarea hotărârilor CA de
reducere a normei didactice.
(continuare din pag. 1)

De asemenea, este utopic să performanţă didactică, atâta
timp cât programele şcolare sunt complet depăşite şi neadecvate la cerinţele actuale de pe piaţa muncii. Având în vedere
timpul foatre scurt în care se intenţionează să se elaboreze
acest proiect de lege, soluţia realistă ar fi să se lucreze pe
proiectul făcut în toamna anului trecut şi, eventual, să se
intoducă criterii suplimentare faţă de cele existente, pentru
acordarea premiilor individuale.
În ceea ce priveşte stabilirea grilei de salarizare pentru învăţământ este imperios necesar să se ia în calcul
anumiţi indicatori şi să se aibă în vedere câteva principii.
Unul dinte indicatorii cei mai relevanţi care trebuie avut în
vedere la stabilirea salariilor din învăţământ este “P.I.B.-ul
per capita”.
În acest moment P.I.B.-ul per capita în România este de
aproximativ 35.000 lei.Raportat la acest indicator, salariile
profesorilor debutanţi din România-18.900 lei/an reprezintă
53%, iar salariul maxim-41800lei/an înseamnă118%.
În alte ţări eurpene nivelul salariilor minime, raportate la
acelaşi indicator,este de 179% în Muntenegru; 152% în Germania; 139% în Spania; 126% în Grecia etc.
În ceea ce priveşte nivelul salariilor maxime, raportate la
P.I.B.-ul per capita, acesta este de 306% în Cipru; 284%în
Muntenegru; 261% în Portugalia; 206%în Germania etc.
Aceste rapoarte scot în evidenţă faptul că în România
modul de stabilire a salariilor din învăţământ este complet
discriminatoriu comparativ cu alte categorii socio-profesionale. De asemenea, ar trebui analizată inclusiv legislaţia din
domeniul salarizării de dinainte de anul 1989, pentru a se
constata că între salarizarea din învăţământ şi cea din alte
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sectore bugetare:justiţia, armata, administraţia centrală etc.,
exista un echilibru, echilibru pe care îl întâlnim în majoritatea ţărilor europene.
Plecând de la acest indicator, principiile de bază care ar
trebui să stea la baza construcţiei noii grile de salarizare din
învăţământ sunt următoarele:
Salariul de bază al profesorului debutant să reprezinte
150% dfaţă de salariul minim pe economie;
După 15 ani de activitate didactică să se poată ajunge la un
salariu care să reprezinte o creştere de 75% faţă de salariul
debutantului;
Salariul de bază maxim al unui profesor să să reprezinte
150% faţă de salariul profesorului debutant şi să poată fi
atins după 25 de ani de activitate didactică.Aceasta presupune existenţa următorelor trepte de salarizare:
până la un an;
1-5 ani;
5-10 ani;
10-15 ani;
15-20 de ani;
20-25 de ani;
peste 25 de ani.
Această reducere a numărului de tranşe de salarizare se
impune, având în vedere că învăţământul este singurul domeniu unde nivelul maxim de salarizare se poate atinge dupa
40 de ani de activitate, iar numărul acestor cadre didactice
este de aproximativ 3000 în toată ţara;
Salariul de bază al învăţătorului/educatorului cu studii medii să reprezinte 80% din salariul profesorului.
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Din activitatea SLI MM:

SALARIZAREA ÎNAINTE DE ANUL 1989

- Vineri, 15 ianuarie 2016, la Colegiul Tehnic Marmația a avut loc o ședință zonală cu
liderii de la unitățile școlare din Sighet și
Sighet împrejurimi
- Vineri, 22 ianuarie 2016, la sediul SLI MM,
a avut loc o întâlnire a liderilor noi cu doamna președintă și doamna jurist. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a-i iniția pe noii
lideri în activitatea sindicală. Din cei 16 câți
au fost convocați au participat 12 persoane.
Le mulțumim pentru prezenta și îi așteptăm
să ne solicite pentru eventuale lămuriri/ probleme;
- Luni, 25 ianuarie 2016, la sediul SLI
MM, a avut loc o întâlnire a bucătăreselor
de la grădinițele din Baia Mare, întâlnire
organizată de doamna președintă și subsemnata.
- În urma acestei întâlniri, la care au participat 15 persoane, conform Procesului verbal, problemele abordate au fost
următoarele: Salarizarea/sporul de vechime; Normarea; Acordarea sporului
pentru condiții vătămătoare și periculoase;
Zilele de concediu; Hotărârile judecătorești;
Condițiile de muncă și Naveta;
- Demersuri pentru o mai bună funcționare
a hotelului Eurosind, precum și pentru
obținerea unor oferte turistice avantajoase
pentru membrii de sindicat;
- Demersuri pentru lucrări de extindere la
sediul SLI MM din strada Victoriei nr. 12,
pentru a fi funcțional începând cu anul
școlar 2016-2017.
Secretar executiv
Margareta Andreica

Decret-Lege nr.2845/11.10.1941
• învățător definitiv cu 8 gradații – 17.150 de lei – cel mai mic salariu
din educație;
• profesor definitiv invatamant secundar cu 8 gradații – 31.450 lei;
• profesor titular-inv.superior cu 7 gradații – 61.800 lei;
• conferențiar cu 7 gradații- 38.400 lei;
• judecător/ procurer de la tribunal– 16.000 lei;
• judecător/ procuror de la tribunal, cu gradaţia 3- 27.700 lei;
• procurorul general al ÎCCJ – 64.400 lei - cel mai mare salariu din
justiție.
Concluzie: salariul unui profesor definitiv din învăţământul
secundar era cu 13% mai mare decât al unui judecător/ procuror de
la tribunal, cu gradaţia 3!
Perioada 1974-1989 (Legea 57/1974)
• profesor cu studii superioare și gradul didactic I – max. 3.675 lei
• profesor definitiv cu Institut pedagogic- max. 2.370 lei ( peste 26 de
ani vechime)
• învățător cu liceu pedagogic – max. 2.260 lei
• profesor universitar – max. 5.525 lei
• conferențiar universitar – max. 4.530 lei.
• medic primar de specialitate, cu gradul I –max. 4.975 lei.
• președinte de tribunal/ procurorul șef – max.4.530 lei
• procuror – max. 4.315 lei.
Concluzie: salariul maxim al unui profesor din învăţământul
preuniversitar a fost cu 15% mai mic decât al unui procuror!
SALARIZARE ACTUALĂ
• profesor cu 40 de ani vechime – 3.480 lei
• conferențiar universitar –3.800 lei-5.900 lei
• profesor universitar – 5.900 lei-12.000 lei
• judecător Curte de Apel-14.000 lei
Concluzie: salariul maxim al unui profesor din învăţământul
preuniversitar reprezintă 25% din salariul unui judecător de la
Curtea de Apel, deci de 4 ori mai mic!

(continuare din pag. 1)

În schimb, în partea cealaltă, în învățământul dual, până
la 95% din absolvenți se duc pe piața muncii. Trebuie să
discutăm, să vedem cum arată această hartă a opțiunilor. Trebuie să faci cu responsabilitate, poți marca o viață”.
Consultările se vor finaliza in februarie
La sfârsitul lui februarie vom avea rezultatul consultărilor
și al dialogului cu experții, cu societatea civilă, cu toți aceia
care au dorit să se implice, adică un nou cadru curricular,
mai spune ministrul Educației. «Pentru prima dată în dezvoltarea cadrului curricular vom avea următoarea abordare:
pentru fiecare materie vom stabili câte trei grupuri care vor
lucra independent. Aceste trei grupuri, a căror structură va fi
definită prin termenii de referință pregătiți de grupul pentru
curriculum, vor avea o componentă interdisciplinară. Deci,
trei grupuri pe fiecare materie vor lucra separat. În tabăra
de vară, pentru fiecare disciplină vom aduce laolaltă aceste
grupuri și câte 10 profesori, să spunem: discută, iar la sfârșit,
din cele trei scenarii, împreună cu profesorii vom alege cel
mai bun scenariu posibil astfel încât în octombrie să putem
anunță licitația pentru manuale», explica Adrian Curaj.
Școala orientată către cunoaștere
Ministrul susține și ca o oră de curs ar trebui să se desfașoare

altfel decât în prezent: «O oră de curs ar trebui să fie un continuum între profesor și elev. Manualele, ne plac sau nu ne
plac, sunt prea rigide, sunt mai puțin inspirate. Rolul nostru
ar fi acela de a-i ghida spre informație, spre cunoaștere. Aș
vrea ca școala să fie spațiul în care copiii noștri, elevii noștri,
să fie stimulați pentru a se apropia de cunoaștere. Aici ar
trebui să ajungem: un mediu în care elevului să nu-i fie frică
de profesor, iar profesorul stimulează elevul să caute, să întrebe, să fie curios. Toți aceștia, profesori și elevi, pot contribui foarte bine la dezvoltarea de conținuturi de învățare
online. Avem atâtea resurse pe care le putem folosi la clasă,
sau putem face altele noi... îmi doresc să vâd folosite la clasă
materiale noi, profesorii să nu mai stea doar după manual, să
fie creativi în relația cu elevii lor».
Concursuri pentru directorii de școli
În această primăvară vor începe și concursurile pentru
ocuparea posturilor de directori de școli. «Concursurile
pentru directorii de scoli vor începe în această primăvară.
Pregătim metodologia, de șapte ani nu au mai fost organizate concursuri pentru posturile de directori. Avem nevoie
de oameni devotați școlii, care să pună energie», a conchis
Adrian Curaj.
Departament Comunicare FSLI
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CURSURI DE FORMARE

„EUROSTUDY”
Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş organizează cursuri
de formare, prin Centrul de Formare Profesională „EUROSTUDY”,
pentru următoarele specializări:
- formator;
- mentor;
- inspector resurse umane;
- delegat sindical;
- asigurarea internă a calităţii;
- cultura sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM).
Cursurile sunt acreditate CNFPA, participanţii obţinând diplome
recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii şi
Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.
Informaţii suplimentare: Raul Borşa, tel.: 0755-774.446
			
Cândea Monica, tel.: 0737-523.367
În luna martie încep înscrierile la

Dezbaterea naţională
pe Educaţie, organizată
de Administraţia
Prezidenţială

Marea dezbatere naţională pentru o reformă de
sistem în educaţie, anunţată de preşedintele Klaus Iohannis, va începe din martie anul acesta cu o
serie de dezbateri cu principalii actori din sistem.
Cei care vor să vor să organizeze evenimente în
cadrul dezbaterii naţionale se pot înscrie din luna
martie.
Orice persoană, grup de iniţiativă sau organizaţie
ori structură interesată de domeniul educaţiei şi
cercetării (sindicate, patronate, ONG-uri, coaliţii
de ONG-uri, mediu privat, instituţii publice etc.),
care doreşte să aducă mesajul dinspre cetăţeni
şi comunitatea şcolară către Administraţia
Prezidenţială, printr-un dialog autentic şi deschis,
sunt invitaţi să participe la dezbaterea naţională.
Înscrierea evenimentelor se va realiza în perioada 1 martie – 1 septembrie 2016, pentru
activităţile desfăşurate în perioada 1 aprilie – 1
octombrie 2016. Candidatura pentru înscriere
trebuie să fie transmisă pe adresa educație@presidency.ro cu minim o lună înainte de derularea
efectivă a evenimentului, prin completarea unui
formular standard care va fi pus la dispoziţie de
către Departamentul Educaţie şi Cercetare din cadrul Administraţiei Prezidenţiale.
Confirmarea înscrierii în calendarul de evenimente se realizează prin e-mail, în termen de
maxim două săptămâni de la primirea candidaturii
şi va fi însoţită de pachetul de materiale dedicate.

JURNAL sindical
ISSN 1584-9899
imprimat la

CECONII Baia Mare

Tel: 0788.466.414; 0733.674.901

Tiraj: 400 exemplare
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• se distribuie gratuit
membrilor SLÎ MM

Nemulţumiri privind planurile-cadru

Reforma Educaţiei este gândită pe sistemul binomului „o veste bună şi una
proastă”. Vestea proastă este că elevii ar putea avea mai multe ore decât până
acum, dar vestea bună e că nu se vor da note pentru toate materiile. Altă veste
proastă este că profesorii şi-ar putea pierde catedrele sau un număr de ore, însă
vor fi trimişi la cursuri de reconversie profesio-nală sau li se vor găsi ore la
materiile opţionale.
Părinţii şi profesorii sunt destul de pesimişti în legătură cu unele schimbări
care se dezbat în prezent pentru reformarea sistemului de învăţământ preuniversitar. Unii susţin că elevii ar trebui să stea mai puţine ore la şcoală, în timp
ce alţii ar vrea să le facă un program complex, care să le limiteze cât mai mult
timpul liber, astfel încât să fie ţinuţi sub control. Pe de altă parte, unii profesori
îşi fac probleme în legătură cu orele pe care le-ar putea pierde, în timp ce alţii
vor pierde chiar catedrele, cum este cazul profesorilor de latină. Totuşi, sistemul s-ar putea schimba în cel puţin patru ani de-acum înainte, dacă se vor găsi
soluţii pentru toate situaţiille şi bugetul necesar pentru implementarea noului
proiect. „În acest moment se dezbat planurile- cadru. Într-o variantă, se discută
scoaterea orelor de latină şi diminuarea numărului de ore de română, dar reforma nu trebuie privită prin prisma nevoii de a păstra personalul, ci din cea
a nevoilor elevului. Cadrele didactice vor avea o altă oportunitate, la nivelul
aceleiaşi unităţi de învăţământ, însă pe noi ne interesează ce vor face copiii
în unitatea de învăţământ”, a explicat Marius Nistor, preşedintele sindicatului
Spiru Haret. O variantă ar fi ca elevii să stea cât mai mult la şcoală, astfel încât
să poată fi controlaţi, dar să fie notaţi numai la unele materii, ca să nu fie stresaţi.
Pentru implementarea noului sistem de educaţie, ar fi nevoie de bani pentru
infrastruc-tură, resurse umane şi utilităţi. „Elevul este în centrul atenţiei, iar
pentru cadre, dacă se întâmplă ca anumite categorii să fie afectate, trebuie să
venim cu soluţii reparatorii, fie reconversie, fie Şcoala după şcoală, astfel încât
să nu intre în şomaj. Dacă educaţia ar primi 6% din PIB, cum prevede legea,
s-ar rezolva şi problema financiară”, a spus Simion Hancescu, preşedintele
Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ.
Un calcul bugetar se poate face după stabilirea obiectivelor. Este prima oară
când încep discuții pentru variante de noi planuri-cadru. Din variantele discutate până acum e foarte posibil să nu rămână niciuna definitivă.
Departament Comunicare FSLI

COLEGIUL DE REDACŢIE
prof. Ioana PETREUŞ - coordonator
membrii Biroului Operativ SLÎ MM
consilier juridic Mariana-Georgeta NUSZER-ŢÎNŢA
Mimi Cardoș - tehnoredactare.
Adresa: S.L.Î. MM, str. Progresului 46 (Internatul Colegiului Tehnic “Anghel Saligny”),
Baia Mare, Maramureş, tel./fax: 0262-211857; fax: 0362-810508;
E-mail: slimm_mm@yahoo.com

