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Abuzuri prin neaplicarea  
hotărârilor judecătorești  

 

În acest moment nu există un Regulament care să 
reglementeze acordarea sporul pentru condiții periculoase 
sau vătămătoare de muncă.  

În aceste condiții, legalitatea acordării acestui spor 
este reglementată de Legea 71/2015, care prevede clar fap-
tul că angajatul care l-a avut în luna decembrie 2009, trebuie 
să îl aibă și în prezent, dacă condițiile de muncă nu s-au 
schimbat. 

Fiecare unitate de învățământ care are Hotărâre 
judecătorească pe această speță a făcut toate demersurile 

legale, adică: a 
obținut buletinul de experti-
zare de la Direcția de Să-
nătate Publică Suceava; 
cuantumul sporului a fost 
stabilit în Consiliul de ad-
ministrație al unității de 
învățământ; ca ordonator 
de credite și angajator, 
directorul unității școlare a 
emis decizia privind plata 
sporului; statele de plată 
au fost întocmite cuprin-
zând aceste sporuri dar 
ISJ Suceava a refuzat pu-

Adresă 

Domnului Dacian Julien CIOLOȘ,  
Prim-ministrul României 
 

 Stimate domnule Prim-ministru, 
 

 Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I.) şi Federaţia Sindi-

catelor din Educaţie „SPIRU HARET" ( F.S.E. „SPIRU HARET"), în numele celor 
peste 260.000 de salariaţi din învăţământul preuniversitar ale căror drepturi şi  

interese le reprezintă, vă adresează rugămintea de a interveni  
1. pentru asigurarea fondurilor bugetare necesare punerii în executare 

a hotărârilor judecătoreşti având ca obiect acordarea de daune-
interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată 

a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea 
unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,  

2. astfel încât, cu prilejul rectificării bugetare, să se asigure fonduri din 
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Masă și cazare pentru elevii din 
învățământul profesional și 
tehnic 
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Dialog social   

Consiliului Național Tripartit 
pentru Dialog Social 
 
 În data de 22 aprilie 2016, la sediul Guvernului României 
avut loc întâlnirea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog 
Social, din partea Confederației  Sindicatelor Democratice  din 
România participând dl. președinte Iacob Baciu și președintele 
FSLI,  Simion Hancescu. 

În prezența Primului-ministru Dacian Julien Cioloș, a 
ministrului muncii Dragoș Pîslaru și a altor miniștri, s-a discutat 

Juridic 

Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţe-
lor salariale cuvenite personalului didac-
tic din învăţământul de stat pentru peri-
oada octombrie 2008 - 13 mai 2011 

Cenaclul literar 

De ziua veteranilor de război 
 

Câștiguri salariale 

Sporul pentru titlul ştiinţific de  
doctor trebuie pus în plată 
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Congres internațional FSLI 

Cum privim dislexia?
   

 În perioada 09 – 11 mai 2016, la 
sediul din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 32, 

sector 5, București, Federația Sindicatelor 
Libere din Învățământ a organizat Congresul 

Internațional cu tema Adaptarea copiilor cu 
tulburări specifice de învățare în școlile din 

România: provocări și oportunități pentru 
actualele politici educaționale, abordând 

astfel, în premieră în țara noastră, o problemă 
complexă a sistemului românesc de învăță-

mânt preuniversitar, a cărei prezență, insufici-
ent cunoscută sau insuficient asumată, creea-

Dumitru IRIMIA 

Concedii  

avantajoase, de 
la 180 de lei, 
pentru angajaţii 

din învăţământ 
  

Giani LEONTE 

NORMALITATEA, 
singura  
revendicare 
 
 Alianța Sindicatelor din 
Învățământ Suceava  a partici-
pat în zilele de 18 și 19 aprilie 
2016 la acțiunea de pichetare a 
sediului Guvernului României, organizată de Federația Sindi-
catelor Libere din  Învățământ, acțiune la care au participat 
aproximativ 500 sindicaliști din toate județele țării. 
Aș concluziona că, intrarea în NORMALITATE este singura 
noastră revendicare! 
 NORMALITATE înseamnă, primordial, respectarea 
legii, a articolului 8 din LEN care specifică clar, alocarea a 
minimum 6% din PIB pentru educație. Guvernanții au alocat 
pentru anul 2016, pentru educație, 3.6 din PIB!!  Respectarea 
legii înseamnă decontarea cheltuielilor pentru naveta cadre-
lor didactice, respectarea efectivelor la clasă, punerea în 
plată a sporurilor și a sentințelor judecătorești. 

Claudia Elena ȘANDRU    

O experienţă de  
neuitat 
 Spania este țara în care îmi 
doream să ajung de foarte multă vreme, 
din diferite motive. Și iată că mi s-a 
împlinit cel mai frumos vis. Am poposit 
acolo în perioada 13.III.2016 - 2.IV.2016, 
în cadrul unui proiect de mobilitate eu-

Protest 

ASI Suceava participă cu 
180 de membrii la marșul 
organizat de FSLI 
 

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va orga-
niza în București, pe data de 1 iunie 2016, un mare marș de 
protest, pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, ca 
formă de exprimare a nemulțumirii față de prevederile pro-
iectului Ordonanței de Urgență a Guvernului pentru modifi-
carea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. 
 Pentru că în proiectul ordonanței ce urmează a fi 

Protest în curtea școlii 

Învăţământul românesc a fost 
constant subfinanţat de toate 
guvernările 
  

 Vineri, 20 mai 2016, a avut loc o întâlnire între reprezen-
tanții federațiilor care vor organiza marșul din 1 iunie 2016 și 
reprezentanții elevilor și ai părinților, care doresc să protesteze 
alături de salariații din învățământ. 

Spiritualitate 
 

Parteneriat de suflet la Școala  
Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 

1 iunie - Marș organizat de FSLI 

Lista revendicărilor 
 

1. Respectarea Legii Educației Naționale, în sensul alocării anuale 
din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale a 
minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru 
educație, care ar permite: 
• Creșterea costului standard per preșcolar/elev, respectiv a cos-
tului mediu per student echivalent;  
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nerea în plată, lucru care constituie abuz în serviciu. 
Persistând în greșeală, ISJ Suceava a trimis în 

școli o adresă fără forță juridică, total nelegală față de nor-
mele din Legea 71/2015. Conform consilierul juridic al ISJ 
Suceava, domnul Ovidiu Ungureanu, care se substituie or-
ganelor abilitatea ce trebuie să stabilească condițiile de 
muncă periculoase, ne îndeamnă să purcedem la remedie-
rea riscurilor identificate la locul de muncă, iar cu luna urmă-
toare să se sisteze plata sporului. Care plată? Cea care nu 
se face? 

Ca să fie foarte explicit, domnul Ovidiu Ungureanu 
ne trimite la ”comitete” și la „servicii externe de specialitate 
în evaluarea și depistarea riscului la locurile de muncă”. La 
câte comisii funcționează într-o școală mai e nevoie de încă 
una? 

Tot în această adresă este stipulat faptul că toate 
aceste măsuri vor fi monitorizate de către ISJ Suceava, iar 
noi ne întrebăm în ce calitate, pentru că ISJ Suceava nu are 
calitate de angajator.  

Înștiințăm ISJ Suceava că monitorizăm și noi gra-
vele abuzuri și încălcări ale neaplicării hotărârilor judecăto-
rești definitive și irevocabile. Finalitatea demersurile noastre 
va dovedi că am avut dreptate iar cei vinovați vor plăti. 

Abuzuri prin neaplicarea  
hotărârilor judecătorești  

 NORMALITATE înseamnă viziune în educație, lucru 
care a lipsit și lipsește oricărui Guvern de după 1989, inte-
res pentru cea ce formăm și adaptarea conținutului pro-
gramelor școlare la cerințele de pe piața forței de muncă. 
 NORMALITATE înseamnă bani pentru finalizarea 
investițiilor din școli și grădinițe începute cu ani în urmă, 
cercetare, burse pentru elevi și studenți, locuri în cămine și 
salarii motivante pentru toți angajații din sistem. 
 NORMALITATE înseamnă școli încălzite și avizate sani-
tar.  
 NORMALITATE înseamnă siguranță și securitate pen-
tru elevi și profesori. 
 Consecința acțiunilor noastre, din 18 - 19 aprilie  și din 
viitor, este generată de starea deplorabilă în care se găsește 
sistemul educațional din România. Interesul nostru, al tutu-
ror celor implicați în fenomenul educațional, este de a salva 
viitorul copiilor noștri și de a pune umărul la salvarea învăță-
mântului românesc. Afirmația este întărită de faptul că au 

fost prezenți la pichetare și reprezentanți ai Federaţiei Naţi-
onale Sindicale ”Alma Mater”, care reprezintă interesele și 
drepturile colegilor din mediul universitar. 
 Cu toții, am cerut guvernanților să dea șansa Români-
ei și poporului român de a se  dezvolta ca o nație de care să 
fim mândri și de a nu mai păși cu capul plecat în Europa și-n 
lume. 
 Ne dorim o Românie cinstită şi dreaptă, respectată 
în lume, lipsită de non-valori, debirocratizată, fără implica-
rea politicului în educaţie. 
 

Giani LEONTE, președinte ASI Suceava 

NORMALITATEA, singura  
revendicare 

despre intenția Guvernului României de a elabora, până în 
data de 15.05.2016, un alt proiect de ordonanță de urgență, 
având ca obiect corecțiile necesare privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice. 

Primul-ministru și ministrul muncii au prezentat 
principiile care vor sta la baza elaborării acestui proiect de act 
normativ, ideea de bază fiind aceea de a se încerca înlăturarea 
discrepanțelor din actualele grile de salarizare, de a elimina 
suprapunerile salariale generate de majorarea salariului 
minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01 mai 2016 
și de a majora salariile de bază situate sub limita de 2300 lei. 

În intervenția sa, președintele FSLI,  Simion 
Hancescu, a atras atenția că va fi aproape imposibil un 
asemenea mod de abordare deoarece, din cauza faptului că 
grila de salarizare din învățământ este aplatizată, se va ajunge 
la o altă situație aberantă și anume aceea  ca salariile să se 
egaleze, indiferent de vechime și de gradele didactice. Această 
situație va crea cu siguranță noi tensiuni în sistem. 

Președintele FSLI a solicitat Primului-ministru să 
abandoneze intenția de a elabora Proiectul de Ordonanță de 
Urgență și să ia în discuție o nouă lege de salarizare, prin care 
să se stabilească cu certitudine ”ținta salarială”, respectiv 
maximul de salarizare și intervalul de timp în care acesta 
poate fi atins, pentru fiecare salariat din sistemul bugetar. 

O astfel de lege ar putea să prevadă o creștere a 
salariilor mai mici într-un cuantum mai mare și într-un interval 
de timp de 3 - 4 ani, iar salariile mai mari să crească cu un 
procent mai mic, într-un interval de timp mai mare. 

Președintele FSLI a atras atenția că, dacă în datele de 
18 și 19 aprilie 2016, au protestat 800 de reprezentanți ai 
celor 178 000 de membrii ai federației, vor ieși în stradă peste 
20 000 de oameni, dacă acest nou proiect de ordonanță va 
crea din nou inechități, așa cum s-a întâmplat cu recentul 
proiect de O.U. retras. 

Primul-ministru a afirmat că, în cazul în care 
partenerii sociali vor fi nemulțumiți de acest proiect, se va 
renunța la adoptarea acestei ordonanțe, urmând ca, până la 
finalul anului, să se finalizeze un proiect de lege, în paralel cu 
finalizarea strategiei privind reformarea administrației publice 
locale. 

Precizăm faptul că s-a convenit ca, începând de luni 
25 aprilie 2016, o comisie tehnică să lucreze la proiectul de 
ordonanță, comisie din care va face parte și președintele FSLI,  
Simion Hancescu. Sindicatele afiliate FSLI vor fi informate cu 
privire la activitatea acestei comisii. 

Vă mai informăm că președintele FSLI i-a înmânat 
Primului-ministru copii după toate adresele înaintate de 
federația noastră Guvernului Cioloș, acestea fiind citite de 
premier în timpul discuțiilor, iar la finalul întâlnirii acesta s-a 
angajat să analizeze fiecare problemă în parte, împreună cu 
ministrul educației, dl. Adrian Curaj. 

Consiliului Național Tripartit 
pentru Dialog Social 

ză mari neajunsuri, afectând deopotrivă elevi, părinți și 

cadre didactice. 

 Tulburările specifice de învățare – dislexia, 

disortografia, disgrafia, discalculia – nu reprezintă boli, 
așa cum, din păcate, se crede, ci particularități cognitive 

care au cauze neurologice, hormonale și ereditare. Nefiind o boală, este evident că 
aceste tulburări de învățare nu pot fi „vindecate” dar ele pot fi corectate. Pentru 

compensarea acestora, copiii au nevoie de sprijin specializat, de mult exercițiu, de 
metode și mijloace de intervenție remedială, de instrumente compensative și 

dispensative. Toate instrumentele de intervenție și specialiștii în domeniu nu le pot 
veni în ajutor copiilor dacă tulburările nu sunt rapid depistate și corect diagnosticate. 

Din acest punct de vedere, un rol extraordinar de important îl au părinții și profesorii, 
pentru că ei sunt cei care petrec cel mai mult timp cu copiii, având astfel șansa de a 

observa cel mai bine comportamentul, evoluția și performanțele lor.  

 Este foarte important, vital chiar, ca părinții copiilor cu tulburări specifice de 
învățare să accepte faptul că au copii oarecum diferiți de ceilalți copii, să înțeleagă 

faptul că nu este nimic rușinos în acceptarea acestor diferențe în perceperea, explo-

rarea și înțelegerea realității. Cadrele didactice au și ele un rol foarte important în 
identificarea copiilor cu tulburări specifice de învățare și în efortul de a -i ajuta să 

progreseze prin mijloace specifice, individualizate. De aceea, formarea lor inițială și 
continuă trebuie să atingă cei mai înalți parametri în ceea ce privește calitatea.  

 Obiectivele Congresului Internațional au fost identificarea ideilor și a princi-
piilor care vor sta la baza metodologiei care urmează a fi dată în aplicarea Legii nr. 

6/2016, informarea și formarea părinților și a cadrelor didactice, care se confruntă tot 
mai frecvent cu copii cu tulburări de învățare, asigurarea șanselor egale la o educa-

ție de calitate pentru copiii cerințe educative speciale și implementarea metodelor 
inovative de depistare și tratare a tulburărilor specifice de învățare.  

 Prin organizarea acestui congres, F.S.L.I. a demonstrat, încă o dată, că 

este organizația profesională care se preocupă de toate problemele cu care se 
confruntă învățământul preuniversitar din România, că are o abordare constructivă, 

identificând problemele, oferind și soluții pentru rezolvarea acestora, că este organi-
zația care nu doar vorbește ci și face. 

Cum privim  
dislexia? 

 „Activitatea educativă nonformală/informală este o dimensiune 

semnificativă a politicilor naţionale şi europene. […] Educaţia formală în 
relaţie cu educaţia nonformală/ informală se bazează pe principiul de 

dezvoltare a sistemelor relaţionate de cunoştinţe, de abilităţi şi compe-
tenţe, precum şi de formare.” ( COSTEA,O.(coord.), Educaţia nonformală şi 

informală: realităţi şi perspective în şcoala românească, pag. 67)  
 Aflate din ce în ce mai mult în centrul atenţiei educaţiei inter-

naţionale, conceptele educaţiei formale şi nonformale au cunoscut o as-
cendenţă şi recunoaştere binemeritate. În acest sens, s-a instaurat un 

statut de echivalenţă ale activităţilor educative şcolare şi extraşcolare cu 
cel al educaţiei formale şi nonformale. Privite sub aspectul contribuţiei 

egale la dezvoltarea personalităţii copilului şi a integrării sociale, se poate 
remarca accentul pus pe rolul şi recunoaşterea activităţilor şcolare şi ex-

traşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare permanentă.  
 O mare parte din experiențele de învățare ale copiilor se desfă-

șoară în afara sistemului de educație formală (reprezentată de şcoală) și 
anume: în familie, locuri de joacă, biblioteci, cluburi ale elevilor 

(aparţinând educaţiei nonformale).  
 Unii dintre specialiști consideră că educația nonformală se identi-

fică cu educația continuă a adulților. Aceste activități facultative sau opțio-
nale au de regulă, un parcurs în paralel cu activitățile formale și informale, 

în contexte diferite. 
 Principiul participativ, adică implicarea voluntară, care stă la baza 

filozofiei nonformalului trebuie înțeles ca participarea la propria formare. 
Pe parcursul întregii vieți, omul este supus procesului de transformare, 

învățare, autoevaluare și autodepășire. Activitățile de învățare au un scop, 
se desfășoară continuu, pe o anumită durată, sunt autonome, se realizea-

ză prin diferite mijloace, în contexte diverse.  
 În învățământul primar, mai mult ca oricând, se remarcă oportuni-

tatea oferită de aceste activități pentru crearea unor condiții de 
echitabilitate și egalitate de acces la instrucție, pentru dezvoltarea deplină 

a potențialului personal al copilului și reducerea inegalității și excluziunii 
sociale. Schimbarea opticii de a nu merge doar pe nevoile lor formale (de a 

învăța să citească și să scrie), ținându-se seama, în egală măsură, şi de 
nevoile lor de alte lucruri, de alte competenţe, de a pune întrebări, de a 

lucra în echipe, de a experimenta situaţii noi, a dus la punerea efectivă în 
practică a informaţiilor teoretice învăţate, de ancorarea în realitate a 

copiilor. Încrederea în forţele proprii, creşterea stimei de sine şi întraju-
torarea pot direcţiona dezvoltarea copiilor în spiritul autocunoaşterii şi 

autocontrolului.  
 O importanță deosebită se acordă, în ciclul primar, lărgirii orizon-

tului de cultură în diverse domenii, asigurarea unui mediu propice dezvol-
tării și exersării înclinațiilor și aptitudinilor native.  

 Alfabetizarea cât mai largă a grupurilor sociale defavorizate, îm-
piedicarea abandonului școlar în clasele I-IV sunt parte integrantă din 

acţiunile nonformale desfăşurate în biblioteci, cercuri şcolare, ansambluri 
artistice şi sportive, competiţii, excursii tematice, vizite la muzee, la teatru, 

la grădini botanice şi parcuri zoologice. Având în vedere că aceste acţiuni 
nu stau sub imperiul evaluării riguroase, aceste activităţi îmbogăţesc cu-

noştinţele, dezvoltă aptitudini şi interese speciale, cultivă o imagine corec-
tă despre sine ca persoană. 

 Efectele de lungă durată ale activităților nonformale acționează în 
contextul informației achiziționate în afara stresului prin metode ludice, 

într-o atmosferă prietenoasă. Deși s-au introdus materii noi în curricula 
învățământului primar (Joc și mișcare, Muzică și mișcare), în realitate mai 

este nevoie de ceva timp pentru a se putea lucra și preda în mod 
nonformal,așa cum se lucrează în alte sisteme din țările europene.  

 Dezvoltarea imaginației este scopul acestor activități. Se pregăteș-
te acum generația de mâine care va trăi, acționa și gândi în situații pe care 

noi, acum, nici nu ni le putem imagina. Ken Robinson, expert în educație, a 
prezentat, în cadrul conferințelor TED Talks, teoria conform căreia educa-

ția formală nu avantajează creativitatea la tineri: „Dacă  stați să vă gândiți, 
copiii care încep școala acum, vor ieși la pensie după 2060. Nimei nu are 

nicio idee cum va arăta lumea peste 5 ani, darămite peste zeci de ani de 
acum încolo. Din punctul meu de vedere, creativitatea este la fel de impor-

tantă ca alfabetizarea în educație și ar trebui să o tratăm cu egală impor-
tanță.” 

 Transmiterea valorilor și creșterea atitudinilor pozitive, în mod 
eficient și durabil, duce în acest moment la creșterea în importanță, în 

învățământul primar, a valorii formative a activităților de educație 
nonformală. Pentru a le putea realiza în mod eficient, învățătorii au la 

dispoziție o gamă largă de posibilități de colaborare cu diverse instituții și 
organizații publice locale, ONG-uri, persoane fizice, voluntari. În acest 

context, se pot achiziționa informații legate de țări ale UE, de obiceiuri și 
tradiții turistice interne și externe, se promovează principiile toleranței, 

multiculturalismul și interculturalismul, identitatea națională și europeană. 
La astfel de activități participă toți membrii unei societăți, indiferent de 

vârstă, de la vârsta copilăriei mici până la vârsta pensionării.  
 Un document european care legitimează educația și activitățile 

nonformale și informale este „Cadrul european al calificărilor în perspecti-
va învățării pe parcursul întregii vieți” (EQF). Acesta are în vedere realiza-

rea unui sistem integrat de transfer și acumulare de credite pentru învăța-
rea pe parcursul întregii vieți.(Document de lucru al Comisiei Europene, 

Bruxelles, 08-07-2005) 
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întregii vieţi. Document de lucru al Comisiei Europene, Bruxelles, 

8.7.2005, SEC (2005) 957, EQF, validat de Parlamentul European, 

2008.  

COSTEA, Octavia; CERKEZ, Matei; SARIVAN, Ligia, Educaţia 

nonformală şi informală: realităţi şi perspective în şcoala româ-

nească, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2015;  

 

Stela BUCEVSCHI  

Şcoala Gimnazială „George Tofan”, Bilca 

Importanţa activităţilor formale şi 
nonformale în învăţământul primar 

•  Creșterea burselor elevilor și stu-
denților;  
• Decontarea integrală a cheltuielilor 

de navetă pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de 
domiciliu, precum și  decontarea navetei personalului didactic; 
  • Dotarea corespunzătoare a unităților și instituțiilor de învăță-
mânt (de natură să elimine contribuțiile părinților pentru igieniza-
re, achiziționare de material didactic etc.);  
 • Asigurarea fondurilor necesare pentru formarea profesională 
continuă a salariaților din învățământ.    

2. Aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență pentru modifica-
rea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2016, de la aceeaşi dată pentru toate categoriile vizate; 
3.  Elaborarea, până la finalul mandatului actualului guvern, a unei 
legi de salarizare echitabilă, pornind de la principii corecte, care să 
abroge toate actele normative de salarizare existente în prezent, 
astfel încât fiecare categorie socio-profesională să fie poziționată 
în grila de salarizare în funcție de rolul pe care îl are în dezvoltarea 
societății. 

Lista  

revendicărilor 
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sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, pentru decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi 

de la locul de muncă a cadrelor didactice şi personalului didactic 
auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de 

învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde au 

postul.  
 1, Solicitarea noastră are în vedere următoarele: 

 Organizaţiile sindicale afiliate la federaţiile mai sus menţionate au obţinut 
hotărâri judecătoreşti obligarea unităţilor de învăţământ la plata diferenţelor de 

drepturi salariale cuvenite personalului didactic aferente perioadei 01.10.2008- 
13.05.2011, rezultate din neaplicarea Legii nr. 221/2008, respectiv, a Legii-cadru 

nr. 330/2009, Legii-cadru nr. 284/2010 şi Legii nr. 285/2010 raportate la Legea nr. 
221/2008. Ulterior obţinerii în instanţă a difereţelor salariale, actualizate cu indicele 

preţurilor de consum, organizaţiile sindicale au obţinut în instanţă plata daunelor - 
interese moratorii sub forma dobânzii legale aferente acestor drepturi salariale.  

 Începând cu anul 2015, potrivit art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 83/2014 şi, 
respectiv, conform art. 15 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2015, plata acestor daune- 

interese moratorii sub forma dobânzii legale a fost eşalonată pe o perioadă de 5 
ani. F.S.L.I. şi F.S.E. „SPIRU HARET" au făcut numeroase demersuri - la nivelul 

Guvernului României, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi 
Ministerului Finanţelor Publice - pentru a se asigura punerea în executare a hotărâ-

rilor judecătoreşti având ca obiect plata de daune-interese moratorii sub forma 
dobânzii legale. 

Ministerul Finanţelor Publice apreciază, în ceea ce priveşte sursa de 
finanţare a dobânzii legale: „... deoarece dobânzile legale reprezintă o altă catego-

rie de cheltuieli decât salariile, plata acestora nu se finanţează din sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judeţelor sau comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului 
Bucureşti, după caz, alocate unităţilor de învăţământ....".  

Totodată, Ministerul Finanţelor Publice a precizat expres că, raportat la 
prevederile 0.6. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plata ale instituţi-

ilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările şi completările ulteri-
oare [art. 1 alin. (1), potrivit căruia creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina 

intituţiilor şi autorităţilor publice se achită de la titlurile de cheltuieli la care se înca-
drează obligaţia de plată respectivă]: „lipsa unor reglementări speciale în legea 

bugetară anuală nu exonerează ordonatorii principali de credite de la obliga-
ţia punerii în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare care stabi-

lesc plata eşalonată a titlurilor executorii". 
Practic, din punctul de vedere al Ministerului Finanţelor Publice, 

plata sumelor reprezentând daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, 
obţinute prin hotărâri judecătoreşti, pentru salariaţii din învăţământ este obligato-

rie, fiind lăsată în sarcina exclusivă a bugetelor locale. Vă rugăm să observaţi 
că, în prezent, sumele acordate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 
reprezintă 1/2 din sumele acordate în anul 2015 

 În aceste condiţii, având în vedere dificultăţile financiare cu care se 
confruntă autorităţile administraţiei publice locale, apreciem, stimate domnu-

le prim-ministru, că este absolut necesară intervenţia Guvernului pentru a se 
asigura, de la bugetul de stat, fondurile necesare plăţii hotărârilor judecătoreşti care 

au ca obiect daune- interese moratorii sub forma dobânzii legale.  
 

 2. Solicitarea noastră are în vedere următoarele: 

 Potrivit dispoziţiilor art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile pentru naveta cadrelor 

didactice şi a personalului didactic auxiliar se acoperă din finanţarea complementa-
ră, ce se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care 

aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destina-

ţie. 

De asemenea, potrivit art. 37 alin. (2) din O.U.G. nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte mă-

suri în domeniul cheltuielilor publice: „Autorităţile administraţiei publice locale au 
obligaţia cuprinderii în bugetul local a sumelor destinate decontării cheltuielilor 
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi personalului didactic 

auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi 
din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de 

locuinţă în localitatea unde au postul. Finanţarea acestor cheltuieli se va face din 
veniturile proprii ale bugetelor locale şi din sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale." 

În aplicarea prevederilor art. 37 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 83/2014, 
prin Hotărârea Guvernului nr. 569/2015 au fost aprobate Normele metodologice 
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de munca a cadrelor 

didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat.  
Deşi există dispoziţie legală care permite acordarea de sume defalca-

te din taxa pe valoare adăugată pentru acoperirea cheltuielilor de navetă ale perso-
nalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, prin Legea buge-

tului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 nu s-au prevăzut fonduri pentru decontarea 
acestor cheltuieli, astfel încât şi în prezent există numeroase situaţii în care autori-

tăţile administraţiei publice locale nu decontează naveta personalului didactic, 
datorită insuficienţei veniturilor proprii ale bugetelor locale.  

O altă problemă cu care se confruntă personalul didactic navetist este 
următoarea: operatorii de transport auto emit abonamente pe zile calendaristice şi 

nu pe zile lucrătoare sau fracţionat pe perioade de o săptămână, astfel încât există 
dificultăţi în decontarea integrală a cheltuielilor de navetă, mai ales în lunile în care 

sunt vacanţe ale elevilor şi se efectuează fracţiuni din concediul de odihnă care se 
cuvine personalului didactic şi didactic auxiliar. 

De asemenea, orarul curselor este foarte diferit faţă de orele de înce-
pere şi de terminare a cursurilor, ceea ce face, practic, imposibilă utilizarea acestor 
mijloace de transport. 

O a treia problemă, cu care se confruntă atât personalul didactic, cât 
şi elevii, este reprezentată de tarifele diferenţiate pe care le practică operatorii de 

transport auto pe rute diferite, dar egale ca distanţă.  
Practic, s-a constatat că abonamentele emise de transportatori diferiţi, 

pentru distanţe egale, sunt de până la 8 ori mai mari decât ale altor transportatori. 
Apreciem că principala cauză a acestor preţuri atât de diferite, practicate de opera-

tori, pe distanţe egale, se datorează inexistenţei mai multor operatori pe un traseu, 
precum şi absenţei unor tarife maximale impuse, pe care aceştia să nu le poată 

depăşi. 
Considerăm că este absolut necesară o analiză a acestor probleme, 

cu reprezentanţii tuturor ministerelor care au atribuţii în domeniu, în vederea adop-
tării soluţiilor necesare pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă perso-

nalul didactic navetist. 
În speranţa că veţi da curs prezentei, vă asigurăm de întreaga noastră 

stimă. 

Prin O.U.G nr. 1/2011 privind unele măsuri de reîncadrare în 

funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salari-
ilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, la art. 14, alin 1) 

și m) au fost abrogate prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 6/1998 privind majorarea salariilor personalului din unele instituții 

publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 
7 mai 1998 și respectiv prevederile art. 50 alin. (10) din Legea nr. 128/-

1997 privind Statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și comple-

tările ulterioare. 
Legea nr. 63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea 

în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, la 
Cap. 1, art. 8, prevede următoarele : ”persoanele care la data de 31 de-

cembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul științific de doctor bene-
ficiază de o compensaţie tranzitorie calculată prin aplicarea procentului 

de 15% la salariul de bază stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca 
sumă între lit. A, B, C, D, E ale art.3”. 

În alineatele (1) și (2) de la art. 4 din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2015 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea persona-

lului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum și unele măsuri fiscal-bugetare, se prevăd următoarele: ”(1) în 

anul 2016, pentru personalul nou-încadrat pe funcții, pentru personalul 
numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același 

fel, precum și pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, 
salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile simila-

re din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din 
instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție simila-

ră în plată. (2) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se 
înțelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaților având 

aceeași funcție, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, 
sumele aferente salariului de încadrare, precum și sumele aferente spo-

rurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul anga-
jat, numit sau promovat îndeplinește aceleași condiții de studii - medii, 

superioare, postuniversitare, doctorale - ”de vechime și îşi desfăşoară 
activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării 

sau promovării.”. 
Criteriile de bază în vederea acordării sporului pentru titlul 

științific de doctor se referă la salarizarea similară, la condițiile de muncă 
și la faptul că acest spor, înainte de a fi abrogat a fost introdus în salariul 

de bază al persoanelor care au beneficiat de ele. Astfel, nu se poate vorbi 
de un spor distinct ci de o sumă compensatorie care să aducă salariile din 

cadrul instituției/unității respective, pentru cei care au obținut titlu științi-
fic de doctor, la același nivel pentru fiecare funcție, grad, treaptă și grada-

ție. 
În situația în care nu există funcții similare în plată în cadrul 

instituției/unității, modalitatea de salarizare pentru personalul didactic și 
didactic auxiliar este reglementată de Legea nr. 63/2011, conform preve-

derilor art. 4 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2015, iar pentru celelalte categorii 
de personal salariul se poate stabili plecând de la prevederile legislative 

din luna decembrie 2009 aplicând diminuările și majorările prevăzute de 
legislația ulterioară. 

Punerea în aplicare a prevederilor legale mai sus invocate se 
face de flecare angajator în parte, iar instituția/unitatea de învățământ își 

îndeplinește atribuțiile legale pentru salarizarea personalului.  

Urmare a deciziei Consiliului Național al Elevilor, în zilele de 25 și 
27 mai 2016, în toate unitățile de învățământ, în pauza mare, 
elevii vor ieși în curte în semn de protest față de subfinanțarea 
învățământului. Pe toată perioada pauzei va suna clopoțelul.  Tot 
personalul unității trebuie să susțină această acțiune și să partici-
pe, alături de elevi, în curtea școlii. 

În timp ce în țările membre ale Uniunii Europene se alocă, în me-
die, 5,2% din P.I.B., pentru finanțarea învățământului, România  a 
alocat pentru acest sector strategic doar 3,6% din P.I.B. Așa cum 
rezultă și din execuțiile bugetare, în ultimii 26 de ani, învățământul 
românesc a fost în permanență subfinanțat, iar „roadele” acestei 
politici iresponsabile le culegem acum. Prea mulți ani s-a amânat 
alocarea unor resurse bugetare, care, în mod normal, ar fi trebuit 
să crească an de an, pentru a se putea atinge, într-un orizont de 
timp previzibil, standardele europene. 

 Deși Legea educației naționale instituie caracterul de-
 prioritate naţională a învăţământului și prevede alocarea anuală 
din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale a 
minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv pentru 

educație, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2016 s-a acor-
dat numai 3,6 %  din P.I.B. Efectele insuficientei alocări de fonduri 
pentru educație sunt tot mai vizibile și adâncesc decalajul nu nu-
mai față de școlile țărilor dezvoltate, dar și față de cel al țărilor 
admise în Uniunea Europeană odată cu România, țări care alocă 
pentru învățământ procente din P.I.B. mult mai mari decât Româ-
nia. 

 Fără bani se poate face doar o pseudoreformă, iar învăță-
mântul are nevoie de fonduri suplimentare pentru a oferi șanse 
egale tuturor copiilor și pentru a putea limita efectele sărăciei prin 
condiții mai bune de studiu, prin acordarea unor facilități care să 
compenseze inegalitățile și să limiteze, în mod real, analfabetismul 
și tendința de abandon școlar care duc inevitabil la marginalizare 
socială, la creșterea numărului celor care nu se pot integra pe 
piața muncii. 

 Cum putem construi o Românie așa cum ne-o dorim, dacă 
nu avem bani de cercetare, de burse doctorale, de salarii pentru 
profesori și investiții în infrastructura precară din învățământ? 

 Cum putem avansa în ierarhiile internaționale universita-
re, când banii pentru tinerii cercetători ”sunt prioritari”, dar lip-
sesc cu desăvârșire? 

 Cum putem atrage tinerii către studiu, profesorii către 
catedre, când principala lor grijă rămâne subzistența cotidiană? 

Învăţământul românesc a fost  
constant subfinanţat de toate  
guvernările 

Domnului Dacian Julien CIOLOȘ,  

Prim-ministrul României 

Sporul pentru titlul ştiinţific de 
doctor trebuie pus în plată 

aprobată în ședința de Guvern din 1 iunie 2016 sunt prevă-
zute majorări salariale consistente doar pentru angajații din 
sistemul de sănătate, fără creșteri ale veniturilor angajaților 
din învățământ, este necesar să ne mobilizăm, să reacțio-
năm, pentru a demonstra celor care ne guvernează faptul 
că solicitările FSLI reprezintă doleanțele tuturor salariaților 
din sistemul de învățământ. 
 La marșul de protest din București, unde FSLI aș-
teaptă un număr de 15000 de participanți, Alianța Sindicate-
lor din Învățământ Suceava va participa cu 180 de membri 
de sindicat (3 autocare). 
 De aceea, liderul de sindicat din fiecare unitate 
școlară are obligația de a participa și mobiliza membrii 
de sindicat și să confirme prezența individuală sau colecti-
vă președintelui de filială, până vineri, 27 mai 2016, orele 
16:00. 
 Vă reamintim că „Liderul de sindicat ales la nivelul 
instituției de învățământ din județul Suceava, fie el cadru 
didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic, la solicitarea orga-
nizației sindicale superioare, beneficiază de învoire pentru 
activități sindicale, fără afectarea drepturilor ce emană din 
contractul individual de muncă și legislația muncii.” (Art. 7 
din Hotărârea Comisiei paritare ASI Suceava – ISJ Sucea-
va) 
 Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava va asi-
gura participanților transportul dus-întors (Rădăuți, Suceava, 
Vatra Dornei – București și retur) și diurna legală pentru o zi. 
Vor pleca trei autocare, respectiv din Rădăuți, Suceava și 
Vatra Dornei. 

ASI Suceava participă cu 180 de 
membrii la marșul organizat de FSLI 

 Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma demersurilor 
Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, un grup de 52 de senatori 

au depus la Camera Deputaților o propunere legislativă pentru 
completarea art. 12 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, propunere 

înregistrată cu nr. Pl-x nr. 222/2016. 
 Această propunere se dorește a fi o intervenție în favoarea 

elevilor din învățământul profesional și tehnic, care vor beneficia de gra-
tuitate la cazare și masă în cantinele și internatele școlare, urmând ca 

fondurile necesare acoperirii acestor cheltuieli să fie asigurate din sume 
defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetu-

lui de stat cu această destinație. 

Masă și cazare pentru elevii din 
învățământul profesional și tehnic 

          Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 1 din orașul Gura Humorului, 
județul Suceava s-au împărtășit din învățătu-
rile Sfintei Scripturi prin cuvântul părintelui 
paroh Nuțu Mircea, în  cadrul proiectului 
„Catedra  și amvonul în slujba devenirii noas-
tre”, desfășurat în perioada 15 decembrie 
2015 și 15 martie 2016. 
           Proiectul a fost inițiat cu ocazia  
„Anului omagial al educației  religioase a 
tineretului creștin ortodox” și se înscrie în 
Programul catehetic „Hristos împărtășit copi-
ilor”. Astfel școala și biserica au fost pe rând 
gazdele întâlnirilor dintre elevii școlii și părin-
tele duhovnic, iar catehezele au avut ca temă 
„Rolul Bisericii și al școlii în educația tinerei  
generații - între deziderat și realitate”. 
            Menționăm că activitățile prezentului 
proiect nu sunt singulare. Şcoala  Gimnazială Nr. 1 și parohia Sfinții 
Împărați Constantin și Elena, reprezentată de preot paroh Nuțu 
Mircea au încheiat un Protocol de colaborare încă din anul 2007, 
în virtutea căruia (cu sau fără dovezi scrise sau filmate) părintele 
este o prezență  constantă în viața școlii pe tot parcursul anului 
școlar, fiind liantul activităților catehetice, culturale sau filantropi-

ce. La rândul lor elevii s-au implicat în viața Bisericii cântând an de 
an colinde de Crăciun, Prohodul Domnului din Vinerea Mare sau 
participând la Sfintele Liturghii. În acești ani elevii defavorizați  au 
beneficiat  de trei excursii tematice, ultima fiind în iunie 2015, 
sponsorizate de parohie ca urmare a parteneriatului  încheiat .  

             Mulțumim pe această cale atât părintelui Mircea Nuțu cât 
și domnului director Eugen Munteanu pentru sprijinul acordat în 
desfășurarea activităților  propuse.  

 

prof. Șincari Maria, prof. Enea  Laura  
Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 

Parteneriat de suflet la Școala  
Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 



 Angajaţii din învăţământul preuniversitar sucevean, 
membrii ai ASI Suceava, beneficiază şi în acest an de con-
cedii avantajoase pe litoralul româesc (în staţiunile Eforie 
Nord, Cap Aurora şi Olimp), la Băile Felix şi Căciulata.  

 Toţi membrii Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Su-
ceava (ASIS), indiferent de nivelul salariilor sau de vechimea 
în sistemul educaţional, se vor putea bucura, împreună cu 
familiile lor, de ofertele promoţionale negociate de sindicat, 
pentru concedii la mare sau în staţiuni balneoclimaterice, 
pentru odihnă sau pentru refacerea capacităţii de muncă. 

 Alianţa Sindicatelor din Învățământ are parteneriate 
cu unităţi de cazare din aceste staţiuni, pentru ca oamenii 
şcolii să meargă în concedii la preţuri avantajoase. Hotelurile 
sunt aceleaşi din oferta anilor trecuţi. Sunt vechi parteneri, 
serioşi. Cei care au mers în concedii acolo au fost mulţumiţi, 
dat fiind faptul că hotelurile au fost renovate, au mobilier nou, 
au aer condiţionat”. 

 În oferta trimisă şcolilor din judeţ figurează sejururi la 
Căciulata (Hotel Traian), Felix (Hotel Padiş şi Hotel Mureş), 
Eforie Nord (Hotel Traian), Olimp (Hotel Pam Beach, fostul 
Muntenia) şi Cap Aurora (Complex Onix – Safir). Preţurile 
pentru un sejur încep de la 180 de lei, pentru un sejur de 
şase nopţi, şi pot ajunge la peste 700 de lei. 

 Preţurile depind de perioada în care solicitantul do-
reşte să meargă în concediu, ofertele din plin sezon fiind 
ceva mai piperate. 

 În 2016, peste 600 de membri de sindicat, personal 
didactic şi nedidactic, au solicitat bilete de odihnă sau trata-
ment, adresabilitate mai ridicată fiind pentru litoralul româ-
nesc. Puţine solicitări au fost din partea colegilor care au 
ieşit la pensie, însă noi îi încurajăm să apeleze la aceste 
bilete şi să meargă în staţiunile de tratament. 

  Oferte de preţuri 

 Pentru un sejur de şapte zile, cu demipensiune la 
hotel Traian, din staţiunea Eforie Nord, cei interesaţi vor plăti 
pentru un bilet între 560 de lei, în lunile iunie şi septembrie, 
şi 700 de lei, în iulie şi august. 

 Un pachet cu masă şi cazare, de şase zile, în com-
plexul Onix-Safir, din staţiunea Cap Aurora, costă între 360 
de lei, în extrasezon, şi poate ajunge până la 540 de lei/
persoană, în iulie şi începutul lunii august. 

 Prin programul Litoralul pentru toţi, Hotelul Pam 
Beach, fostul Hotel Muntenia, din staţiunea Olimp, oferă în 
perioada 1-30 iunie şase nopţi de cazare cu 180 de lei. Pre-
ţurile variază în funcţie de perioada aleasă, în funcţie de 
opţiunile pentru mic dejun sau demipensiune, şi pot ajunge 
până la 750 de lei. Camerele au cablu tv, internet wireless, 
minibar, hotelul fiind recent renovat. 

 Nici cei care lucrează în sistemul educaţional şi sufe-

ră de diverse boli nu au fost uitaţi, sejururile în staţiunile bal-
neoclimaterice fiind la mare căutare. La Hotelul Mureş, din 
Băile Felix, un sejur de cinci zile costă 455 de lei, cu mic 
dejun şi două proceduri de tratament pe zi. 

 La Hotelul Padiş, cotat la două stele, în plin sezon 
preţul unui bilet este de 740 de lei, cu masă pensiune com-
pletă, iar în afara sezonului este de 635 de lei. 

 La Căciulata, în Hotelul Traian, cazarea se face în 
camere dotate cu tv, frigider, internet wireless, telefon. Pa-
chetul pentru concediile de odihnă, cu cazare în camere de 
trei stele, figurează la 510 lei, în timp ce pachetul pentru 
tratament, cu zece zile de cazare în camere clasificate de 
două stele, costă 800 de lei. În baza de tratament a hotelului 
se pot trata afecţiuni digestive, afecţiuni renale, reumatisma-
le, respiratorii, cardio-vasculare, afecţiuni metabolice şi aler-
gice. 

 Oferta noastră poate fi descărcată de pe http://
www.suceavasji.ro/concediu/. 

Dumitru IRIMIA, vicepreședinte ASI Suceava 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 Art. 1. Diferenţele de drepturi salariale pentru personalul 

didactic din învăţământul de stat, pentru perioada octombrie 
2008-13 mai 2011, rezultate din aplicarea prevederilor Ordonan-
ţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor 
acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completări-
le ulterioare, a prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a 
Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalu-
lui plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulteri-
oare, şi a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a 
personalului plătit din fonduri publice, stabilite prin hotărâri jude-
cătoreşti rămase definitive până la data intrării în vigoare a pre-
zentei legi, se plătesc din sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor de personal din unităţile 
şi instituţiile de învăţământ preuniversitare de stat, precum şi din 
bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 
pentru personalul didactic din inspectoratele şcolare şi din unită-
ţile aflate în subordinea acestora, în conformitate cu dispoziţiile 
actelor normative care reglementează plata sumelor prevăzute 
prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor 
drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din 

instituţiile şi autorităţile publice. 

 Art. 2. (1) Personalului didactic din învăţământul de stat 

căruia, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu i s-au 
acordat diferenţele salariale, indiferent din ce motiv şi pe baza 
căror decizii, pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, 
rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2008 personalului din învăţământ, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a 
prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară 
a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioa-
re, a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a per-
sonalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 
2011 a personalului plătit din fonduri publice, i se plătesc aceste 
drepturi eşalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, astfel: 

a) în primul an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se 
plăteşte 5% din valoarea diferenţelor salariale; 

b) în al doilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se 

plăteşte 10% din valoarea diferenţelor salariale; 

c) în al treilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi se 
plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale; 

d) în al patrulea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi 
se plăteşte 25% din valoarea diferenţelor salariale; 

e) în al cincilea an de la data intrării în vigoare a prezentei legi 

se plăteşte 35% din valoarea diferenţelor salariale. 

(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se face anual, în mod 
eşalonat, în tranşe trimestriale egale. 

 Art. 3. Pentru personalul didactic pensionat, care este 
îndreptăţit să primească diferenţe salariale pentru perioada 
prevăzută la art. 2, plata acestora se face într-o singură tranşă, 
iar pentru personalul didactic care se pensionează după data 
intrării în vigoare a prezentei legi, plata diferenţelor salariale se 
face eşalonat, astfel încât să fie încheiată cel mai târziu la data 

pensionării. 

 Art. 4. Diferenţele salariale a căror plată se face eşalo-

nat, conform prezentei legi, se actualizează cu indicele de infla-
ţie publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care 

se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional 

de Statistică. 

 Art. 5. Prevederile prezentei legi se aplică şi personalu-
lui didactic din învăţământul preuniversitar de stat încadrat în 
sistem de plată cu ora. 

 Art. 6. Pentru personalul didactic care şi-a schimbat 

locul de muncă în perioada octombrie 2008-13 mai 2011, calcu-
lul şi plata diferenţelor salariale se vor face de fiecare unitate de 
învăţământ la care a fost încadrat şi salarizat în această perioa-
dă. 

 Art. 7. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoa-

re a prezentei legi, Guvernul României va elabora şi va supune 
aprobării, prin hotărâre, normele metodologice de aplicare a 
prezentei legi. 

 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
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Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţe-
lor salariale cuvenite personalului didac-
tic din învăţământul de stat pentru  

perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 

ropeană, cu titlul „Practical training a pathway to a future career”, 
împreună, cu o colegă de serviciu și 14 elevi din clasa a- X -a tehni-
cian în hotelărie, de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni. Elevii 
au efectuat practica de specialitate la două hoteluri mari din sudul 
Spaniei în Granada. Ei au fost repartizați în vederea realizării activ-
ității astfel: doi elevi la recepție, sașe ospătari, patru ajutor 
bucătar, doi cameriști. Spre exemplu: cei de la recepție aveau de 
îndeplinit următoarele activități: să comunice în limba spaniolă 
sau engleză cu clienții unității hoteliere și cu personalul, să uti-

lizeze calculatorul în vederea realizării unei fișe de rezervare, să 
preia cheile clienților.  
 Elevii ospătari aveau de îndeplinit următoarele sar-cini: să 
comunice în limba  spaniolă sau engleză, să aibă dexteritate, să 

zâmbească mult, să ducă comanda clientului la timp, etc. 
 Relația dintre cei care lucrau acolo și elevii noștri a fost 
foarte frumoasă datorită faptului că aceștia din urmă erau atenți, 
devotați și munceau foarte mult. Alături de șefii unităților hotel-
iere și tutorii de practică, elevii au învățat lucruri noi, petrecând 
astfel momente de neuitat . 
 În ceea ce privește vizitele efectuate menționez: Alhambra
-unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa, Malaga cu plaja 
la Marea Mediterană, Parque de las Ciencias - Andalucia - Grana-
da, Albayzin, Catedrala de Granada, Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana de la Encarnación de Granada etc. Locuri frumoase 
pline de istorie și cultură. 
 Trei lucruri esențiale, de la care spaniolii nu se dau în lături 
orice ar fi, sunt punctualitatea, comunicarea eficientă și atitudinea 
pozitivă. Au precizat încă din prima zi ce este important pentru ei 
în vederea desfășurării tuturor activităților. Se știe foarte bine că 
punctualitatea exprimă de fapt, gradul de civilizație al unui popor. 
 Ce am remarcat eu la ei? Sunt ospitalieri, comunică 
elocvent, zâmbesc tot timpul, indiferent de situație, unii cântă la 
serviciu, sunt fericiți, amabili, dinamici, pasionali și beneficiază de 
puțina ,,nebunie” pentru viață. Sunt buni profesioniști și greu de 
întors din drumul pe care și l-au propus. 
 Tuturor celor cu care am fost în acest proiect le-a plăcut 
atât de mult țara, oamenii și gradul de civilizație, încât nici unul nu 
s-ar fi întors niciodată acasă. 
 

Prof. Claudia Elena Șandru 
Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni  

O experienţă de neuitat 

 S-a nimerit, ca, î n acest an, Vinerea Patimilor sa  fie 
î n ziua de 29 aprilie, data , ca nd se sa rba tores te Ziua Ve-
teranilor de Ra zboi. La Bosanci acest lucru nu a trecut 
neobservat. Aliant a Sindicatelor din Î nva t a ma nt Suceava 
s i Prima ria comunei Bosanci au hota ra t sa  marcheze 
acest eveniment aduca nd un omagiu ata t veteranilor ca t 
s i  va duvelor acestora. Manifestarea a î nceput la Monu-
mentul Eroilor unde preot ii satului au oficiat o 
slujba  î ntru pomenirea celor care s-au jertfit pen-
tru patrie s i au fost depuse coroane de flori.  

Î n sala de s edint e a Prima riei, care a de-
venit neî nca pa toare, s-au adunat veterani s i va du-
ve de ra zboi precum s i rude ale acestora, invitat i 
din mai multe sectoare de activitate, un grup de 
copii de la S coala Gimnaziala  din comuna  care au 
intonat Îmnul Roma niei s i Îmnul Eroilor. 

Cu aceasta  ocazie, domnul profesor 
Valeru Avra mia s i-a lansat volumul cu caracter 
didactic „Valorificarea ma rturiilor veteranilor de 
ra zboi din Bosanci î n orele de consiliere s i orien-
tare”. Îdeea lansa rii ca rt ii î n aceasta  zi speciala , s-a 
na scut î n cadrul Cenaclului literar al ASÎ Suceava. 
Asta î nseamna  ca  ceea ce am î nceput acum un an a 

dat roade s i am fost pa rtas i la prima lansare de carte sub 
egida Cenaclului nostru. 

Autorul s i tot i cei care au luat cuva ntul au t inut 
sa  mult umeasca  eroilor din Bosanci pentru gloria s i pa-
triotismul lor, fa ra  de care Roma nia de azi nu ar fi exis-
tat.  

A fost un eveniment deosebit de emot ionant 
pentru ca  nu de multe ori ne va mai fi dat sa  fim î n preaj-
ma unor eroi adeva rat i ai Roma niei.  

De ziua veteranilor de război 


