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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.
Informaţii suplimentare: Raul Borşa, tel.: 0755-774.446
Cândea Monica, tel.: 0737-523.367

Acordarea sporului pentru condiții de muncă
în atenția noului prefect, Sebastian Mihai Lupuț
În 20 aprilie 2016, ora 10 la Palatul administrativ, Sala
105, s-a întrunit Comisia de Dialog Social tripartit pentru a dezbate
următoarele teme:
-Prezentarea tezelor prealabile ale proiectului Codului
administrativ;
-Raportul privind starea socio-economică a județulului
Maramureș pe anul 2015;
-Revendicările Sindicatului Liber din Învațământ privind
acordarea sporului pentru condiții deosebite de muncă pe stat de
plată lunar.
-Diverse.
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pentru condițiile de muncă.
Punctul de vedere exprimat de către departamentului juridic
al prefecturii a fost acela că problema noastră este de competența
MENCS. La fel a susținut și conducerea ISJ, care interpretează în
continuare hotărârile instanței.
La finalul dezbaterii, reprezentanții SLI MM au solicitat
Instituției Prefectului să se adreseze din nou MENCS pentru a-și
exprima un punct de vedere legat de problema noastră (mai există o
astfel de adresă din luna octombrie 2015, după prima mediere).
Sperăm că la adresa Instituției Prefectului, MENCS își va face curaj și
va exprima un punct de vedere.
Prof. Monica CÂNDEA

COLEGIUL DE REDACŢIE
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La Comisia de Dialog Social au participat reprezentanți ai
următoarelor instituții:
Instituţia prefectului; Consiliul
judeţean Maramureş; Servicii publice deconcentrate; Confederaţii
patronale- filiale judeţene; Confederaţii sindicale-filiale judeţene.
Din partea SLI MM a participat dna jurist, Mariana
Nuszer-Țînța, care a arătat că sporul pentru condiții de muncă este un
drept al angajaților din învățământ, un drept prevăzut de lege și
confirmat de hotărârile Curții de Apel din Cluj. În urma acestei
Comisii, domnul prefect, Sebastian Mihai Lupuț, a propus ca
revendicările SLI MM să fie dezbătute în cadrul unei întâlniri cu
reprezentanții inspectoratului școlar.
Astfel în 26 aprilie 2016, de la ora 9.30, dna președintă,
Ioana Petreuș, împreună cu dna jurist, au participat la Prefectura
Maramureș, în prezența dlui prefect, la o întâlnire cu reprezentanții
inspectoratului școlar pe tema avizării statelor de plata cu sporurile
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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
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A c o rd a re a s p o ru ri l o r
pentru condiții de muncă
este reglementată prin lege
Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș a
organizat patru acțiuni de pichetare, pentru a
protesta, în modul cel mai categoric, față de
abuziva decizie a conducerii inspectoratului
școlar de a nu aviza statele de plată care cuprind
sporurile pentru condițiile vătămătoare și
periculoase. Deși acordarea acestor sporuri este
reglementată prin lege, am fost nevoiți să apelăm
la instanță pentru a se reconfirma legalitatea
acestor drepturi. Este de neimaginat cum într-un
stat democratic o instituție a statului nu respectă
deciziile puterii judecătorești. Inspectoratul
școlar din Maramureș face acest lucru și, prin
aceasta, desconsideră angajații din școlile din
județ care trebuie să beneficieze de aceste
sporuri.
Am încercat să rezolvăm această problemă, pe
cale amiabilă, prin mai multe demersuri: Discuții
în toate Comisiile Paritare; Înștiințarea FSLI; 3
adrese către Ministerul Educației; Intenția de a
formula plângere penală împotriva celor
responsabili; Mediere la Prefectura Maramureș;
Adresă către parlamentarii maramureșeni etc.
Deocamdată toate aceste demersuri au rămas fără
rezultat, iar conducerea inspectoratului școlar își
menține decizia abuzivă de a nu aviza statele de
plată care cuprind acordarea sporului pentru
condițiile de muncă, dovedind astfel lipsă de
respect și aroganță față de membrii de sindicat,
față de toți angajații din învățământul
maramureșean, precum și mimarea dialogului cu
partenerii sociali.
Acțiunile noastre nu se opresc aici, ele vor
continua și pot îmbrăca și alte forme. De
asemenea vom apela la alte modalități pentru a
determina conducerea inspectoratului școlar să
înceteze cu abuzurile și să aplice legea.
Solidaritatea pentru protestele noastre din partea
celorlalte sindicate afiliate la FSLI a fost vizibilă
astfel suntem încredințați că demersurile noastre
sunt corecte, iar lucrurile trebuie să intre pe
făgașul lor normal.
Mulțumesc membrilor Colegiului Liderilor
care ne-au sprijinit necondiționat în acțiunile
noastre, colegilor din țară, le mulțumesc celor
care au ieșit cu noi în stradă pentru efortul lor și
sunt încrezătoare că și pe viitor vor răspunde la
chemările sindicatului. De asemenea le
mulțumesc reprezentanților presei centrale și
locale pentru prezență, precum și pentru
mediatizarea revendicărilor membrilor de
sindicat.
În continuare trebuie să fim uniți și să avem
încredere în forța sindicatului. Numai prin unitate
și solidaritate putem reuși!
Președinte,
Prof. Ioana PETREUȘ

SLI MM a protestat pentru neacordarea
sporu lui pentru conditiile
de mu ncă
,
După o absență de 4 ani, am reușit să ne mobilizăm pentru a protesta,
față de decizia conducerii inspectoratului școlar de a nu aviza statele de
plată care cuprind sporurile pentru condițiile vătămătoare și periculoase
pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic.

Deși lista problemelor cu care se confruntă învățământul a fost
întotdeauna foarte lungă, noi am hotărât, prin acțiunea noastră, să ne
oprim asupra uneia dintre ele, deoarece privește categoria cea mai
defavorizată dintre angajații din învățământ: personalul nedidactic.
Astfel, în urma hotărârilor Colegiului Liderilor din septembrie 2015
și aprilie 2016, au fost organizate o serie de acțiuni de protest/pichetări,
invocându-se inclusiv nerespectarea hotărârilor judecătorești.
Vă reamintesc programul acțiunilor:
În 18 martie pichetarea inspectoratului școlar a fost asigurată de
membrii Colegiului Liderilor.
În 1 aprilie în fața ISJ au fost prezenți lideri de la Grădinițele din Baia
Mare și membrii de sindicat, personal nedidactic.
În 8 aprilie au pichetat lideri și membrii de sindicat, personal
nedidactic și auxiliar, de la Școlile Gimnaziale din Baia Mare și membrii
BO.
În 15 aprilie (ultima pichetare în Baia Mare, deoarece au început
acțiunile FSLI), lideri și membrii de sindicat de la liceele din Baia Mare
au adus cu ei în fața ISJ nemulțumirile din aceste unități de învățământ.
La fiecare pichetare am fost invitați de către reprezentanți ISJ la
discuții. Ca urmare a discuțiilor care s-au purtat între reprezentanții
ISJ și delegațiile SLI MM, a reieșit că fiecare dintre părți își menține
poziția referitoare la atribuția ISJ de a aviza statele de plată.
Secretar executiv,
Margareta ANDREICA
Din sumar:
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CSDR a respins proiectu l
Legii salarizarii propus de Guvernul Ciolos,

CSDR a participat la elaborarea, în
cadrul de grupului de lucru interministerial numit prin memorandumul
guvernului din data de 7 ianuarie 2016, în
perioada 19.01.2016 – 10.02.2016, unei
variante a Legii Cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice,
variantă ce a fost respinsă de către prim-ministrul Dacian
Cioloș.
Ulterior Guvernul României a elaborat un alt proiect de
Ordonanță de Urgență privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice. În data de 12 aprilie 2016 a fost convocat
Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social având ca
ordine de zi: Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Confederația Sindicatelor Democratice din România,
alături de celelalte confederații sindicale reprezentative,
a respins acest proiect de ordonanță considerându-l

inechitabil și discriminatoriu la adresa personalului din
sectorul bugetar.
În urma respingerii proiectului Ordonanței de Urgență a
Guvernului privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice doamna ministru Claudia-Ana Costea și-a înaintat
demisia.
La solicitarea domnului Dragoș Pâslaru, noul ministru al
muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
subsemnatul am nominalizat, din partea CSDR, pe domnul
Simion Hancescu vicepreședinte al CSDR și președinte al
FSLI să facă parte din noul grup de lucru ce va elabora noul
proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
CSDR va susține, în continuare, că noul proiect al
Ordonanței este necesar pentru bugetarii din România.
Președinte, Iacob BACIU

)

)

Problemele învata
, mântu lui discuta te
în Comisia Parita ra de la nivelul MENCS
)

În 28 martie 2016, a avut loc ședința Comisiei Paritare de la
nivelul M.E.N.C.S., în cadrul căreia s-au discutat următoarele
probleme:
1. Adoptarea hotărârii privind organizarea și funcționarea
comisiilor paritare de la nivelul unităților și instituțiilor prevăzute în
Anexa nr. 4 la C.C.M.U.N.S.A.I.P. care nu au încheiate contracte
colective de muncă.
M.E.N.C.S. a solicitat amânarea adoptării unei hotărâri privind
organizarea și funcționarea comisiilor paritare de la nivelul unităților
și instituțiilor care nu au încheiate contracte colective de muncă,
pentru a analiza proiectul de hotărâre prezentat de F.S.L.I..
2. Adoptarea unei hotărâri privind acordarea concediului de
odihnă suplimentar pentru personalul didactic auxiliar și
nedidactic, prevăzut la art. 29 alin. (5) din C.C.M.U.N.S.A.I.P.
Având în vedere că soluția la această problemă depinde de modul
în care se rezolvă problema de la punctul 1, adoptarea unei hotărâri
privind acordarea concediului de odihnă suplimentar s-a amânat
pentru următoarea întrunire a Comisiei Paritare de la nivelul
M.E.N.C.S., care va avea loc în cel mai scurt timp.
3. Elaborarea proiectului Nomenclatorului bolilor profesionale și
a incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică, prevăzut
de art. 53 din C.C.M.U.N.S.A.I.P.
Doamna secretar de stat Monica Cristina Anisie s-a angajat că va
transmite o adresă către Ministerul Sănătății, prin care va propune
crearea unui grup de lucru care să realizeze proiectul
Nomenclatorului bolilor profesionale și a incompatibilităților de
ordin medical cu funcția didactică.
4. Aprobarea ordinului de ministru/notei/circularei privitoare la
dobânda legală începând cu anul 2010 și modalitatea de calcul al
daunelor-interese dispuse de instanțele de judecată.
La solicitarea noastră, reprezentanții ministerului s-au angajat să
transmită o adresă către M.D.R.A.P., prin care va solicita acestui
minister să atragă atenția reprezentanților administrației publice
locale asupra obligațiilor ce le incumbă în asigurarea fondurilor
necesare pentru plata acestor dobânzi.
5. Aplicarea Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului
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plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice.
Reprezentanții FSLI au arătat că există suficiente argumente în
favoarea acordării sporului pentru titlul științific de doctor (punctul
de vedere al Plenului CSM din 30.06.2015, raportul Comisei de
Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputaților etc.). Colegiul
Director al M.E.N.C.S. va lua o decizie în ședința de săptămâna
viitoare privind aplicarea unitară a Legii nr. 71/2015.
6. Stadiul deblocării posturilor didactice auxiliare și nedidactice,
potrivit pct. 5 din Acordul încheiat la data de 27.10.2014.
Reprezentanții ministerului s-au angajat că în cursul acestei
săptămâni vor înainta inspectoratelor școlare o adresă care să permită
deblocarea a 1250 posturi pentru învățământul preuniversitar.
7. Emiterea unor Precizări în vederea soluționării problemelor
apărute în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 569/2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de
stat, conform adresei comune a organizațiilor noastre nr.
436/725/30.09.2015 înregistrată la cabinetul secretarului de stat
pentru învățământ preuniversitar sub nr. 283/01.10.2015
Ministerul Educației va înainta o adresă către M.D.R.A.P., prin
care acest minister să își desemneze reprezentanți pentru o comisie
comună, care să analizeze problemele practice apărute după intrarea
în vigoare a H.G. nr.569/2015 privind decontarea navetei și care să
propună soluții pentru rezolvarea acestora. Această comisie ar urma
să se întrunească în data de 07.04.2016.
De asemenea, în cadrul ședinței Comisiei Paritare, M.E.N.C.S. s-a
angajat că va solicita inspectoratelor școlare o situație a sumelor
restante de la hotărârile judecătorești, neachitate până la data de
31.12.2015, precum și a sumelor necesare pentru plățile aferente
anului 2016; totodată, va solicita explicații cu privire la neutilizarea
sumelor alocate pentru plata hotărârilor, în anul 2015, acolo unde este
cazul, mai ales că anumite județe, care au returnat sume la bugetul de
stat, au înregistrat și restanțe la plata acestora.
PREȘEDINTE, Simion HANCESCU
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Întâlnirea Consiliului Național
Tripartit pentru Dialog Social
pe tema salarizării bugetarilor

Comisia Paritară
din unitatea
de învătământ

În 22 aprilie 2016, la sediul Guvernului României
avut loc întâlnirea Consiliului Național Tripartit pentru
Dialog Social, din partea Confederației Sindicatelor
Democratice din România participând dl. președinte
Iacob Baciu și președintele FSLI, Simion Hancescu.
În prezența Primului-ministru Dacian Julien Cioloș,
a ministrului muncii Dragoș Pîslaru și a altor miniștri,
s-a discutat despre intenția Guvernului României de a
elabora, până în data de 15.05.2016, un alt proiect de
ordonanță de urgență, având ca obiect corecțiile
necesare privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.
Primul-ministru și ministrul muncii au prezentat
principiile care vor sta la baza elaborării acestui proiect
de act normativ, ideea de bază fiind aceea de a se
încerca înlăturarea discrepanțelor din actualele grile de
salarizare, de a elimina suprapunerile salariale
generate de majorarea salariului minim brut pe țară
garantat în plată, începând cu 1 mai 2016 și de a majora
salariile de bază situate sub limita de 2300 lei.
În intervenția sa, președintele FSLI, Simion
Hancescu, a atras atenția că va fi aproape imposibil un
asemenea mod de abordare deoarece, din cauza
faptului că grila de salarizare din învățământ este
aplatizată, se va ajunge la o altă situație aberantă și
anume aceea ca salariile să se egaleze, indiferent de
vechime și de gradele didactice. Această situație va
crea cu siguranță noi tensiuni în sistem.
Președintele FSLI a atras atenția că, dacă săptămâna
aceasta (18 și 19 aprilie 2016), au protestat 800 de
reprezentanți ai celor 178 000 de membrii ai federației,
vor ieși în stradă peste 20 000 de oameni, dacă acest
nou proiect de ordonanță va crea din nou inechități, așa
cum s-a întâmplat cu recentul proiect de O.U. retras.
Primul-ministru a afirmat că, în cazul în care
partenerii sociali vor fi nemulțumiți de acest proiect, se
va renunța la adoptarea acestei ordonanțe, urmând ca,
până la finalul anului, să se finalizeze un proiect de
lege, în paralel cu finalizarea strategiei privind
reformarea administrației publice locale.
Precizăm faptul că s-a convenit ca, începând de luni
25 aprilie 2016, o comisie tehnică să lucreze la
proiectul de ordonanță, comisie din care va face parte și
președintele FSLI, Simion Hancescu. Sindicatele
afiliate FSLI vor fi informate cu privire la activitatea
acestei comisii.

Conform Regulamentului-cadru privind organizarea și
funcționarea comisiilor paritare, anexa 3 a Contractului
Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate
Învățământ Preuniversitar înregistrat cu nr. 1483/13.11.2014 și
publicat în Monitorul Oficial, Partea a V-a nr. 5 din 26.11.2014,
Comisiile paritare vor fi compuse dintr-un număr egal de
reprezentanți ai unității de învățământ și ai organizației
sindicale.
Astfel, dacă din partea organizației sindicale sunt membri ai
Comisiei paritare liderul, viceliderul și secretarul organizației,
din partea angajatorului, ca exemplu, ar putea fi membri ai
comisiei directorul, directorul adjunct, unde este cazul și
contabilul, păstrându-se paritatea.
În ultima perioadă s-a formulat întrebarea: dacă directorul
este membru de sindicat poate face parte din Comisia paritară ca
reprezentant al școlii? Da. Directorul poate fi în același timp
membru de sindicat și reprezentant al școlii în Comisia paritară.
Nu există nicio incompatibilitate în acest sens, prevăzută de
vreun act normativ. Legea dialogului social nr. 62/2011 prevede
în art. 3 că „Persoanele încadrate cu contract individual de
muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut
special în condiţiile legii, membrii cooperatori şi agricultorii
încadraţi în muncă au dreptul, fără nicio îngrădire sau
autorizare prealabilă, să constituie şi/sau să adere la un
sindicat”.
Mai mult, Legea dialogului social dispune, în art. 3 alin. 3 că
„Nicio persoană nu poate fi constrânsă să facă sau să nu facă
parte, să se retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie
sindicală”, iar Codul Muncii, prin art. 218 alin. 1 prevede că
„Este interzisă orice intervenţie a autorităţilor publice de
natură a limita drepturile sindicale sau a împiedica exercitarea
lor legală”.
Conform Regulamentului de funcționare a comisiei paritare,
aceasta este împuternicită să analizeze și să rezolve problemele
ce apar în aplicarea contractului colectiv de muncă, la solicitarea
oricăreia dintre părți. Contractul colectiv de muncă nu cuprinde
drepturi specifice personalului de conducere care să poată fi
discutate, cu atât mai puțin hotărâte în cadrul Comisiei paritare.
Acesta este un alt motiv care întărește susținerea noastră că nu se
interzice directorilor să fie membri de sindicat și membri ai
Comisiei paritare.
Comisia paritară se va întruni lunar sau la cererea oricăreia
dintre părți. Cvorumul necesar este de cel puțin ¾ din totalul
membrilor, iar hotărârile se adoptă cu jumătate plus 1 din
voturile celor prezenți.
Un drept prevăzut în contractul colectiv de muncă și care este
condiționat de hotărârea Comisiei paritare este cel la concediu
suplimentar de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și
nedidactic. Conform art. 29 alin. 5 „Personalul didactic auxiliar
și personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă
suplimentar între 5 și 10 zile lucrătoare”. Numărul de zile a
concediului suplimentar se stabilește în Comisia paritară din
fiecare unitate de învățământ.
Prin urmare, este obligatorie înființarea și funcționarea
Comisiei paritare în fiecare unitate de învățământ.
Reprezentanții angajatorului, director, director adjunct, contabil
etc. pot fi în același timp membri de sindicat și membri ai
Comisiei paritare, cu respectarea parității. Unul dintre drepturile
ce trebuie discutate și stabilite de Comisia paritară este cel
privind concediul suplimentar de odihnă pentru personalul
didactic auxiliar și nedidactic.

Departament Comunicare FSLI

Consilier juridic
Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
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Revendicările membrilor SLI MM

Prin prezenta adresă vă aducem la cunoștință
revendicarea membrilor Sindicatului Liber din Învățământ
Maramureș privind acordarea, pe statul de plată lunar, a
sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare.
Sporul pentru condiții periculoase și vătămătoare s-a
acordat în baza HG nr. 281/1993 până la intrarea în vigoare a
Legii nr. 330/2009, respectiv inclusiv pe luna decembrie
2009. În anul 2010 acest spor s-a acordat în temeiul Legii nr.
330/2009 conform căreia în anul 2010 salariul nu poate fi mai
mic decât cel din decembrie 2009. Începând cu anul 2011
sporul nu s-a mai acordat datorită refuzului ISJ MM de a
aviza statele de personal și de plată care cuprindeau sume
reprezentând sporul pentru condiții periculoase și
vătămătoare.
Conform prevederilor art. 2 alin. 1 lit. b din Legea nr.
284/2010 personalului salarizat în baza acestei legi primește
„pentru condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din
salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de
muncă respective”. Iar conform Anexei II, Capitolul I lit. B
din Legea nr. 284/2010, art. 14 „(1) În raport cu condiţiile în
care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau
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vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până
la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la
locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea
concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a
acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu
consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din
regulamentul prevăzut la art. 21 din prezenta lege, elaborat
potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de
determinare sau, după caz, expertizare, emise de către
autorităţile abilitate în acest sens”.
Art. 21 din Legea nr. 284/2010 „Locurile de muncă,
categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru
condiţii de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII, precum şi
condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament
elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale
celor 6 domenii de activitate bugetară - administraţie,
sănătate, învăţământ, justiţie, cultură, diplomaţie, de către
instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,
precum şi de către autorităţile publice centrale autonome,
care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre
instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
sau autorităţile publice centrale autonome, cu avizul
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi al
Ministerului Finanţelor Publice şi cu consultarea federaţiilor
sindicale reprezentative domeniului de activitate”.
Anul 2011
În Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
323/10.05.2011 a fost publicată Legea nr. 63/2011 privind
încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic
şi didactic auxiliar din învăţământ. În anexa nr. 5 la această
lege se găsește Metodologia de calcul a drepturilor salariale
care se acordă personalului didactic și personalului didactic
auxiliar din învățământ.
Conform art. 9 din Capitolul I a acestei Metodologii „(1)
În raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea,
condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat
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înaintate conducerii ISJ MM
poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază
calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea
concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a
acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu
consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din
regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului, având la bază buletinele de determinare sau, după
caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest
sens. autorităţile abilitate în acest sens.
(3) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la alin. (2),
sporurile pentru condiţii de muncă, aprobate în condiţiile
legii, se acordă numai persoanelor care au beneficiat de
aceste sporuri şi numai în măsura în care activitatea se
desfăşoară în aceleaşi condiţii”.
Prin urmare, persoanele care au beneficiat de sporul
pentru condiții vătămătoare și periculoase în decembrie
2010 și care își desfășoară activitatea în aceleași condiții
trebuie să beneficieze de acest spor și după intrarea în
vigoare a Legii nr. 63/2011.
Anul 2012
În Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
887/14.12.2011 a fost publicată Legea nr. 283/2011. Potrivit
art. II art. 1 alin. 3 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru
completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar „În anul 2012, cuantumul brut al salariilor
de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor
şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind
încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic
şi didactic auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi
nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011, în
măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii”.

Astfel, această lege confirmă dreptul angajaților din
învățământ la sporul pentru condiții de muncă prevăzut de
Legea nr. 63/2011 și pentru anul 2012, chiar dacă
Regulamentul prevăzut la art. 21 din Legea-cadru nr.
284/2010 nu a fost adoptat.
Anul 2013
Sunt menținute în vigoare dispozițiile Legii nr. 63/2011
privind încadrarea și salarizarea personalului didactic și
didactic auxiliar din învățământ conform cărora sporul
pentru condiții periculoase și vătămătoare se acordă
angajaților care l-au avut în plată și lucrează în aceleași
condiții, până la adoptarea Regulamentului prevăzut de
Legea nr. 284/2010.
Anul 2014
Conform OUG nr. 103/2013 publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 703/15.11.2013, art. 1 (3) În anul 2014,
cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor,
indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi
didactic auxiliar din învăţământ, stabilit în conformitate cu
prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi
salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic
auxiliar din învăţământ, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce
se acordă pentru luna decembrie 2013, în măsura în care
personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(4) În anul 2014, în ceea ce priveşte salarizarea
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, se
aplică prevederile Legii nr. 63/2011.
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Anul 2015
Conform OUG nr. 83/2014 publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 925/18.12.2014, art. 1 alin. 2 „În anul 2015,
cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte,
potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul
lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la
acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din
fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în
care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi
condiţii”, iar conform alin. 9 „În anul 2015, în ceea ce
priveşte salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar
din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011
privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ”.

Anul 2016
Conform OUG nr. 57/2015 publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 923/11.12.2015, art. 1 alin. 2 „În anul 2016,
cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, care fac
parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară
brută/salariul lunar brut, indemnizaţia lunară brută de
încadrare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă
personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie
2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea
în aceleaşi condiţii”. Iar art. 2 prevede:
(1) În anul 2016, pentru personalul didactic şi didactic
auxiliar din învăţământ, se aplică prevederile Legii nr.
63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a
personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu
modificările ulterioare, în ceea ce priveşte metodologia de
stabilire a drepturilor de natură salarială.
(2) Începând cu luna ianuarie 2016, cuantumul brut al
salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor,
compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar
din învăţământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii
nr. 63/2011, cu modificările ulterioare, se menţine la acelaşi
nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în
măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în
aceleaşi condiţii”.
De asemenea, Contactul Colectiv de Muncă Unic la Nivel
de Ramură Învățământ 2007-2008 prevede în art. 36 alin. 1
lit. d și alin. 4 acordarea unui „spor de 10-30% la salariul de
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bază pentru personalul muncitor care lucrează în condiții
deosebite și speciale”, respectiv „pentru condiții grele de
muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază”. În baza
acestor prevederi Comisia Paritară ISJ MM – SLI MM a
adoptat Hotărârea nr. 5/05.03.2007 prin care s-a dispus
„Acordarea sporului de 10% din salariul de bază pentru
condiții deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile
pentru personalul nedidactic din învățământul preuniversitar
de stat din județul Maramureș”. Și Contractul Colectiv de
Muncă Unic la Nivel Sector de Activitate Învățământ
Preuniversitar înregistrat sub nr. 59276/02.11.2012, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr.
5/14.11.2012 prevede în art. 34 alin. 2 lit. c și alin. 3 lit. c că
personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază, pe
lângă salariul de bază, de sporuri pentru condiții de muncă.
Această prevedere se regăsește și în Contractul Colectiv de
Muncă Unic la Nivel Sector de Activitate Învățământ
Preuniversitar înregistrat sub nr. 1483/13.11.2014, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr.
5/26.11.2014.
În baza acestor acte normative instanțele de judecată au
pronunțat hotărâri judecătorești pentru 99% din unitățile de
învățământ din județul Maramureș conform cărora acestea
sunt obligate să calculeze și să plătească sporul pentru
condiții periculoase și vătămătoare. Prin aceleași hotărâri
judecătorești, ținând cont și de dispozițiile art. 4 și 5 din
Ordinul comun nr. 4576/11.07.2011 publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 772/01.11.201, ISJMM a fost obligat
la avizarea statelor de plată care conțin sporul pentru condiții
periculoase și vătămătoare.
Demersurile de până acum ale Sindicatului Liber din
Învățământ Maramureș în vederea acordării sporului pentru
condiții periculoase și vătămătoare, lunar, pe stat de personal
și de plată, prin avizarea acestora de către ISJ MM, pe lângă
acțiunile în instanță sunt:
solicitare scrisă către ISJ MM pentru avizarea
statelor lunare de plată cu sporului pentru condiții;
formularea și transmiterea a două adrese către
MENCS;
discutarea, începând din noiembrie 2014, în mai
multe ședințe ale Comisiei Paritare județene a solicitării SLI
MM referitoare la avizarea, de către ISJ MM, a statelor
lunare de plată cu sporului pentru condiții;
mediere la Instituția Prefectului județului
Maramureș;
solicitarea adresată în ianuarie 2016 Domnului
senator Liviu Marian Pop de a intermedia sesizarea MENCS
cu problema semnalată de SLI MM.
În temeiul dispozițiilor legale privind salarizarea
personalului din învățământ, a hotărârilor judecătorești prin
care ISJ MM este obligat la avizarea statelor de plată care
cuprind sporul pentru condiții și a dispozițiilor Legii
dialogului social nr. 62/2011 vă solicităm avizarea, lună de
lună, a statelor de personal și de plată care cuprind sume
reprezentând sporul pentru condiții periculoase și
vătămătoare.
Președinte
Prof. Ioana PETREUȘ

JURNAL sindical nr. 107/108, Martie - Aprilie 2016

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
ÎNCEPE PROTESTELE!

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care reprezintă
drepturile și interesele a aproximativ 178.000 de membri de
sindicat - peste 60% din totalul salariaților din învățământul
preuniversitar , în zilele de 18 și 19 aprilie, între orele 15.00-17.00,
cu un număr de 800 de membri a pichetat sediul Guvernului
României, principalele nemulțumiri fiind:
1.Permanenta subfinanțare a învățământului, care a avut
consecințe nefaste asupra sistemului de învățământ: degradarea
alarmantă a statutului social al personalului din sistem; comasarea
unităților școlare - din rațiuni pur financiare - a încurajat
abandonul școlar și, implicit, creșterea analfabetismului, mai ales
în mediul rural, ceea ce conduce la marginalizare socială și la
creşterea numărului celor care nu se pot integra pe piaţa muncii;
nesigurarea unităților de învățământ cu materiale didactice
moderne, menite să asigure accesul la un învățământ de calitate
pentru toți elevii, indiferent de mediul din care provin.
Refuzul Guvernului de a elabora proiectul Legii-cadru privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care să elimine
actualele inechităţi şi dezechilibre în ceea ce priveşte salarizarea
personalului din sectorul public și pe baza căreia fiecare categorie
socio-profesional să fie poziţionată în grila de salarizare în funcţie

BENEFICIAZĂ DE MEGA AVANTAJE

de rolul pe care-l are în dezvoltarea societăţii. Actualul sistem de
salarizare din învățământ este complet nemotivant, nu încurajează
performanța profesională și nu atrage către acest sector vital tinerii
performanți.
2.Nedecontarea, în integralitate, de către toate autoritățile
publice locale, a cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de
muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar de stat.
Creșterea alarmantă a numărului de agresiuni fizice și verbale
asupra personalului didactic, săvârșite de către elevi și
reprezentanții legali ai acestora; principala cauză o reprezintă
inexistența unor dispoziții legale prin care personalul didactic să fie
protejat împotriva unor astfel de acțiuni.
Neadaptarea conținutului programelor școlare la nevoile
de formare ale elevilor și la cerințele de pe piața forței de muncă;
programele pun accentul pe latura informativă a elevilor și mai
puțin pe cea formativă, iar prin evaluare se urmărește,
preponderent, ceea ce au reținut elevii și nu capacitatea lor de a
aplica practic cunoștințele acumulate.
3.Inexistența dreptului legal al personalului didactic de
predare cu o vechime efectivă în învățământ de cel puțin 34 de ani
de a se pensiona la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei
standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei.
4.Neadoptarea unor măsuri legislative care să conducă la
depolitizarea funcțiilor de conducere din învățământ.
5.Inactivitatea factorilor de decizie în stoparea
„fenomenului” de depășire a numărului de copii/elevi la
grupă/clasă, cu mult peste cel prevăzut de art. 63 din Legea
educației naționale.
6.Supraîncărcarea activității desfășurată de personalul
nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar, generată de
reducerile de posturi din anii anteriori, concomitent cu măsurile de
suspendare a ocupării posturilor vacante/devenite vacante.
PREȘEDINTE,
Simion HANCESCU

cu oferta Lukoil

CARBURANT SUPLIMENTAR. La fiecare tranzacție în stație se acordă puncte pe card care se transformă ulterior
în carburant. În plus, în funcție de numărul de puncte acumulat într-o lună compania LUKOIL acorda puncte bonus pe card.
CÂȘTIGURI ÎN PREMII la promoțiile organizate în stațiile LUKOIL (afișate pe www.lukoil.ro, secțiunea
Promoții).
Pentru membrii Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș, se acordă REDUCERE pe loc la achiziția de
carburant: 15 bani/ litru.

DĂM STARTUL ACUMULĂRILOR DE PUNCTE!!!
La fiecare 20 lei din valoarea bonului de casă se acordă câte 1 punct;
În primele 7 zile ale lunii în curs, în funcție de cantitatea de puncte acumulată
în luna precedentă, se acordă puncte bonus astfel:
Fiecare 10 puncte se pot folosi pentru achitarea unui leu din valoarea de
achiziție a carburantului. Pentru utilizarea punctelor acumulate este necesară
existența a cel putin 10 puncte în sold.
Punctele acumulate pe card sunt valabile pe termen nelimitat.
Poți afla numărul de puncte disponibile accesând contul personal pe site-ul www.club-lukoil.ro, consultând bonul fiscal sau la tel. 0743 12 02 11.
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