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Către 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

DOMNULUI VICTOR VIOREL PONTA 
PRIM-MINISTRU AL ROMÂNIEI 

 
 

Domnule Prim-Ministru, 
 

Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din _______________________________ 
membri ai Sindicatului ________________________________________________________,  afiliat 
la Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”; 

Având în vedere situația dezastruoasă în care se află, în prezent, personalul nedidactic din 
învățământul preuniversitar, confruntat cu: 

- prestarea, în mod constant, de activități peste norma de muncă legală și/sau neprevăzute 
în fișa postului, nefiind recompensat în niciun fel pentru acestea (situație interzisă nu doar 
de legislația din România, ci și de normele europene), 

- aplatizarea grilei de salarizare (astfel încât, practic, nu mai există diferențe între personalul 
nedidactic cu vechime mică și cel cu vechime mai mare în învățământ), 

- neacordarea sporurilor specifice pentru condiții de muncă; 
Vă solicită în mod respectuos să promovați, în regim de urgență, actele normative pentru: 
1. instituirea unor dispoziții derogatorii pentru ca personalul nedidactic din învățământul 

preuniversitar să poată beneficia de sporul pentru munca prestată peste durata normală a 
timpului de lucru și în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în 
conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru; 

2. modificarea grilei de salarizare pentru personalul nedidactic, astfel încât sporul de 
vechime să nu mai fie inclus în salariul de încadrare (pentru a se elimina aplatizarea grilei și a 
exista o diferență între personalul nedidactic cu vechime mică și cel cu vechime mai mare în 
învățământ); 

3. aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor pentru condiții periculoase 
sau vătămătoare personalului din sistemul de învățământ; 

4. deblocarea posturilor nedidactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar. 
Pentru a da eficiență respectivelor măsuri, este, în mod evident, nevoie și de identificarea, în 

regim de urgență, a soluțiilor financiare pentru ca acestea să devină realitate în viitorul imediat. 
 

Membrii F.S.E. „SPIRU HARET” din ______________________________________ (unitatea) 
 

Nr. Nume și prenume Funcția/Postul Domiciliul Semnătura 
     
     
     
     

     
     


