
 

BUNA ZIUA, STIMATI COLEGI! 

In perioada 19 – 22. 09. 2022, s-a întrunit COLEGIUL LIDERILOR F.S.E. ,,SPIRU HARET” 

Pe parcursul întâlnirii au avut loc dezbateri referitoare la etapele privind negocierile si rezultatele obținute in ceea ce 

privește drepturile salariale, dar si rezultatele obtinute in urma negocierilor pe marginea proiectului de Lege a 

Invatamantului Preuniversitar, precum si urmatorii pasi in ambele directii. 

TEME: 

1.SINTEZĂ ELABORARE PROPUNERI + NEGOCIERI PE LEGEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

2.SINTEZĂ DISCUȚII SALARIZARE AUGUST 2022 

3.DIVERSE 

Documentul de la primul punct a constat in prezentarea a 1168 de observații și propuneri de modificare/completare a 

165 de articole din cele 217 ale proiectului legii. Pe langa propunerile pe care le-am adus in cadrul comisiilor de lucru 

din aceasta vara, si acum am avut obiectiuni de modificare in dreptul conditiilor de ocupare a locurilor in consiliile de 

administratie din unitatile de invatamant de catre cadrele didactice privind eliminarea anumitor restrictii, gen 

existenta unei incompatibilitati a parintilor cu copii in unitate, precum si prezentarea mai clara a cerintelor privind 

asumarea filierei tehnologice-profesionale/teoretice in constituirea planului de scolarizare. 

1.Ref.la prima tema, alte cateva importante propuneri, cuprinse in documentul inaintat ministerului: 

1. Salarizarea întregului personal didactic de predare sa se realizeze în mod progresiv, având la bază salariul 

cadrului didactic stagiar, cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie 

2. Personalul nedidactic să fie cuprins în Legea învățământului preuniversitar ca personal administrativ, să fie 

salarizat pe grila de la învățământ și să beneficieze de decontarea navetei și de plata cursurilor de igienă de la bugetul 

de stat. 

3. Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, cu o vechime efectivă în învățământ 

de 34 de ani, să se poate pensiona, la cerere, la sfarsitul anului scolar in care împlinește vârsta standard redusă cu 3 

ani, fără diminuarea cuantumului pensiei și fără ca aceasta să fie considerată pensionare anticipate 

4. Eliminarea finanțării per antepreșcolar/preșcolar/elev și realizarea finanțării învățământului preuniversitar per 

formațiune de studiu, precum si utilizarea autonoma a veniturilor proprii. 

5. Trecerea cheltuielilor pentru naveta personalului din învățământ la finanțarea de bază 

6. Eliminarea funcției de director administrativ, în condițiile în care nu este corect reglementat și nu are atribuții 

concrete în lege 

7. Remunerarea în regim de plata cu ora a orelor de pregătire remedială 

8. Concediul de odihna să se efectueze de regulă în perioada vacanțelor școlare (in special pentru învățământul 

tehnologic);  

9. Concediul de odihnă neefectuat să se poată compensa în bani, chiar dacă nu a încetat contractul individual de 

muncă  



10. Concediu de odihnă de 35 de zile lucrătoare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control din 

DJIP/DMBIP, precum şi personalul de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din unităţile conexe 

degrevat total sau parțial de norma didactică 

11. Cadrele didactice din învățământul de masă care lucrează cu copii cu CES să beneficieze de un spor de 5% 

pentru fiecare elev cu CES, care nu poate depăși 15% (vor fi maxim 3 elevi cu CES într-o clasă). 

12. Statutul personalului din învățământ: in sensul cuprinderii tuturor categoriilor de personal didactic, inclusiv 

administrativ (actualul nedidactic). 

13. Menținerea palatelor și cluburilor copiilor și elevilor, respectiv cluburilor sportive școlare în actuala organizare, 

ca unități pentru activități extrașcolare subordonate și finanțate de către Ministerul Educației și instituirea gratuității 

frecventării cursurilor oferite de acestea pentru minori 

14. Instituirea de excepții de la dispozițiile privind asumarea filierei pentru unitățile de învățământ liceal, 

indiferent de filieră, inclusiv pentru liceele tehnologice și profesionale 

15. Reglementarea inclusiv a învățământului liceal cu frecvență seral 

16. Reglementarea CJRAE ca unități conexe ale DJIP sau, alternativ, acestea să devină structuri județene, cu 

personalitate juridică, ale Centrului Național pentru Educație Incluzivă și să fie finanțate de la bugetul de stat prin 

bugetul CNEI 

17. Eliminarea prevederii referitoare la evaluarea activității cadrului didactic în raport de rezultatele evaluărilor 

elevilor 

18. Creșterea ponderii personalului didactic de predare în cadrul consiliilor de administrație și asigurarea 

majorității reprezentanților unității de învățământ 

 

2. Ref la tema a doua: 

 În data de 11 august 2022, s-a luat act de faptul că, prin proiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului pentru 

modificarea și completarea unor acte normative [prin care urmau a fi modificate prevederile O.U.G. nr. 130/2021 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, cu completările și modificările ulterioare], PERSONALUL DIDACTIC ESTE EXCEPTAT de la majorarea 

salarială ce urma să fie acordată personalului din sectorul bugetar începând cu luna august 2022. 

În consecință, si Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a  transmis Ministerului Muncii și Solidarității 

Sociale un amendament la proiectul ordonanţei de urgenţă, cu un conținut ce nu putea excepta personalul didactic in 

contextul in care exista restante pe  Legea cadru a salarizarii. 

Ulterior, proiectul, exact cu amendamentul propus, a devenit Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2022, care a 

majorat cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021. 

De asemenea urmeaza demersuri privind recuperarea ultimei transe de 25% din diferenta pentru anul 2022 şi cea din 

luna decembrie 2018. 

3. La diverse s-au ridicat diverse probleme din tara, si printre altele s-au purtat discutii referitoare si la nevoile de 

dezvoltare si rezistenta a federatiei votandu-se aspecte referitoare la implicatiile financiare pe mai departe.   

Sa nu uitam ca problemele dvstra si ale colegilor nostri sunt cele mai importante. Uniți si împreună suntem puternici. 

Toate cele bune, va doresc! 

PREȘEDINTE SI SPIRU HARET DOLJ 
        Prof. Nicușor COTESCU 

 


