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Catre, 
Institutia Prefectului Jud. Bihor 

in atenpa domnului prefect loan Mihaiu 

PRINCIPALELE NEMULTUMIRI ALE SALARIATILOR DIN 
iNVATAMANT 

1. Tergiversarea elaboririi proiectului unei noi legi a educapei. Conform 
Programului de Guvernare PSD - ALDE, o lege a~eptata cu interes de ciitre elevi, 
cadre didactice ~i pArinp, este Legea Educapei Nationale. Un act normativ realizat 
cu responsabilitate ~i supus dezbaterii publice va rezolva cea mai mare parte a 
problemelor cu care se confruntii de mai bine de 20 de ani sistemul de educatie din 
Rominia. 

2. Programele ~olare sunt invechite 'i neadaptate cerinfelor de pe piata muncii. 
Elevii nu sant preglititi sli facii fat3. provocarilor din plan profesional 'i nici miicar 
pentru a-f(li gestiona singuri viata. Din cam:a programelor, sistemul de educati,e este 
axat pe prutea teoreticii, mai putin pe practicii., iar programul elevilor este sufocant, 
l'ncetinind dezvoltarea acestora. fn opinia noastra, programele ~colare trebuie sa fie 
regarutite din temelii; ele trebuie adaptate la cerintele reale ale piq.ei muncii. 

3. Calculul incorect al sporurilor. De~i conform H.G. nr/. 38/2017 salariile de ba.z! 
s-au majorat, de la data de 1 ianuarie 2017, in medie, cu 15%, calcularea sporurilor 
~i ind.emnizatiilor nu se face la salariile de bazl majorate de la 1ianuarie2017, ci 
aceste sporuri ~i ind.emnizapi sunt calculate prin raportare la salariul de baz! din 
huia decembrie 2016, ceea ce conduce la o diminuare a drepturilor salariale care se 
cuvin personalului didactic. 
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4. Necuprinderea, in Legea bugetului de stat pentro anul 2017, a sumelor 
necesare pentru plata sentinfelor judecAto~ti. Conform prevederilor legale, 
in anul 2017, o parte a salariatiJor din invlif!mint ar trebui si\ primeasc! sumele 
restante la drepturi salariale, stabilite prin sentinte judecitore¢., sume care nu se 
regiisesc in legea bugetului de stat pentru anuJ 201 7. 

5. Pozitionarea functiilor didactice in grilele Le&ii salarizirii. Conform 
prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului pllitit din fonduri 
publice, coe:ficientul maxim la care poate ajunge un profesor care are o vechime de 
peste 25 de ani in invli.jAmint este de 2,76, pe o scad. ierarhic3. de la 1 la 12! 
Consecinta directa a pozifionarii in treimea inferioarii a grilei de salarizare va :fi 
neatragerea tinerilor performanti citre cariera didactici ~i prab~irea definitivii a 
calitatii actului instructiv-educativ. 

6. Subfinantarea educati,ei. '.6 momentul de fa.ti Rominia este cod8§8 Europei in 
ceea ce prive~te procentul din PIB alocat educatiei. in timp ce media in U.E. in ceea 
ce prive~te finanfarea inv!fAmintului este de aproximativ 5,2% din P .l.B., in 
Romtinia acesta este in jur de 4o/o, iar consecintele se vad. 

7. Cuantumul pensiilor celor care au lncrat in invltAmint. Pensionarii care au 
lucrat in sistemul de educafie au in acest moment pens ii de mizerie, situate in jurul 
sumei de 1.000 de lei, asta in timp ce sunt pensionari proveniti din domenii 
"strategice ", unde pensia medie este de peste 3.000 de lei. in unele cazuri aceste 
pensii "Speciale" au ajuns sa fie mai mari decit veniturile incasate de angajap. 
Constatam. ca exista persoane care ies la pensie la 43 de ani, cu o pensie de peste 
I 0.000 de lei, in timp ce pe un profesor, dup! 43 de ani de munc3, statul romiio. ii 
''recompenseaz!" cu o pensie de 1.500 de lei, intrucit principiul de calcul este 
diferit faµ. de eel aplicat in cazul alter bugetari. Considerim cii. singurul principiu 
care trebuie sii. stea la baza calculului pensiilor din Rom9.nia trebuie sii. fie eel al 
contributivitap.i la fondul de pensii! Dacii. nu, atunci cerem pensii speciale ';Ii pentru 
profesori! 
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