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INFORMARE 

in perioada 11-12 decembrie 2018 a avut loc ~edinta Biroului Operativ ~i a 

Colegiul National al Liderilor FSLI, cu urmatoarea ordine de zi: 

1. in ~edinta Guvemului din data de 29.11.2018 de la Alba Iulia s-a semnat un 

ACORD intre Guvemul Romaniei ~i federatiile sindicale reprezentative din 
invatamant, Acord prin care Guvemul se angajeaza sa adopte o serie de masuri, 

pentru a veni in sprijinul sistemului de invatamant ~i al salariatilor sai: 

► Cresterea graduala a bugetului alocat educatiei, incepand cu Legea 

bugetului de stat pentru 2019 in cuantum de eel putin 15°/o anual fata de bugetul 
anului precedent, astfel incat sa se ajunga la eel putin 6% din PIB; 

► Elaborarea unei noi Legislatii specifice invatamantului structurata in 3 legi 
distincte: Legea invatamantului preuniversitar, Legea invatamantului universitar, 
Statutul Personalului didactic; 

► Modemizarea ~i simplificarea programelor scolare, revizuirea 
programelor ~colare pentru ciclul primar ~i gimnazial, vor fi aprobate noile abordari 
curriculare pentru ciclul liceal; 

► Cresterile salariale prevazute in anul 2022 sa fie devansate pana la data 
de 1 septembrie 2020 astfel: prima majorare la 1 ianuarie 2019, a doua la 1 ianuarie 

2020 ~i ultima la 1 septembrie 2020; 

► Calculul sporurilor, indemnizatiilor ~i a celorlalte drepturi, care se cuvin 
personalului din invatamant sa se realizeze raportat la salariul de baza in plata, cu 

modificarea programului EDUSAL; 

► Guvemul se angajeaza ca incepand cu data de 1 ianuarie 2019, sa coreleze 
salariile de baza pentru personalul care indeplineste functii similare (studii, grad 

didactic, gradatie de vechime ~i vechime in invatamant) in invatamantul 
preuniversitar; 

► in Legea privind Statutul personalului didactic se vor prevedea urmatoarele 

forme de spriiin de care beneficiaza personalul didactic de predare ~i data de la 
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care acestea se acorda, respectiv: 
a) Acordarea a dona salarii minime brute pe an pentru dezvoltarea 

personala, precum si pentru materialele didactice necesare procesului instructiv

educativ; 
b) Acordarea unei garantii de stat de 80%, pentru creditul angaiat, in 

vederea achizitionarii unei locuinte de catre personalul didactic de predare, 
care nu detine o locuinta in localitatea urbana in care isi desfasoara activitatea 
si subventionarea integrala a dobanzii pentru acest tip de credit. Locuinta poate 
sa fie noua sau sa aiba eel mult 2 ani vechime; 

c) Personalului didactic de predare care isi desfasoara activitatea in 
mediul rural i se acorda pana la 5000 euro pentru achizitionarea terenului 
necesar constructiei unei locuinte sau/si pentru achizitia unei locuinte sau/si 
pentru modernizarea acesteia. De asemenea, personalul didactic de predare in 
mediul rural beneficiaza ~i de prevederile de la punctul b. 

Obligatia beneficiarilor acestor credite este ca eel putin 5 ani de zile sa ramana 
sa predea in localitatea respectiva. In caz contrar, suma se restituie proportional cu 
perioada ramasa. 

d) De formarea profesionala continua va beneficia personalul didactic din 
invatamant si de asemenea, prin derogare, poate beneficia si personalul didactic 
auxiliar si personalul nedidactic. Cursurile vor avea costurile acoperite integral 
de la bugetul de stat ~i vor fi organizate de catre formatori acreditati din universitati 
~i de catre organizatiile sindicale cu structuri acreditate; 

e) Personalul din invatamant va beneficia de asistenta medicala gratuita 
pentru examinarile medicale periodice, impuse de lege, precum ~i de masuri de 
prevenire a imbolnavirilor profesionale; 

Personalul didactic va beneficia de vaccinare gratuita impotriva bolilor 
infecto-contagi oase. 

f) Casele Corpului Didactic vor deveni Centre de Formare Profesionala 
continua, in care se vor desfasura activitati de formare, perfectionare, 
calificare. Au acces gratuit pentru cursurile de formare, perfectionare ~i calificare ~i 
organizatiile sindicale. Finantarea se face potrivit Legii Invatamantului; 

g) Acordarea unei prime de instalare in cuantum de 3 salarii medii brute pe 
economie pentru personalul didactic care se titularizeaza in mediu rural. In 
cazul in care cadrul didactic isi modifica locul de munca din mediul rural in mediul , 

urban, demisioneaza sau intra in concediu fara plata, in mai putin de 5 ani ~colari de 
la data titularizarii, va restitui o parte din indemnizatie, proportional cu numarul 
anilor ~colari in care nu desfa~oara activitatea in mediul rural; 

Prevederea urmeaza a fi introdusa in legislatia specifica a invatamantului. 
h) Cadrelor didactice cu o vechime efectiva in invatamant de minimum 30 

de ani, Ii se acorda la pensionare 6 salarii medii brute pe economie; 
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i) Ministerul Educatiei va stabili criterii nationale de performanta pentru 
acordarea premiilor si gradatiilor de merit personalului didactic din invatamantul 

preuniversitar; 

j) Modificarea Codului Finantelor Publice Locale prin introducerea unei 

obligatii de decontare integrala a cheltuielilor de naveta pentru des:fa~urarea 

activitatii de predare de catre personalul didactic. Aceasta prevedere va fi insotita de 

sanctiuni aplicate unitatilor administrativ - teritoriale care nu respecta aceasta 

obligatie. 
► In legislatia specifica invatamantului se vor prevedea: 

a) Instituirea, prin Legea Bugetului de Stat, a unui cont unic de dezvoltare prin 

intermediul caruia toate universitatile sa poata demara/ finaliza proiecte de investitii, 

:fara afectarea bugetelor ~i fondurilor existente in universitati. Universitatile pot sa 

participe din fonduri proprii, inclusiv din solduri, la realizarea investitiilor demarate 

din acest fond. 

b) Sustinerea, prin locuri bugetate ~i burse, a studentilor care opteaza pentru 
cariera didactica ~i indeplinesc criteriile profesionale impuse de universitati. 

Numarul anual al acestor locuri se vor stabili de catre Ministerul Educatiei 
' 

Nationale impreuna cu federatiile sindicale reprezentative din invatamant. 
c) Elevii din invatamantul profesional, care vor lucra minimum 5 ani in 

Romania, beneficiaza de decontarea integrala a cheltuielilor privind cazarea, 
hrana si transportul, pe toata durata cursurilor si a practicii scolare. 

d) Stabilirea, prin Hotarare de Guvern, a incompatibilitatilor de ordin 
medical cu functia didactica si a bolilor profesionale pentru personalul didactic. 

► in legea bugetului de stat, pentru anul 2019, vor ti prevazute resursele 
financiare necesare pentru plata tuturor sumelor stabilite prin hotarari 
iudecatoresti definitive, pana la data de 31.12.2018, precum si drepturile 
aferente Legii 85/2016 pentru anii 2017 si 2018. Aceste sume vor ti platite pana 
la 31.01.2019. Sumele rezultate din hotararile definitive iudecatoresti, dupa 
data de 31.12.2018 precum si sumele cuvenite pentru anul 2019, aferente Legii 
85/2016, vor ti prevazute in rectificarile bugetare ale anului 2019. 

!!! MEN va solicita o situatie clara a sumelor ce trebuie acordate conform 
sentintelor judecatore~ti, s-a estimat suma de 750 milioane lei pentru plata 
sentintelor pana la 31.01.2019. 

► Pentru sustinerea programelor de tip ,,~coala dupa ~coala", Programul ,,Masa 

calda in ~coli" ~i ,,Comul ~i laptele" Guvemul se angajeaza sa asigure 60% din 

costuri, iar autoritatile locale 40%, in vederea amenajarii unor spatii adecvate. 
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► Revizuirea modului de determinare a costului standard per 
elev/pre~colar/student prin racordarea la costurile reale ~i prin actualizarea 
normativelor. 

► Sustinerea dezvoltarii de spin-off-uri ~i start-up-uri in Universitati, in vederea 
cre~terii caracterului antreprenorial al acestora. 

► Evaluarea ~i analizarea posibilitatii de a plati practica de specialitate a 
studentilor din invatamantul de licenta, la cursuri de zi. 

► Ministerul Educatiei Nationale ~i Ministerul Dezvoltarii Regionale ~1 

Administratiei Publice elaboreaza o strategie pentru dezvoltarea infrastructurii 
scolare, astfel incat toate unitatile de invatamant preuniversitar sa invete intr
un singur schimb. 

► Incurajarea ~i sustinerea universitatilor in cre~terea numarului de studenti 
straini ~i a numarului de burse alocate pentru ace~tia. 

► Infiintarea eel putin a unui centru multicultural ~i a unor centre de excelenta 
de nivel national pentru invatamantul superior. 

► Crearea cadrului legal pentru construirea a eel putin 1000 de gradinite 
cu program sportiv. Activitatile didactice si sportive a celor cuprinsi in aceste 
gradinite vor fi continuate in ciclurile primar si gimnazial. 

► Legea invatamantului va cuprinde, prin masuri curriculare si extra
curriculare, reglementari privind eradicarea violentei in scoli. 

► Cadrele didactice nu pot face pregatire in particular cu elevii/studentii 
cu care desfasoara activitati didactice. 

2. Conform Legii cadru a salarizarii incepand cu 1 decembrie 2018 trebuie 
sa se acorde urmatoarele drepturi: 

✓ pentru personalul didactic de predare se va acorda un spor de suprasolicitare 
neuropsihica de 10% din salariul de baza; 

✓ lndemnizatia de hrana (2 salarii minime pe economie / 12 luni) 

(2X 1900/ 12=317LEI/LUNA) 
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Exemplu: cre~terea medie este de 270 RON/luna, 400 RON BRUT sporul de 
suprasolicitare neuropsihica, 317 LEI BRUT norma de hrana; norma de hrana este 
pentru tot sistemul bugetar ~i inlocuie~te tichetele de masa in alte institutii care le 
acorda deja. 

3. Saptamana trecuta in cadrul ~edintei Consiliului National pentru Finantare a 
Invatamantului Profesional ~i Tehnic s-a propus o maiorare cu 27%> a costului 
standard pentru anul 2019, s-a discutat ~i faptul ca acesta trebuie gandit multianual, 
pe cicluri de invatamant; 

4. Conform OUG 107 / 7 decembrie 2018, voucherele de vacanta se acorda si 
in anul 2019 si 2020 in cuantum de 1450 RON. 

- Facem precizarea ca voucherele neutilizate pot fi preschimbate pentru a le 
prelungi valabilitatea cu inca 1 an de zile, printr-un act aditional la Contractul dintre 
unitatea de invatamant si Societatea care le-a emis. ' , 

- In situatia in care pachetul turistic este suprataxat pentru vouchere unitatea 
hoteliera trebuie reclamata la Ministerul Turismului. 

5. in luna februarie 2019 expira CCMUNSAIP, iar in luna ianuarie 2019 
FSLI va incepe demersurile pentru inceperea negocierii unui nou CCM alaturi de 
celelalte federatii sindicale si MEN. 

' ' 

6. La sedinta CNL a FSLI a fost invitata d-na ministru Ecaterina 
Andronescu care a prezenat, viziunea de dezvoltare a sistemului de invatamant. 
Amintesc cateva idei mentionate de catre doamna ministru: 

' 
- In perioada urmatoare MEN va gasi solutii pentru imbunatatirea 

invatamantului tehnologic, deoarece reprezinta zona vulnerabila a sistemului, nu 
exista performanta ~i sunt rezultate foarte slabe la examenul de bacalaureat 
(promovabilitate 0-20% ). 0 solutie ar fi introducerea unei perioade mai mari de 
practica, parteneriate cu mediul economic. 

- D-na ministru propune pentru elevii de clasa a III-a care pierd ritmul la 
invatatura sa faca ore suplimentare, ORE REMEDIALE la ~coala pentru recuperare, 
incepand cu semestrul al II-lea al acestui an ~colar, dar ~i pentru elevii din gimnaziu 
~i mai ales la disciplinele de examen, in special limba romana ~i matematica. 

- MEN va pune accent pe formare profesionala continua pentru cadrele 
didactice in vederea cresterii calitatii educatiei. 

' ' ' 
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- Treptat in sistemul de invatamant sa intre doar absolventi de licee pedagogice 
~i care mai au o specializare. 

- in luna ianuarie 2019 se dore~te a fi finalizate drafturile celor 3 legi noi ~i in 
luna martie sa intre in parlament. 

7. A aparut metodologia de mobilitate a personalului didactic pentru anul 
~colar 2019-2020, aprobata prin OMEN nr. 5460/2018. 

8. Conform HG nr. 937/2018 salariul minim brut pe economie va creste de la 
1 ianuarie 2019 astfel: 2080 lei, respectiv 2350 lei pentru cei incadrati pe functii 
pentru care se prevede nivel de studii superioare. 

9. Conform HG 983/2018 - zilele de 24 si 31 decembrie sunt zile libere, dar se 
recupereaza pana la 31 ianuarie 2019. 

Prim-vicepre~edinte S.L.I. Bihor, 
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