
 
 

INFORMARE! 

Buna ziua, stimați colegi! 

‼️INFORMARE 

Pe parcursul acestei săptămâni au avut loc o serie de întâlniri si discuții, prin diverse forme, cu 

ministrul Educației si reprezentanți ai ministerului pe teme legate de statut ce au vizat aspecte din 

strategia dezvoltata la întâlnirile la care am participat in luna iulie si august, aspecte de natura 

salariala, precum si aspecte legate de proiectul noii Legi a Învățământului Preuniversitar.  

O parte vi le-am comunicat deja unde se regăsesc si propunerile dvstra. 

Alte propuneri definitive desprinse din pachetul propus: 

1. Niciunul dintre consilierii CJRAE nu-și va pierde statutul. Legea se va aplica pe viitor. 

2. Asumarea filierei tehnice si profesionale. Un ordin de ministru va reglementa aceasta 

intervenție, in sensul in care in baza unei fundamentări din partea unității de învățământ si propuneri 

ale DJIP, va fi analizat caz cu caz posibilitatea ca un liceu tehnic și profesional să poată organiza clase 

și în alte filieră aplicandu-se criteria legate de traditie, mediu, performanțe. (Pe lângă obținerea 

acestei derogări deja, foarte grea de altfel in optiunea ministerului nefiind multe intervenții 

naționale, exista si propunerea asumării filierei teoretice de baza in aceleași condiții de mai sus). În 

cazul învățământului liceal ethnic si profesional se intenționează o finanțare mai buna si facilitate 

acordate OE. 

3. Toți angajații palatelor copiilor, cluburilor școlare și cluburilor copiilor își vor păstra statutul 

de cadru didactic. Unitățile vor avea statutul de unități de învățământ ca unități de educație 

extrașcolară 

4. Clarificarea situației școlilor speciale. Trecerea copiilor cu nevoi speciale de la învățământul 

special la cel de masa se va realiza treptat si doar acolo unde exista toate condițiile legale si 

bineînțeles doar a copiilor care pot fi integrați in învățământul de masa. Profesorii din învăţământul 

de masă, vor beneficia de un spor de 5% pentru fiecare copil cu cerinţe educaţionale speciale 

înmatriculat într-o clasă, maximum 15%, pentru că într-o clasă vor putea fi integrați maximum trei 

copii cu cerințe educaţionale speciale, pe palierele uşoare de afectare, 

5. Guvernul are pe agenda zilei de astăzi OUG ce prevede acordarea, începând cu luna august, a 

unui sfert din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 

2022 şi cel din luna decembrie 2021. Sumele brute se ridica la cca 280 - 300 de lei pentru personalul 

nedidactic si 230 - 250 pentru personalul didactic. 

6. Referitor la OUG 48/2020, privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite pentru 

perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021, ministerul lucrează la programul de salarizare pentru ca 

prevederile OUG sa fie puse in practica in luna septembrie, la lichidarea lunii august. 

Un frumos sfarsit de săptămâna va doresc!   
  
PREȘEDINTE SI SPIRU HARET DOLJ 
        Prof. Nicușor COTESCU 


