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LISTĂ PROBLEME 
de supus atenției doamnei Ministru Ligia Deca 

 

 
 
 1. Acordarea salariilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 
întregului personal din învățământ; 
 2. Rezolvarea problemelor generate de aplicația Edusal în aplicarea OUG 
48/2022 [inclusiv prin plata diferențelor în favoarea salariaților (în situațiile în care OUG este 
mai favorabilă decât hotărârile judecătorești – având în vedere dispozițiile art. 3, coroborate 
cu art. 7 din OUG) + erorile generate de program („-” la directori și la cei încadrați pe două 
niveluri) + calculul inclusiv al drepturilor cadrelor didactice încadrate în regim de plata cu ora 
(conform art. 5 din OUG sumele se acordă inclusiv personalului salarizat în sistem de plata 
cu ora, însă sistemul dă eroare la PCO)] + decalarea termenului (19 octombrie nu este 
realist, în condițiile în care nu s-a făcut o pilotare reală, așa cum am solicitat în cadrul 
discuțiilor); 

3. Modificarea proiectului Legii Învățământului Preuniversitar, în acord cu 
propunerile și observațiile formulate de federațiile sindicale reprezentative la nivel de 
sector de activitate învățământ preuniversitar; 

4. Punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti – respectiv plata sumelor 
stabilite prin hotărâri judecătoreşti reprezentând drepturi de natură salarială + daune interese 
moratorii sub forma dobânzii legale penalizatoare stabilite în favoarea personalului din 
sectorul bugetar, inclusiv a sumelor restante [ținând cont de dispozițiile art. 13 din O.U.G. nr. 
99/2016, art. 6 și art. 39 din. O.U.G. nr. 90/2017, art. 1 din Legea nr. 95/2018, art. 39 din 
O.U.G. nr. 114/2018 și art. VI din O.U.G. nr. 130/2021]; 
 5. Expertizarea locurilor de muncă, în vederea întocmirii buletinelor de 
determinare/expertizare necesare acordării sporurilor pentru condiții de muncă [art. 2 
alin. (1), art. 7 alin. (2) și art. 9 din Regulamentul-cadru aprobat prin HG nr. 34/2018, 
respectiv art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (2) din Regulamentul-cadru aprobat prin H.G. nr. 
917/2017 și art. 2 alin. (1) și art. 3 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin HG nr. 569/2017] și 
acordarea acestor sporuri; 
 6. Plata orelor suplimentare prestate de personalul didactic auxiliar și 
nedidactic; 
 7. Soluționarea problemelor privind creșele, astfel cum au fost detaliate în adresele 
FSE „SPIRU HARET” către Ministerul Educației nr. 850/26.09.2022 și 879/12.10.2022 
[încadrare personal de specialitate (educatori-puericultori, infirmiere etc.), salarizarea ( atât a 
personalului de execuție, cât și a personalului de conducere), degrevarea personalului de 
conducere etc.]; 
 8. Modificarea 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 aprobate prin H.G. nr. 569/2015, pentru decontarea 
corectă și completă a navetei personalului din învățământ; 
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 9.  Modificarea Ordinului ministrului educației nr. 3993/2021 privind stabilirea 
unor drepturi salariale specifice personalului didactic din învăţământ, prevăzute în 
Legea-cadru nr. 153/2017 (...), în sensul anulării art. 1 alin. (2) din ordin [potrivit căruia 
„(2) Prevederile art. 14 alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi cadrelor 
didactice care au obţinut gradul didactic I prin echivalare, anterior datei de 1 iulie 2017.”] și, 
implicit, al modificării alineatului (3) al art. 1, în sensul eliminării referirii la alineatul (2); 
 10. Modificarea, respectiv abrogarea unor dispoziții din Normele metodologice 
privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic de predare, de 
conducere, de îndrumare și control și al personalului de cercetare din învățământul de 
stat, aprobate prin Ordinului ministrului educației nr. 4050/2021 – art. 4 alin. (1) teza finală, 
art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (1); 
 11. Majorarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev;  

12. Reglementarea cuantumului drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale – 
în condițiile abrogării exprese a H.G. nr. 904/2014, ne confruntăm cu un vid legislativ în 
materie (adresa F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 886/12.10.2022); 
 13. Încheierea protocolului dintre Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, 
prevăzut de art. 234 alin. (41) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare (adresa F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 876/11.10.2022); 

14. Completarea Clasificatorului ocupațiilor din România cu un cod căruia să îi 
corespundă funcția (ocupația) de informatician (adresa F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 
878/11.10.2022); 

15. Eliminarea neconcordanțelor în materia acordării burselor (ex: OME nr. 5379/2022 
permite acordarea burselor sociale împreună cu alte drepturi, inclusiv „Bani de liceu” – ceea 
ce este însă interzis de art. 10 din HG nr. 1488/2004); 

16. Corelarea Statutului Elevului cu actualele prevederi din ROFUIP (în contextul 
structurării anului școlar pe module și al dispariției semestrelor); 

17. Stoparea reducerii la 0,5 a posturilor de administratori financiari din unitățile de 
învățământ din județul Dolj care au sub 250 de elevi; 

 18. Elaborarea și comunicarea în termen a răspunsurilor la adresele, sesizările și 
altele asemenea înaintate Ministerului Educației (nu doar de către Federația Sindicatelor din 
Educație, ci și de alte organizații sindicale și membri de sindicat). 
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