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CCUUVVÂÂNNTT  ÎÎNNAAIINNTTEE    

  
 

Conferința Națională a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.), 

a opta în cei 27 de ani de existență a federației noastre, este un eveniment de 

importanță majoră pentru F.S.L.I., dacă avem în vedere competențele acesteia 

conferite de Statutul F.S.L.I.  

Analizarea activității federației din ultimii cinci ani, stabilirea direcțiilor de 

acțiune pentru următorii cinci ani, modificarea și aprobarea statutului federației, 

alegerea celor care vor conduce destinele federației, sunt doar câteva atribuții care 

conferă Conferinței Naționale o greutate aparte. 

Raportul privind activitatea federației noastre din ultimii cinci ani încearcă să 

scoată în evidență demersurile și acțiunile F.S.L.I., care au avut drept scop apărarea 

drepturilor membrilor organizațiilor afiliate, precum și promovarea intereselor 

profesionale, economice și sociale ale acestora, dar și neajunsurile constatate în 

activitatea din perioada analizată. Având ca reper Strategia F.S.L.I. adoptată la 

Conferința Națională precedentă, conducerea operativă și celelalte organe de 

conducere ale federației au acționat pentru a încerca să respecte direcțiile vizate, 

precum și să transpună în practică obiectivele și opțiunile strategiei generale trasate, 

fixându-și obiective anuale. 

Dacă în ceea ce privește menținerea gradului de sindicalizare la nivel de 

federație, implicarea F.S.L.I. la elaborarea actelor normative din domeniul educației, 

realizarea de programe de formare profesională continuă și formare sindicală, 

dezvoltarea relațiilor internaționale, implicarea în dialogul bi și tripartit, se poate 

spune că F.S.L.I. a avut rezultate bune și foarte bune, nu același lucru se poate spune 

despre modul în care au fost concepute și au funcționat Departamentele Biroului 

Operativ, despre modul cum a fost promovată imaginea federației în spațiul public 

sau în ceea ce privește operativitatea cu care s-a acționat în anumite momente 

importante. 

Trebuie să recunoaștem că, printre greșelile făcute în activitatea federației 

noastre a fost și aceea că liderii de sindicat, încet, încet au preluat și atribuțiile 

directorilor sau ale inspectorilor generali,  atunci când aceștia și-au arătat neputința 

sau lipsa de interes în rezolvarea multor probleme care intrau în obligațiile lor. Va 
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trebui, treptat, să facem efortul de a elimina această practică și fiecare să se ocupe 

de ceea ce intră în competența sa! 

Plecând de la neajunsurile constatate în activitatea federației din ultimii cinci 

ani și de la nevoile sistemului de învățământ și ale angajaților acestuia, cred că stă în 

puterea  celor care vor fi aleși în funcțiile de conducere din cadrul Biroului Operativ 

să găsească soluțiile care să conducă la îmbunătățirea activității F.S.L.I.  

 

 

 

Președinte,  

 
Simion Hancescu 
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CAPITOLUL I 

 

 

ÎÎMMBBUUNNĂĂTTĂĂȚȚIIRREEAA  SSTTAATTUUTTUULLUUII  SSOOCCIIAALL  ȘȘII  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  AALL  

SSAALLAARRIIAAȚȚIILLOORR  DDIINN  ÎÎNNVVĂĂȚȚĂĂMMÂÂNNTT  
 

 

I.1. Salarizare și condiții de muncă  

 

 

           Conform Strategiei F.S.L.I. adoptată în Conferința Națională din data de 16 

noiembrie 2012, un obiectiv important al federației noastre a fost îmbunătățirea 

statutului social al personalului din învățământ, deziderat la care se poate ajunge, în 

primul rând, printr-o salarizare decentă, dar și asigurându-se condiții optime de 

muncă pentru salariați. În aceste condiții, o bună parte a activității federației noastre 

a fost destinată mai multor demersuri făcute către instituțiile statului, abilitate în 

rezolvarea acestora, dintre care amintim: 

 

 

AANNUULL  22001133  

   

Ministerul Educației Naționale 

 

▪ Adoptarea măsurilor necesare pentru ca instituţiile de învăţământ superior să 

elibereze atestatele de echivalare a învăţământului universitar de scurtă durată, 

realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 

ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din 

învăţământul preuniversitar, cu modificările ulterioare, motivat de faptul că era 

absolut necesar să se prevadă, în bugetul pe anul 2013, sumele necesare pentru 

plata cadrelor didactice beneficiare ale echivalării, corespunzător studiilor 

echivalate; 
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▪ Adoptarea măsurilor necesare pentru ca personalul didactic auxiliar să participe la 

concursul pentru acordarea gradaţiei de merit; 

 

▪ Modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în 

învăţământul preuniversitar, în sensul că personalul didactic detașat își depune 

raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate și documentele doveditoare, la 

unitatea de învățământ la care își desfășoară activitatea didactică, la data 

depunerii. Propunerea noastră a fost acceptată, metodologia fiind modificată în 

acest sens prin O.M.E.N.nr. 3281/26.02.2013; 

 

▪ Analizarea posibilităţii eliminării din metodologia privind cuprinderea copiilor în 

clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2013 - 2014, a dispozițiilor 

privind efectuarea recensământului copiilor de către cadrele didactice, în 

condițiile în care metodologia nu fusese emisă, iar inspectoratele școlare cereau 

conducerilor unităților de învățământ să dispună efectuarea recensământului 

copiilor de către cadrele didactice, în baza metodologiei din anul școlar 2012 - 

2013. Solicitarea F.S.L.I. de eliminare a acestor prevederi avea în vedere faptul că 

există instituții ale statului de unde se pot obține datele necesare privind 

populația școlară, precum și faptul că, în fișa postului personalului didactic, nu 

este prevăzută obligația efectuării recensământului; 

 

▪ Adoptarea unui calendar care să permită cadrelor didactice absolvente de studii 

superioare de scurtă durată, cu dublă specializare, dar care au obținut atestatul 

de echivalare numai pentru una dintre specializări, să își depună documentele 

necesare în vederea echivalării celei de-a doua specializări. Problema s-a 

soluționat prin O.M.E.N. nr. 5211/2013; 

 

▪ S-au făcut demersurile pentru a se asigura sumele necesare plății drepturilor de 

natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești, ținând cont de faptul că, în 

anul 2014 trebuia să se plătească 25% din sumele stabilite prin titlurile executorii 

care intră sub incidența O.U.G. nr. 91/2009 și 5% din valoarea stabilită prin 

hotărârile judecătorești pronunțate în anul 2013 (conform O.U.G. nr. 92/2012); 

 

▪ S-a solicitat constituirea și convocarea, în regim de urgență, a Consiliului Național 

pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar care nu s-a întrunit, de la 

intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
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▪ La solicitarea F.S.L.I., Ministerul Educației Naționale a inițiat proiectul Ordonanței 

de Urgență nr. 117/2013, prin care s-a modificat art. 253 alin. (1) din Legea 

Educației Naționale, în următorul sens: „Cadrele didactice netitulare calificate 

care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, care au 

obţinut cel puţin nota/ media 7 şi au ocupat un post/ o catedră, devin titulare în 

sistemul de învăţământ preuniversitar, dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii generale:  

- se certifică viabilitatea postului/ catedrei;  

- consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ respective este de 

acord.”  

 

▪ S-a solicitat asigurarea unui mod unitar de calcul, la nivel național, a drepturilor 

de natură salarială stabilite de către instanțele de judecată, inclusiv actualizarea 

cu coeficientul de inflație şi elaborarea și transmiterea către unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat a unei machete de calcul a acestor diferențe. 

Ceream și inserarea, în aplicația EDUSAL, a unei rubrici privind drepturile acordate 

prin hotărâri judecătorești, întrucât este foarte greu să se verifice exact sumele 

reprezentând diferențe de drepturi salariale încasate. Această solicitare nu a fost 

pusă în practică, iar în urma verificărilor făcute de Curtea de Conturi, s-a constat 

că multe unități de învățământ au calculat greșit aceste drepturi. 

 

▪ S-a cerut promovarea unui act normativ de modificare a art. 3 lit. E al Capitolului I 

din Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 

a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin care să se precizeze expres că şi personalul didactic 

încadrat pe o fracţiune de normă mai mică decât o jumătate de normă, cât și 

consilierii școlari încadraţi în regim de plată cu ora la nivelul unităţilor şcolare care 

desfășoară activitate de diriginte beneficiază de plata indemnizaţiei. 

 

Parlamentul României 

 

▪ În urma demersurilor F.S.L.I. pe lângă membri comisiilor de învățământ și de 

muncă, Parlamentul a aprobat un amendament la Legea bugetului de stat pe anul 

2013, prin care „De prevederile art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 2013 şi candidaţii care 
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au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anul 2012, în condiţiile 

legii”. 

 

▪ S-au transmis Comisiei de Muncă a Senatului cele mai importante probleme în 

materia salarizării personalului din învățământ:  

- salarizarea profesorilor pentru învățământul preșcolar și a profesorilor pentru 

învățământul primar (care nu se regăsesc în Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011); 

- salarizarea instructorilor de educație extrașcolară cu studii superioare, deși 

funcția există în Legea Educației Naționale (L.E.N.) nu se regăseşte și în grilele 

de salarizare din anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011; 

- modificarea modului de calcul al indemnizației de dirigenție care trebuie să 

reprezinte 10% din salariul de bază prevăzut pentru norma norma întreagă, 

indiferent de norma didactică de predare a cadrului didactic;  

- plata indemnizației de dirigenție pentru consilierii școlari care desfășoară 

această activitate; 

- salarizarea cadrelor didactice absolvente ale colegiului cu durata de 3 ani sau 

ale institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cărora li se echivalează studiile 

cu ciclul I de studii universitare de licență;  

- cuantumul unei ore în regim de plata cu ora să fie egal cu cel al unei ore din 

norma didactică de bază;  

- aplatizarea grilei de salarizare a personalului nedidactic;  

- stabilirea cuantumului indemnizației specifice care se acordă profesorilor 

metodiști.  

 

▪ De asemenea, s-a solicitat reintroducerea funcției didactice de institutor/ 

institutoare prin legea de aprobare a Ordonanței de urgență nr. 92/2012, întrucât 

aceştia nu se mai regăsesc ca și funcții didactice în art. 247 din L.E.N., deși în 

sistemul de învățământ preuniversitar funcționează câteva mii de institutori/ 

institutoare. Reintroducerea funcției s-a realizat de Guvern, prin O.U.G. 49/2014.  

 

▪ Doamnei Ecaterina Andronescu, Președintele Comisiei de Învățământ i s-a adresat 

solicitarea de a susține, cu prilejul discutării proiectului legii bugetului de stat pe 

anul 2014, inserarea unui articol conform căruia: „De prevederile art. 253 alin. (1) 

din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 

2014 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în 

anul 2013, în condiţiile legii.”, pentru a se evita discriminarea personalului 
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didactic participant la concursul de titularizare din 2013 în raport cu participantii 

la concursul de titularizare din anii anteriori. 

 

▪ Demersurile federației noastre la nivelul comisiilor de specialitate ale 

Parlamentului s-au concretizat prin inserarea art. 30  alin. (3) din Legea bugetului 

de stat pe anul 2014, nr. 356/2013, conform căruia: „De prevederile art. 253 alin. 

(1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în 

anul 2014 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare 

în anii 2012 şi 2013, în condiţiile legii.” 

 

Guvernul României 

 

▪ Am solicitat soluționarea problemei salarizării personalului nedidactic, care 

trăiește la limita de subzistență, ca urmare a aplatizării grilei de salarizare și a 

includerii sporului de vechime în salariul de bază. La solicitarea noastră s-au 

anexat memoriile personalului nedidactic din județele: Arad, Argeș, Bistrița-

Năsăud, Botoșani, Buzău, Brașov, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, 

Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Maramureș, Mehedinți, Neamţ, Olt, Prahova, Satu  

Mare, Suceava, Timiș, Bacău și din municipiul București. În acest fel, am transmis 

Guvernului nemulțumirile personalului nedidactic determinate de salariile foarte 

mici și de aplatizarea grilei de salarizare. 

                                           

Alte instituții 

 

▪ Am transmis ministrului delegat pentru dialog social DOINA PANĂ, problemele 

privind salarizarea personalului nedidactic, a căror rezolvare se impune cu 

celeritate, ca urmare a aplatizării a grilei de salarizare a personalului nedidactic, 

prin creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a 

introducerii sporului de vechime în muncă în salariul de bază. 

 

▪ În acelaşi an am facut o solicitare Curții de Conturi a României pentru ca auditorii 

săi să țină cont, în timpul controalelor, de dispozițiile Legii Educației Naționale nr. 

1/2011 și ale Instrucțiunilor emise de Ministerul Educației Naționale privind 

decontarea cheltuielilor de navetă a personalului didactic din unitățile de 

învățământ. Sesizam atunci că autoritățile administrației publice locale nu mai 

alocă și aprobă sume destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor 
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didactice „până la clarificarea situației la nivel național generată de imputarea de 

către Curtea de Conturi a României a sumelor decontate unităților școlare 

reprezentând decont personal angajat motivat de faptul că unitatea administrativ 

teritorială nu este angajator”. 

 

▪ De asemenea, s-a solicitat Ministerului Finanțelor Publice, în speţă Ministrului 

delegat pentru buget, domnul Liviu Voinea ca, în luna decembrie, să se permită 

efectuarea a două plăți,  respectiv, salariile aferente lunii noiembrie, dar și 

drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești, aferente anului 

2013. 

 

 

AANNUULL  22001144  
 

Ministerul Educației Naționale 

 

▪ În urma numeroaselor demersuri ale F.S.L.I., prin Legea nr. 1/2014, am obținut 

dreptul personalului didactic auxiliar de a beneficia de decontarea navetei. 

Ulterior promulgării acestei legi, am solicitat să se transmită precizări privind 

decontarea cheltuielilor de navetă ale personalului didactic auxiliar, conform 

Instrucțiunii nr. 2/2011. 

 

▪ Sesizam și problemele privind decontarea cheltuielilor de navetă, generate de 

Nota nr. 3 din Anexa nr. 4 și, respectiv, Nota nr. 5 din Anexa nr. 5 la Legea nr. 

356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 în baza cărora autoritățile 

administrației publice locale hotărâseră că nu mai decontează cheltuielile de 

navetă ale cadrelor didactice. Am obținut abrogarea acestor note de subsol prin 

O.U.G. nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. 

 

▪ Am solicitat elaborarea Metodologiei de transfer a personalului didactic auxiliar și 

a personalului nedidactic, metodologie aprobată prin O.M.E.N. nr. 

4854/31.10.2014, prin care s-a reglementat transferul în interesul învățământului 

și, la cerere, al personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic în anul 

2014, numai pe posturi vacante pe perioadă nedeterminată, la nivelul aceleiaşi 

unităţi administrativ - teritoriale (comună, oraş, municipiu, judeţ), între unităţile 
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de învăţământ preuniversitar de stat care au personal încadrat peste necesar şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au deficit de personal.  

 

▪ În Metodologia privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului 

nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 

2016, anexă la O.M.E.C.Ș. nr. 3375/2015, s-au inserat propunerile federației 

noastre și am obținut ca, în mod excepţional, personalul nedidactic din unităţile 

de învăţământ preuniversitar de stat să poată fi transferat pe un post/o funcţie 

didactică pentru care îndeplineşte condiţiile specifice, numai în măsura în care a 

ocupat anterior un post/o funcţie de natura celui/celei pentru care se solicită 

transferul.  

 

▪ Am cerut elaborarea și transmiterea către unitățile de învățământ preuniversitar 

de stat, de instrucțiuni privind calculul dobânzii legale, deoarece unitățile nu știu 

cum să calculeze dobânda, lucru pe care ministerul nu l-a făcut nici până în 

momentul de față. 

 

Prin Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate 

Învățământ Preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P.) s-au stabilit următoarele: 

- pauza de masă de 20 de minute se include în programul de lucru, pentru 

personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic; 

- cea de-a treia zi de Paști este zi nelucrătoare; 

- se acordă 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal/ 

sărbătoare legală, dacă nu se acordă sporuri la salariul de bază - art. 28 alin. 6; 

- se acordă 21, 24 sau 28 zile de concediu de odihnă pentru personalul didactic 

auxiliar și pentru personalul nedidactic, în funcție de vechimea în învățământ/ în 

muncă; 

- acordarea de zile libere plătite pentru îngrijirea sănătății copilului şi anume: 1 zi 

lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare 

(pentru familiile cu 3 sau mai mulți copii; 

- concediu fără plată pe timp de un an şcolar, o dată la 10 ani, pentru cadrele 

didactice titulare -  anterior împlinirii a 10 ani de vechime sau, pentru cei cu 

peste 10 ani vechime în învățământ, care nu și-a valorificat acest drept, cumulat, 

în doi ani școlar. 
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Guvernul României 

 

▪ Am sesizat că, costul standard nu este stabilit corect și că nu există  coeficienți de 

corecție. Din această cauză, unitățile de învățământ care au un număr mare de 

elevi și care au încadrate multe cadre didactice cu gradul didactic I, cu vechime 

mare în învățământ, unele dintre acestea fiind şi beneficiare ale gradației de 

merit, au dificultăți în plata salariilor personalului didactic, din cauza insuficienței 

fondurilor alocate, element care nu a fost avut în vedere la fundamentarea 

costului standadr per preșcolar/elev. An de an acest cost standard crează mari 

probleme. 

 

▪ Atenționam atunci Guvernul că, față de Nota nr. 4)  din Anexa nr. 5 la Legea 

bugetului de stat pe anul 2014, directorii unităților de învățământ care nu se pot 

încadra în buget pot beneficia de o degrevare parțială de maximum 4 ore din 

normă/ post didactic, ceea ce va bulversa, în plin an școlar, procesul instructiv-

educativ și solicitam adoptarea unor măsuri prin care să se înlăture aceste 

anomalii generate de costul standard per elev/ preșcolar. De asemenea, am 

informat și despre problemele privind decontarea navetei cadrelor didactice 

determinate de Nota nr. 3) din Anexa nr 4 și, respectiv, Nota nr. 5) din Anexa nr. 5 

la Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014. 

 

În urma demersurilor întreprinse la nivel de Guvern, prin O.U.G. 49/2014, s-au 

obținut următoarele:  

- acordarea gradației de merit pentru personalul didactic auxiliar;  

- eliminarea obligației educatorilor și învățătorilor de a finaliza studii universitare 

de licență;  

- reintroducerea funcției didactice  de maistru-instructor;  

- concursul național se va organiza de inspectoratele școlare, iar angajarea pe post 

a personalului didactic cu contract individual de muncă vă fi facută de directorul 

unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul 

şcolar general;  

- reducerea normei didactice de predare - învăţare - evaluare a personalului 

didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 

25 de ani, cu gradul didactic I şi a normei cadrelor didactice din corpul profesorilor 

mentori cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul 

aprobat, cu excepția celor încadrați pe funcții de: educator/ educatoare, 
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institutor/ institutoare, profesor pentru învăţământul preşcolar și învăţător/ 

învăţătoare sau de institutor/ institutoare ori de profesor pentru învăţământul 

primar; 

- introducerea, la art. 262 alin. (6) din lege, a noțiunii de „cumul de norme”;  

- pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi 

control, pentru limită de vârstă, anticipat şi anticipat parţial, la data încheierii 

anului şcolar în care împlineşte vârsta standard de pensionare sau, după caz, în 

situaţia pensiei anticipate şi anticipate parţială, vârsta standard redusă cu cel mult 

5 ani și nu la data împlinirii vârstei legale de pensionare, așa cum era reglementat 

înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 49/2014. 

 

În baza O.U.G. 58/2014, s-a acordat suma de 700 de lei, pentru personalul 

didactic din învăţământul preuniversitar, pentru dezvoltare profesională. 

 

▪ În data de 27 octombrie 2014 se semnează Acordul asupra unor măsuri care 

urmează a fi adoptate în domeniul învățământului, între reprezentanții 

Guvernului și cei ai F.S.L.I., F.S.E. „Spiru Haret” și F.N.S. „Alma Mater”, prin care 

Guvernul se angajează să: 

- modifice programele școlare pentru toate ciclurile de învățământ; 

- adopte o nouă lege a educației naționale; 

- asigure finanțarea posturilor didactice auxiliare și nedidactice care se 

vacantează; 

- adopte un act normativ privind transferul personalului didactic auxiliar și 

nedidactic; 

- deblocheze cel puțin 2500 de posturi didactice auxiliare și nedidactice;  

- asigure o creștere medie de peste 30% a salariilor personalului didactic, în 

perioada 2015 - 2017; 

- asigure creșterea salariilor personalului nedidactic în medie cu 35%, pentru 

perioada 2015 -2016; 

- modifice legea de salarizare a personalului didactic; 

- plătească tranșele din hotărârile judecătorești în primul semestru al fiecărui 

an; 

- acorde anual o sumă forfetară, echivalentul în lei a minimum 100 de euro. 
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▪ Prin O.U.G. nr. 16/ 2014 s-a dat posibilitatea ca cele 3.242 de cadre didactice, care 

au promovat cu minimum 7 concursurile de titularizare din anii 6 ani, să se 

titularizeze. 

▪ Prin O.U.G. nr.74/ 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi 

unele măsuri bugetare, s-au acordat sume pentru plata în avans, a tranșelor 

aferente anului 2015, din hotărârile judecătorești având ca obiect acordarea 

diferențelor salariale pentru personalul din învățământ. În anexa nr. 4 la această 

ordonanță au fost alocate în mod expres sume pentru plata hotărârilor 

judecătorești. 

 

Alte instituții 

 

▪ Am cerut Guvernului, Ministerului Educației Naționale și Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, să permită ocuparea prin 

concurs, conform principiului „unu la unu”, a posturilor vacante sau devenite 

vacante. Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice ne 

comunică că este posibilă ocuparea acestor posturi, cu încadrarea în cheltuielile 

cu salariile aprobate prin buget. 

 

▪ Am determinat Ministerul Finanțelor Publice să aprobate transferul, din trimestrul 

IV în trimestrul I, al sumelor necesare pentru plata sentințelor judecătorești. S-a 

rezolvat de către Ministerul Finanțelor Publice problema achitării integrale, în 

luna aprilie, a sumelor cuvenite din sentințe pentru primul trimestru al anului 

2014. În urma demersurilor F.S.L.I., Ministerul Finanțelor Publice a emis adresa nr. 

416748/04.06.2014 care permite redistribuirea sumelor între localități, pentru 

plata hotărârilor judecătorești pentru personalul din învățământ. 

 

 

AANNUULL  22001155  

 

Ministerul Educației Naționale 

 

▪ Am solicitat ministerului constituirea unei comisii tehnice, în vederea elaborării 

Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la 

locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din 
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învăţământul preuniversitar de stat. În urma numeroaselor discuții avute cu 

reprezentanții M.E.N.C.Ș., M.D.R.A.P. și cei ai asociațiilor autorităților 

administrației publice locale, s-a adoptat H.G. nr. 569/2015 prin care s-au rezolvat 

o  mare parte dintre problemele cu care se confrunta personalul didactic navetist. 

 

▪ Am împiedicat adoptarea unui ordin de modificare a Normelor metodologice 

pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de conducere din 

inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, unităţile conexe, precum şi a 

personalului de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare şi a personalului 

didactic din casele corpului didactic. Se dorea ca, de la 1 septembrie 2015, unele 

dintre categoriile de personal didactic de conducere să nu mai beneficieze de 

degrevarea parțială și să se modifice cuantumul indemnizațiilor de conducere 

pentru personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din 

cele conexe și pentru personalul de conducere, de îndrumare și control din 

inspectoratele școlare și casele corpului didactic. 

 

▪ Am cerut precizări privind cea de-a treia zi de Paște, zi nelucrătoare, conform 

C.C.M.U.N.S.A.I.P., în urma demersului nostru M.E.N. a transmis clarificări în toate 

judeţele. 

 

▪ Am solicitat constituirea și convocarea în regim de urgență a C.N.F.I.P., în vederea 

determinării costului standard per elev/preșcolar și a stabilirii coeficienților 

suplimentari de diferențiere în funcție de structura personalului. Tot la solicitarea 

federației noastre M.E.N. transmite, prin adresa 436/SGS/03.06.2015, Precizări 

privind punerea în executare a hotărârilor judecătorești, de către unitatea 

obligată prin hotărâre, inclusiv pentru cadrele didactice detașate într-o altă 

unitate, în intervalul cuprins în hotărârea judecătorească. 

 

▪ F.S.L.I. a solicitat adoptarea de măsuri de debirocratizare, prin desființarea zecilor 

de comisii din școli, care îngreunează munca dascălilor și nu le permite să se 

ocupe de pregătirea lecțiilor și de procesul instructiv-educativ. În consecinţă, 

Ministerul emite O.M.E.C.Ș. nr. 5806/16.11.2015 privind diminuarea numărului de 

comisii care funcționează la nivelul unităților de învățământ preuniversitar. 

Ulterior, numărul comisiilor a fost redus la 7, prin Regulamentul - cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat în 

2016. Din păcate, problema birocrației din sistemul de învățământ nu a fost 
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soluționată în totalitate, dascălii fiind puși în continuare să întocmească hârtii, 

care nu contribuie cu nimic la creșterea calității procesului instructiv-educativ, ba 

din contră, mai degrabă acesta este unul din motivele care au condus la scăderea 

calității în educaţie. 

 

▪ Am cerut adoptarea ordinului privind plata cadrelor didactice care fac parte din 

comisiile pentru desfășurarea examenelor naționale, astfel încât sumele primite 

de aceste categorii de personal didactic să fie majorate cu 5%, având în vedere 

majorarea salariilor acordată de la data de 1 martie 2015, prin O.U.G. nr. 83/2014. 

Propunerea F.S.L.I. a fost acceptată. 

 

▪ Am cerut revocarea Ordinului nr. 4995/2015 privind criteriile de stabilire a 

indemnizațiilor de conducere specifice, a criteriilor de stabilire a structurilor 

funcționale și a criteriilor de normare pentru personalul din sistemul național de 

învățământ preuniversitar. În urma demersurilor noastre, acest ordin nu a fost 

publicat în Monitorul Oficial, deci, nu a intrat în vigoare și nici nu s-a procedat la 

punerea lui în executare. 

 

▪ Cele două federații reprezentative din învățământul preuniversitar au solicitat 

M.E.C.Ș. și M.D.R.A.P. să intervină pentru rezolvarea problemelor apărute în 

aplicarea H.G. nr. 569/2015 pentru aprobarea 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. 

Din păcate, nici până în prezent nu a existat voința politică necesară  pentru a 

modifica H.G. nr. 569/2015. 

  

▪ De asemenea, am cerut completarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al cadrelor didactice, avându-se în vedere modificările la 

Codul muncii aduse de Legea nr. 12/2015, astfel încât să fie considerate activitate 

prestată și perioadele de incapacitate de muncă, concediul de maternitate și 

concediul pentru îngrijirea copilului bolnav.  

 

Guvernul României 

 

Prin  O.U.G nr. 83/2014, cuantumul brut al salariilor personalului didactic s-a 

majorat cu 5% față de nivelul acordat în luna februarie 2015, iar din septembrie au 
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mai fost majorate cu 5% față de luna august 2015. De asemenea, de la data de 1 

decembrie s-a acordat o majorare cu 15% a salariilor personalului didactic.   

Prin O.U.G. nr. 27/2015, de modificare și completare a O.U.G. nr. 83/2014, s-a 

acordat o majorare cu 12% a cuantumului brut al salariilor de bază de care 

beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, 

unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar, instituţiile de învăţământ 

superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare, faţă de nivelul acordat 

pentru luna iulie 2015, iar de la data de 1 decembrie s-a acordat o majorare de 15% 

a salariilor acestora. 

 

▪ Am sesizat neplata drepturilor salariale care se cuvin personalului din învățământ 

în baza hotărârilor judecătorești. În consecinţă s-a emis adresa comună 

M.F.P./M.E.C.Ș. nr. 415993/8663/2015 care dispune primarilor și președinților 

consiliilor locale să platească în luna martie 2015 primele două tranșe, inclusiv 

pentru personalul din unitățile de învățământ special și C.J.R.A.E./C.M.B.R.A.E. 

 

Am cerut Guvernului modificarea articolului 2 alineatul (6) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, astfel încât de majorarea cu 12% faţă de nivelul 

acordat pentru luna iulie 2015 a cuantumului brut al salariilor de bază să beneficieze 

și personalul nedidactic din inspectoratele școlare. De la data de 1 decembrie 2015 

salariile acestora s-au majorat cu 12%, prin O.U.G. nr. 54/2015. 

▪ De asemenea, am solicitat Guvernului majorarea salariilor personalului din 

învățământ, în condițiile în care se acordaseră majorări substanțiale înalților 

demnitari și se anunțau majorări pentru sănătate. Cele trei federații sindicale 

reprezentative din învățământul preuniversitar și superior au cerut şi o întâlnire 

cu Primul – Ministru, domnul Victor Viorel Ponta, pentru a discuta, în concret, 

despre majorări salariale suplimentare pentru personalul din învățământ. Prin 

O.U.G. de rectificare a bugetului de stat, educația a primit aproximativ 900 

milioane lei, bani pentru acordarea sumelor restante pe anul 2015 și tranșa a IV-a 

din 2016 la sentințe și banii pentru acoperirea integrală a salariilor aferente lunii 

noiembrie 2015. Ulterior, am cerut, din nou, Primului-ministru Dacian Julien 

Cioloș să intervină pentru a se asigura, la nivel național, un mod unitar de calcul și 

de plată a dobânzilor legale acordate de instanțele de judecată. 
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Parlamentul României  

 

▪ Am solicitat comisiilor de specialitate ale Parlamentului modificarea dispozițiile 

art. 284 din Legea educației naționale, astfel încât să se reglementeze dreptul 

personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, de a fi 

pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, 

dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 34 de ani, fără diminuarea 

cuantumului pensiei, dar și dreptul personalului didactic de predare de a se 

pensiona, pentru motive temeinic justificate, în timpul anului școlar. Din păcate, 

până în prezent, Parlamentul nu a rezolvat această problemă. Am cerut ca, prin 

proiectul Legii de aprobare a O.U.G. nr. 83/2014 să se  majoreze cu 12%, faţă de 

nivelul acordat pentru luna iulie 2015, a cuantumului brut al salariilor de bază de 

care să beneficieze și personalul nedidactic din inspectoratele școlar. 

 

▪ Președintelui Camerei Deputaților, domnul Valeriu Ștefan Zgonea, dar și 

președinților comisiilor de specialitate (Comisia pentru învățământ și Comisia de 

muncă), li s-a solicitat să adopte Proiectul de lege de modificare a Legii nr. 

63/2011 prin care concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de 

până la 2 ani și, respectiv, 3 ani, constituie vechime efectivă pentru acordarea 

acestui spor. În urma numeroaselor demersuri întreprinse de F.S.L.I. am rezolvat 

problema considerării acestui concediu ca vechime neîntreruptă în învățământ 

astfel încât să se poată acorda sporul de stabilitate. Astfel, prin H.G. nr. 582/2016, 

hotărâre în care se regăsesc propunerile F.S.L.I. 

 

Alte instituții 

 

▪ În numele F.S.L.I. am sesizat Ministerului Finanțelor Publice că autoritățile locale 

refuză să aplice dispozițiile Legii bugetului de stat și pe cele ale O.U.G. nr. 

83/2014, în ceea ce privește plata drepturilor salariale cuvenite personalului din 

învățământ. Ministerul Finanțelor Publice a emis Circulara nr. 415675/ 24.02.2015 

prin care se dispunea plata primei și a celei de-a doua tranșe aferente anului 

2015, până la data de 27.03.2015, iar cea de-a treia tranșă aferentă anului 2015 să 

fie plătită până la finele lunii iunie 2015.  

 

▪ În acest context, am solicitat Ministerului Finanțelor Publice alocarea fondurilor 

necesare pentru plata drepturilor salariale acordate prin hotărâri judecătorești. 
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Prin art. 82 din O.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2015 s-au alocat 560 milioane de lei pentru plata hotărârilor, reușind astfel să 

obținem o suplimentare cu 200 de milioane de lei a acestor fonduri.  

 

▪ Am cerut Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

și Ministerului Finanțelor Publice să emită Precizări privind acordarea sporului 

pentru titlul științific de doctor, având în vedere dispozițiile Legii nr. 71/2015. 

 

 

AANNUULL  22001166  

 

Ministerul Educației Naționale 

 

În anul 2016, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a continuat 

acţiunile pentru asigurarea unor condiţii decente de muncă şi pentru obţinerea de 

creşteri salariale.  

 

Astfel: 

▪ am solicitat să se intervină pentru a se asigura reducerea efectivă a normei 

didactice de predare, fără diminuarea salariilor, pentru personalul didactic de 

predare și instruire practică cu gradul didactic I și peste 25 de ani de vechime în 

învățământ. Reducerea nu a fost acordată, invocându-se neîncadrarea în buget. 

Problema reducerii normei didactice s-a rezolvat în 2017, prin Legea  nr. 11/2017; 

▪ am cerut să centralizeze sumele necesare pentru plata diferențelor de drepturi 

salariale - tranșele aferente anului 2016 care nu au fost achitate în anul 2015, în 

vederea alocării acestor sume cu prilejul primei rectificări bugetare; 

▪ am solicitat să se intervină întrucât, prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, nu 

s-au prevăzut sume pentru plata hotărârilor judecătorești, deși în anul 2015 nu au 

fost plătite integral tranșele aferente anului 2016, dar nici nu au fost alocate 

fonduri pentru plata hotărârilor judecătorești prin care s-a acordat dobânda 

legală. 

 

În urma demersurilor F.S.L.I., s-au transmis Precizări privind plata sumelor 

compensatorii aferente titlului științific de doctor, pentru personalul didactic care a 

obținut acest titlu ulterior datei de 01.01.2010. 
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Prin adresa nr. 156/19.04.2016, emisă de cabinetul secretarului de stat pentru 

învățământ preuniversitar, se transmite inspectoratelor școlare că a treia zi de Paște 

este zi nelucrătoare, conform C.C.M.U.N.S.A.I.P.  

La solicitarea F.S.L.I. s-a elaborat Proiectul Normelor metodologice de aplicare 

a Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic 

din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011. 

 

 De asemenea, în anul 2016: 

▪ am propus ca sumele acordate cadrelor didactice care fac parte din comisiile 

pentru examenul național de definitivare în învățământ, comisiile pentru 

evaluarea națională la clasa a VIII-a, comisiile pentru examenul de bacalaureat, 

comisiile pentru examenul de absolvire/certificare a calificării profesionale 

pentru învățământul profesional, liceal și postliceal și pentru examenul național 

de titularizare să fie majorate cu minimum 20%, propuneri acceptate de 

minister; 

 

▪ am cerut modificarea normele metodologocie aprobate prin H.G. nr. 582/2016, 

care au determinat diminuarea semnificativă a salariilor personalului didactic 

auxiliar care nu mai îndeplinește condițiile pentru a fi salarizat pe funcții de 

conducere didactic – auxiliare; 

 

▪ am participat la comisia tehnică de elaborare a proiectului H.G. nr. 935/2016 şi 

am rezolvat o parte din problemele generate de H.G. nr. 582/2016:  

- s-a reglementat nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere 

didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar, 

începând cu luna august 2016; 

- s-a menținut reglementarea vechimii în învățământ (a cărei eliminare 

era solicitată expres de Ministerul Justiției), în condițiile în care, în 

cuprinsul Legii nr. 1/2011 nu este definită vechimea în învățământ, iar 

Legea 63/2011 a fost abrogată de la 1 august 2016;  

- s-a reușit rezolvarea, parțială, a problemei contabililor și secretarilor 

care nu mai îndeplineau condițiile pentru a beneficia de indemnizația 

de conducere de la 1 august 2016, în sensul că s-a stabilit că aceștia 

beneficiază de drepturile salariale avute la funcțiile de conducere la 

data de 31 iulie 2016, în măsura în care acestea sunt mai favorabile. 
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Guvernul României 

 

În anul 2016, am continuat să comunicăm Guvernului României problemele 

din sistemul de educaţie.  

 

Astfel: 

▪ am transmis principiile de bază care trebuie să stea la baza elaborării noii grile 

de salarizare în învățământ. Aceste principii s-au transmis și ministrului 

educației, domnul Adrian Curaj și ministrului muncii, doamna Ana Costea; 

▪ am transmis principalele probleme ale sistemului educațional și ale salariaților 

din învățământ, cea mai gravă fiind subfinanțarea cronică, urmată de: 

- stabilirea costului standard per antepreșcolar/ preșcolar/ elev; 

- tergiversarea adoptării Legii cadru de salarizare a personalului plătit 

din fondurile publice;  

- neasigurarea manualelor școlare, politizarea funcțiilor de conducere; 

- neacordarea reducerii normei de predare pentru personalul didactic 

cu gradul didactic I și peste 25 de ani vechime;  

- nedecontarea cheltuielilor de navetă ale personalului didactic;  

- necuprinderea în legea bugetului de stat a sumelor pentru plata 

integrală a hotărârilor judecătorești; 

- neadaptarea arhitecturii curriculare la realitățile de pe piața forței de 

muncă, 

solicitându-se o întâlnire cu conducerea federației.  

▪ am solicitat Primului - Ministru, domnul Dacian Julien Cioloș și viceprim-

ministrului Vasile Dâncu să intervină, astfel încât, cu prilejul rectificării 

bugetare, să se asigure fonduri din 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; 

▪ am transmis, împreună cu celelalte federaţii sindicale, propuneri comune 

privind principiile care ar trebui să stea la baza proiectului Legii – cadru de 

salarizare, lege pe care Guvernul Cioloș nu a mai elaborat-o. 
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În urma demersurilor noastre s-au modificat, prin O.U.G. nr. 96/2016, 

dispozițiile art. 241 din Legea 1/2011, astfel încât cadrele didactice care nu au 

promovat examenul pentru definitivare în învăţământ se pot prezenta la o nouă 

sesiune după reluarea stagiului de practică cu durata de un an şcolar, de fiecare 

dată, anterior susţinerii examenului. Examenul naţional pentru definitivare în 

învăţământ se susține fără taxă de cel mult trei ori. Totodată, s-a eliminat 

participarea reprezentanților autorităților administrației publice locale ca membri în 

comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct și s-au 

adus modificări în acordarea gradului didactic I, pentru cadrele didactice care au 

obținut titlul științific de doctor. 

  

Parlamentul României 

 

▪ Am solicitat să interpreteze prevederile Legii nr. 71/2015, în sensul de a clarifica 

dacă se acordă sporul pentru titlul științific de doctor sau sume compensatorii. 

Ca urmare a numeroaselor demersuri, atât la nivelul Guvernului României, al 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, dar și la 

comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților, prin Legea nr. 193/2016, s-a  

acordat sporul pentru doctorat; 

▪ S-a adoptat Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite 

personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 

13 mai 2011, prin care s-au acordat întregului personal didactic diferențele care 

nu le-a obținut prin hotărâri judecătorești; 

▪ F.S.L.I. și F.S.E. „Spiru Haret” au trimis comisiilor de specialitate ale 

Parlamentului propuneri la Proiectul legii de aprobare a O.U.G. nr. 57/2015 

privind salarizarea. 

 

Alte instituții 

 

▪ Am solicitat Președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, să se 

implice în construcția noii Legi cadru de salarizare, în dubla calitate de 

Președinte al României și de fost dascăl; 

▪ Am sesizat ministrului muncii, domnul Dragoș Pâslaru, că în Anexa nr. 2 pct. 6 – 

Salarii de bază pentru funcții didactice auxiliare din O.U.G. nr. 20/2016, nu se 

regăsesc o serie de  categorii de personal medical din învățământul special. Prin 

O.U.G. nr. 43/2016 s-a rezolvat problema salarizării acestora; 
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Prin participarea președintelui F.S.L.I. la lucrările Comisiei de muncă din 

Camera Deputaților, s-a obţinut ca în Legea nr. 250/2016 să fie introdusă o anexă cu 

funcțiile auxiliare comune specifice învăţământului. Totodată, s-a introdus un spor 

de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfăşoară activitate de 

predare în sistemul penitenciar și s-au reintrodus sporul pentru practică pedagogică 

și sporul de predare simultană. De asemenea, s-a acordat o majorare în medie cu 

15% a salariilor de bază ale personalului din învăţământ aferente lunii decembrie 

2016.  

Creșterea reală a salariilor a fost de aproximativ 12% din cauza modului de 

calcul al sporurilor. 

 

 

AANNUULL  22001177  

 

Ministerul Educației Naționale 

 

▪ Am sesizat că, deși s-au majorat salariile de bază, în medie cu 15%, de la 1 

ianuarie 2017, aplicația Edusal nu permite calculul sporurilor și celorlalte 

indemnizații ce se cuvin pentru personalul didactic și didactic auxiliar începând 

cu luna ianuarie 2017, în raport de salariul de bază din luna ianuarie, ci în raport 

de salariul de bază din decembrie 2016. 

 

▪ F.S.L.I și F.S.E. „Spiru Haret” au transmis Ministerului Educației Naționale și 

Ministerului Muncii și Justiției Sociale principiile care trebuie să stea la baza 

elaborării Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Dintre acestea, amintim: 

- Salariul de bază al personalului didactic de predare debutant cu studii S 

să reprezinte 2,5 x salariul minim brut (s.m.b.) pe țară garantat în plată - 

acceptat 1,64 x s.m.b.; 

- Raportul dintre salariul maxim al fiecărei categorii de personal cu studii 

S și salariul debutantului corespunzător aceleiași categorii de personal 

cu studii S, gradație 0, să fie de 2,2:1. - acceptat 1,68:1; 

- Raportul dintre salariul personalului cu studii S și cel cu studii SSD să fie  

de 1:0,9. - acceptat 1:0,83; 
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- Raportul dintre salariul personalului cu studii S și cel cu studii M să fie 

de 1:0,7. - acceptat 1:0,79; 

- Salarizarea personalului din învățământul preuniversitar să se realizeze 

prin raportare la 7 trepte corespunzătoare vechimii în învățământ 

(ultima treaptă de salarizare să fie la peste 25 de ani vechime în 

învățământ) și 6 gradații corespunzătoare vechimii în muncă - 

propunere acceptată. 

 

▪ Am solicitat elaborarea proiectului Regulamentului privind locurile de muncă, 

categoriile de personal din învățământ, mărimea concretă a sporului pentru 

condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia. 

 

▪ La solicitarea F.S.L.I., s-au transmis precizări privind cea de-a treia zi de Paște, zi 

nelucrătoare, în conformitate cu prevederile C.C.M.U.N.S.A.I.P. 

 

▪ Am solicitat rezolvarea problemei orelor de educație fizică de la învățământul 

primar care sunt predate de învățătorii de la clasă și care trebuie remunerate, 

având în vedere și Decizia nr. 32/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție - 

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. 

 

▪ Am cerut adoptarea măsurilor legislative absolut necesare pentru soluționarea 

diferitelor probleme cu care se confruntă personalul didactic care lucrează cu 

copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 

respectiv:  

- încadrarea de cadre didactice itinerante și de sprijin la nivelul fiecărei 

unități de învățământ la care sunt înmatriculați copii cu C.E.S.;  

- asigurarea formării profesionale continue, prin participarea gratuită la 

cursuri de specialitate a cadrelor didactice;  

- reducerea obligatorie, prin lege, a numărului de elevi la clasele în care 

sunt integrați copii cu C.E.S., proporțional cu numărul de elevi cu C.E.S. 

integrați;  

- alocarea de către stat a fondurilor necesare pentru plata serviciilor de 

terapie pentru copiii cu C.E.S. integrați în învățământul preuniversitar, 

terapii care să conducă la recuperarea/ îmbunătățirea dizabilității/ 

tulburării; 
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▪ Am solicitat să se analizeze la nivel național modul de desfășurare a examenelor 

naționale și adoptarea măsurilor legislative care să garanteze desfășurarea în 

condiții normale a examenelor naționale, cu respectarea demnității în muncă. 

 

▪ Am sesizat problemele generate de aplicarea art. 119 din Codul Muncii, din 

cauza modificării acestuia prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2017. 

Obligativitatea de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate 

zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere și de sfârşit ale 

programului de lucru a provocat mari probleme în sistem. Totodată am solicitat 

emiterea unui ordin de ministru, prin care să fie reglementate explicit atât 

structura, cât și activitățile componente ale normei de muncă a cadrelor 

didactice, precum și modul de stabilire a programului de lucru pentru acestea, 

ținându-se cont de specificul activității personalului din educaţie. 

  

Guvernul României 

 

▪ După intrarea în vigoare a O.U.G. nr.2/2017 și O.U.G. nr. 9/2017 am sesizat că nu 

este consacrat legal dreptul personalului nedidactic din învățământul 

preuniversitar de a beneficia de majorarea de 20% a salariilor, de la 1 februarie. În 

urma demersurilor F.S.L.I., prin O.U.G. nr. 17/2017, s-a rezolvat problema 

acordării majorării pentru personalul nedidactic. Mai mult, funcțiile nedidactice 

au devenit funcţii auxiliare comune specifice învăţământului, până la 1 iulie când, 

prin Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, redevin funcții comune. 

 

▪ Am solicitat Primului-ministru Sorin Mihai Grindeanu constituirea unei comisii 

mixte la nivelul Guvernului care să rezolve problemele apărute în salarizarea 

personalului din învățământ, ale căror sporuri și indemnizații se calculează în 

raport de salariul de bază din decembrie 2016 și nu în raport de salariul majorat 

de la 1 ianuarie 2017, solicitare la care nu s-a dat curs. 

 

▪ În acelaşi timp, am solicitat ca la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 să se 

aloce fondurile necesare pentru plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești 

având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea 

personalului din învățământ, dar și fonduri pentru punererea în executare a 

hotărârilor judecătorești având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii 
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sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri 

executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din 

sectorul bugetar. 

 

▪ Imediat după instalarea noului Guvern, a avut loc o întâlnire cu Primul-ministru 

Mihai Tudose, în cadrul căreia s-a ridicat problema majorărilor salariale care se 

vor acorda în anul 2018 salariaților din învățământ. Salariile nete în învățământul 

preuniversitar vor crește doar cu 3% în ianuarie 2018 şi cu 22% în luna martie a 

anului viitor, deşi salariul brut se majorează cu 50%; aceasta în situația în care se 

va proceda la transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat. 

 

▪ În perioada 12 – 22 septembrie 2017, conducerea Federației Sindicatelor Libere 

din Învățământ a avut mai multe întâlniri cu Primul-ministru sau cu Viceprim-

ministrul Marcel Ciolacu și alți membrii ai Guvernului, în cadrul cărora s-au 

discutat problemele salariaților din învățământ. 

 

▪ În urma discuțiilor, partea guvernamentală și conducerea Partidului Social 

Democrat s-au angajat:  

- să găsească resursele financiare necesare pentru ca, la următoarea 

rectificare bugetară, să se achite  într-un procent cât mai mare, poate 

integral,  hotărârile judecătorești;   

- să se înainteze Parlamentului, în procedură de urgență, un proiect de lege 

care să permită ca plata dobânzilor să se realizeze de la bugetul de stat, prin 

bugetul M.E.N.. Acest proiect este depus;  

- prin același proiect de lege se va prevedea ca plata salariilor personalului 

din învățământul preuniversitar să fie asigurată prin Ministerul Educației 

Naționale – inspectorate școlare - unități de învățământ, eliminându-se 

astfel consiliile locale. Acest proiect de lege urmează a fi adoptat până la 

discutarea legii bugetului de stat pentru anul 2018. 

 

▪ De asemenea, am cerut adoptarea unei ordonanțe de urgență de modificare și 

completare a Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, astfel încât să poate fi aprobate Norme metodologice privind 

calculul drepturilor salariale care se cuvin personalului didactic. 
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Parlamentul României 

 

▪ Am solicitat comisiilor de buget finanțe, de muncă și pentru învățământ ale celor 

două Camere ale Parlamentului ca, în proiectul legii bugetului de stat pe anul 

2017, să se propună amendamente privind alocarea de fonduri pentru plata 

sumelor  care se cuvin personalului didactic prin hotărâri judecătorești, inclusiv 

pentru plata hotărârilor judecătorești prin care s-au acordat daune – interese 

moratorii sub forma dobânzii legale. Din păcate, prin Legea bugetului de stat nr. 

6/2017 nu s-au acordat bani pentru plata hotărârilor judecătorești. 

 

▪ Am cerut comisiilor de învățământ, muncă, egalitate de șanse și buget ale 

Senatului  ca, la adoptarea proiectului de Lege nr. 593/2016, de completare a 

art. 284 din Legea nr. 1/2011, să introducă amendamentele propuse de federația 

noastră, în vederea rezolvării problemei pensionării personalului didactic cu 3 

ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea 

cuantumului pensiei, dar și problema datei de la are încetează de drept 

contractul individual de muncă al cadrelor didactice care împlinesc vârsta 

standard de pensionare. Acest proiect de lege a fost trimis, în 26.06.2017, 

pentru raport suplimentar, la Comisia de muncă și la Comisia pentru învățământ. 

 

▪ Am cerut comisiilor de specialitate ale Senatului să adopte proiectul de lege 

(inițiativa F.S.L.I. depusă la Parlament de senatorul Șerban Nicolae) privind 

învestirea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și 

control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea 

atribuțiilor de serviciu. Acest proiect de lege este luat în discuție de comisiile de 

specialitate din Senatul României. 

 

Alte instituții 

 

▪ Am solicitat Casei Naționale de Pensii Publice și M.E.N. să intervină, în vederea 

rezolvării problemei cadrelor didactice care urmau să se pensioneze începând cu 

data de 01.09.2017 și a căror pensie ar fi fost diminuată cu 9%, în raport cu 

pensia care se cuvenea celor care se pensionau până în data de 30.06.2017, ca 

urmare a dispozițiilor art. 18 din Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2017. M.E.N. a sprijinit demersurile noastre, solicitând 

inspectoratelor școlare să aprobe, în consiliul de administrație, cererile de 
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pensionare în timpul anului școlar ale cadrelor didactic. La propunerea Casei 

Naționale de Pensii Publice, Camera Deputaților a adoptat Legea nr. 160/2017 

pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

prin care s-a rezolvat această problemă, în sensul că, pe parcursul întregului an 

2017, indicele de corecţie este de 1,14.   

 

▪ 27 iulie – Președintele F.S.L.I. a participat la ședința Consiliului Național Tripartit 

pentru Dialog Social, prezidată de Primul-ministru Mihai Tudose, în cadrul căreia 

s-au ridicat următoarele probleme:  

- alocarea, la rectificarea bugetară, a fondurilor pentru plata hotărârilor 

judecătorești, inclusiv a celor privind plata daunelor – interese moratorii;  

acordarea tichetelor de vacanță salariaților din învățământ;  

- impozitarea salariilor începând cu 1 ianuarie 2018. 

 

CONCLUZIE SALARIZARE 

 

Pentru personalul didactic și didactic auxiliar, în perioada 2013 - 2017, 

salariile au crescut în medie cu 49%, cu mențiunea că, pentru personalul didactic de 

predare debutant creșterea a fost de 64%, o bună parte din aceste procente de 

majorare fiind obținute în urma demersurilor federației noastre. 

Totuși, nu putem vorbi de o salarizare motivantă în învățământ, atâta timp cât 

un profesor debutant câștigă în acest moment aproximativ 1450 lei net, iar un 

profesor cu peste 40 de ani vechime în învățământ, în jur de 2700 lei net. 

 

▪ Legea salarizării unitare adoptată în anul 2017 nu rezolvă, din păcate, mult 

așteptata poziționare corectă în grila de salarizare, care să reflecte că 

învățământul este o prioritate națională, așa cum a clamat și clamează clasa 

politică românească. Chiar dacă prin noua lege de salarizare se prevede o dublare 

a salariilor pentru unele categorii și creșteri consistente pentru altele,  nu se 

poate spune că veniturile nete vor înregistra creșteri similare, atâta timp cât se va 

schimba filozofia în ceea ce privește contribuțiile angajatului către bugetul de stat 

și bugetul asigurărilor sociale. 

 

▪ Un aspect pozitiv al acestei legi este acela că personalul didactic de predare poate 

atinge salariul maxim după 25 de ani de activitate și nu după 40 de ani, ca în 
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prezent. Avantajul este că, în următorii ani, această categorie poate ajunge la o 

majorare a cuantumului pensiei, având în vedere că va cotiza la fondul de pensii 

un timp mai mare și în cuantum maxim. Există o nemulţumire, justificată, a 

cadrelor didactice cu o vechime mai mare de 25 de ani şi care nu pot fi reîncadraţi 

pe cele patru trepte de salarizare care au fost eliminate prin Legea nr. 153/2017. 

Aceasta problemă se putea rezolva dacă M.M.J.S. acceptă grile de salarizare pe 

fiecare an în parte, până în anul 2022. Dilema salariaților din învățământ este 

dacă această lege de salarizare va fi pusă în practică, ținând cont de sincopele 

care au apărut în actul de guvernare în acest an. 

 

 

I.2. Acțiuni în justiție pentru apărarea drepturilor membrilor de sindicat 

 

 

 În perioada 2012 – 2017 conducerea executivă a F.S.L.I. şi Compartimentul 

Juridic au continuat activitatea intensă din anii anteriori având a obiectiv central 

apararea drepturilor membrilor de sindicat şi obţinerea de condiţii de muncă 

decente garantate. 

 

  Astfel: 

 

▪ Am sesizat Guvernului României, Ministerului Muncii și Ministerului Justiției sub 

nr. 2200/10.01.2013 că, prin Legea nr. 76/2012, în lipsa unei prevederi privind  

competenţa judecării în primă instanţă a conflictelor individuale de muncă de 

către tribunale, soluționarea acestora este de competența judecătoriile, 

tribunalele putând judeca în primă instanţă numai conflictele de muncă al căror 

obiect ar depăşi 200.000 lei, situaţii aproape inexistente în practică. Am solicitat 

adoptarea unei ordonanțe de urgență de modificare a art. 269 din Codul muncii, 

astfel încât soluționarea conflictelor de muncă să fie de competența tribunalelor.  

Totodată am cerut să se proroge intrarea în vigoare a Codului de procedură 

civilă, republicată. S-a adoptat O.U.G. nr. 4/2013 care a prorogat intrarea în 

vigoare a Codului de procedură civilă pentru data de 15.02.2013, iar prin Legea 

nr. 2/2013 s-a modificat art. 269 din Codul muncii, republicat, dar și art. 208 din 

Legea dialogului social nr. 62/2011, astfel încât conflictele individuale de muncă 

să fie soluționate de către tribunale.  

 



RAPORT 2012 - 2017 
 

 
 

 

30 

▪ Am sesizat Guvernului României și Ministerului Justiției problemele pe care le va 

genera - în materia litigiilor de muncă - aplicarea începând cu 1 februarie 2013 a 

dispozițiilor Legii nr. 192/2006, prin care se instituia obligativitatea părților în 

conflict de a participa la ședința de informare privind avantajele medierii, sub 

sancțiunea respingerii cererii de chemare în judecată ca inadmisibilă, în caz de 

neîndeplinire de către reclamant. Am arătat că drepturile decurgând din 

încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă sunt 

drepturi recunoscute de lege, la care salariații nu pot renunța, și deci, acestea nu 

pot face obiectul medierii. În urma acestui demers, prin O.U.G. nr. 4/2013, 

Guvernul a prorogat intrarea în vigoare a dispozițiilor O.U.G. nr. 90/2012 privind 

respingerea ca inadmisibilă a cererii de chemare în judecată pentru 

neîndeplinirea de către reclamant a obligației de a participa la ședința de 

informare privind avantajele medierii până la data de 01.08.2013, și a celorlalte 

prevederi ale acestei ordonanțe de urgență până la data de 15.02.2013, data 

intrării în vigoare a Codului de procedură civilă. 

 

▪ Am cerut președinților comisiilor de muncă și comisiilor juridice ale 

Parlamentului României să se abroge litera e) a art. 601 alin. (1) din Legea nr. 

192/2006, cu modificările și completările ulterioare. Prin Legea nr. 214/2013, de 

aprobare a O.U.G. nr. 4/2013, Parlamentul a prevăzut că efectuarea procedurii 

de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de către judecător, 

procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris, dar 

nu a exclus conflictele de muncă din categoria celor pentru care este obligatorie 

procedura de informare privind beneficiile medierii. 

 

▪ Am cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională a României cu 

privire la neconstituţionalitatea prevederilor art. 195 alin. (1) din Legea 

dialogului social nr. 62/2011, care aduce atingere însăși existenței dreptului la 

grevă, în condițiile în care, potrivit acestuia, pe durata participării la grevă 

salariații își pierd orice drept decurgând din calitatea de salariat, cu excepția 

drepturilor de asigurări de sănătate, ceea ce contravine prevederilor art. 53 alin. 

(1) din Constituție, deoarece o asemenea restrângere a exercițiului dreptului la 

grevă nu se impune pentru vreunul dintre motivele expres prevăzute în articolul 

mai sus menționat din Constituția României. Avocatul Poporului nu a dat curs 

solicitării noastre. 
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▪ Compartimentul juridic al federației a transmis organizațiilor afiliate modele de 

acțiune privind: 

- dobânda legală;  

- acordarea gradației de merit cadrelor didactice pensionate, încadrate, prin 

cumul în aceeași unitate de învățământ;  

- acordarea sporului pentru predare simultană. 

  

▪ La solicitarea organizațiilor afiliate, am acordat consultanță în ceea ce privește 

formularea apărărilor necesare în procesele aflate pe rolul instanțelor de 

judecată. 

 

▪ Întâlnirea consilierilor juridici ai sindicatelor afiliate și a membrilor 

Departamentului Legislație și Litigii, la sediul federației, în cadrul căreia s-a 

formulat modelul de acțiune privind calculul salariului și a sporului de vechime în 

muncă și plata diferențelor de drepturi salariale, pentru personalul nedidactic. 

 

▪ Compartimentul juridic a transmis organizațiilor afiliate și modele de acțiune 

privind: 

- constatarea reprezentativității la nivel de unitate;  

- decontarea navetei personalului didactic, în condițiile Legii nr. 1/2011;  

- calculul și plata indemnizației  de conducere de 30% pentru profesorii 

metodiști din casele corpului didcatic;  

- plata sumelor compensatorii reprezentând echivalentul sporului pentru 

condiţii vătămătoare și periculoase, în cuantum de 15% din salariul de 

bază pentru personalul didactic și didactic auxiliar care, în realizarea 

sarcinilor de serviciu, lucrează cu calculatorul cel puţin 50% din programul 

de lucru; 

- plata sumelor compensatorii reprezentând echivalentul sporului pentru 

condiţii vătămătoare și periculoase, în cuantum de 15% din salariul de 

bază pentru personalul didactic auxiliar încadrat pe funcția de bibliotecar, 

documentarist, redactor care, în realizarea sarcinilor de serviciu, lucrează 

în depozite de carte,  realizează restaurarea şi conservarea cărţii sau cei 

care asigură servicii de împrumut la domiciliu, pe o perioadă de 3 ani 

anteriori introducerii acțiunii și până la data pronunțării sentinței; 

- plata sumelor compensatorii reprezentând echivalentul sporului pentru 

condiții nocive şi penibile, în cuantum de 10% din salariul de bază, pentru 
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personalul care, în realizarea sarcinilor de serviciu, prestează activitate în 

condiţii grele, nocive, penibile; 

- calculul şi plata diferenţelor de drepturi salariale, care se cuvin 

personalului didactic și didactic auxiliar începând cu luna ianuarie 2017, 

reprezentând diferența dintre drepturile salariale efectiv încasate și cele 

cuvenite, conform legii, ca urmare a calculării sporurilor și indemnizațiilor 

prin raportare la salariul de bază majorat din luna ianuarie 2017; 

- calculul și plata diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin 

personalului didactic auxiliar încadrat pe funcția de contabil șef 

(administrator financiar) și secretar șef anterior datei de 1 august 2016 și 

care, începând cu data de 1 august 2016, au fost reîncadrați pe funcții de 

execuție, în conformitate cu prevederile art. 12 și a anexei nr. 4 a) la H.G. 

nr. 582/2016, începând cu 01.08.2016 – 01.12.2016; 

- plata sumelor compensatorii aferente titlului științific de doctor. 
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CAPITOLUL II 

 

 

IIMMPPLLIICCAARREEAA  ÎÎNN  EELLAABBOORRAARREEAA  DDEE  AACCTTEE  NNOORRMMAATTIIVVEE  
 

 

 

Participarea cetăţenilor şi, implicit, a membrilor de sindicat pe care îi 

reprezentăm la luarea deciziilor este un proces democratic de bază. Trăim într-o 

societate deschisă, în care avem posibilitatea de a participa la procesul luării 

deciziei, de a fi implicați în bunul mers al cetății. În calitate de cetățeni, de membri ai 

unui sindicat sau de reprezentanţi ai salariaţilor ne putem organiza şi putem 

influenţa modul în care se gândesc şi se implementează politicile publice. Vorbim 

despre participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziei și al formulării 

politicilor publice atunci când toţi factorii interesaţi, afectați de deciziile ce se iau în 

numele lor și pentru ei, cooperează pentru a implementa schimbări în plan real. Deşi 

procesul este de durată, participarea noastră ca parte a societăţii civile consolidează 

sistemul democratic, întrucât componenta cheie a unei democrații este participarea 

publică. Participarea publică creşte transparenţa procesului de luare a deciziilor și 

eficiența actului de guvernare. Implicarea noastră, a sindicatelor ca parte a societății 

civile, în acest proces face ca guvernanţii şi personalul administraţiei publice să fie 

mai răspunzători şi mai responsabili față de rezultatele politicilor pe care le inițiem. 

 

 

22001133  
 

▪ Am solicitat ministrului Remus Pricopie să dispună întrunirea unei comisii 

tehnice de lucru în cadrul căreia să se discute proiectul Metodologiei – cadru 

privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 

şcolar 2013-2014, care trebuia elaborată de minister până la data de 15 

noiembrie. 
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▪ Am transmis propuneri la proiectul Regulamentului de organizare și funcționare 

a Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Educației Naționale, acestea 

fiind acceptate. 

▪ Am transmis propunerile la proiectul Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ. 

▪ Am transmis propunerile  de modificare a Legii educației naționale nr. 1/2011, în 

sensul decontării cheltuielilor de navetă de la bugetul de stat, fapt realizat, într-o 

formulă „nefericită” prin anexele 4 și 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2014. 

▪ S-au transmis propuneri la Metodologia pentru fundamentarea planului de 

școlarizare și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților 

de învățământ preuniversitar de stat, particular și confesional pentru anul școlar 

2013 – 2014. 

▪ Am transmis propuneri la proiectul Metodologiei – cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2014 – 2015. 

▪ Am transmis ministerului propunerile F.S.L.I. la Proiectul Metodologiei și 

Criteriilor de acordare a gradației de merit în învățământul preuniversitar. 

▪ Am solicitat ministerului reintroducerea în Legea educației naționale a funcției 

didactice de maistru – instructor, precum și emiterea ordinului pentru 

recunoașterea competențelor profesionale dobândite formal, nonformal și 

informal de către aceștia. 

▪ Am transmis propuneri de modificare a Metodologiei – cadru privind mobilitatea 

personalului didactic, anexă la Ordinul nr. 5451/2013. 

 

 

                                                                 22001144  
 

▪ Am solicitat remedierea efectelor negative pe care le-a generat în învățământ 

Ordinul M.F.P. nr. 2005/ 2013 pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 88/ 2013, 

respectiv, creșterea substanțială a volumului de muncă a secretarilor și 

contabililor (în luna ianuarie s-au înregistrat 43.000 de ordine de plată doar 

pentru cotizații și rate C.A.R.). În urma demersurilor F.S.L.I., s-a găsit soluția 

reducerii semnificative (de aproximativ 15 ori) a numărului ordinelor de plată pe 

care le întocmesc unitățile de învățământ pentru plata salariilor și a dărilor către 

stat. Măsurile identificate în urma discuțiilor cu reprezentanții M.F.P. au dus la o 

scădere cu peste 50% a numărului  de OP-uri  pentru cotizații, comparativ cu 

luna ianuarie. 
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▪ Am transmis propuneri la Proiectul Metodologiei de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ, propuneri acceptate, în 

marea lor majoritate, prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4619/ 

2014. 

▪ Am solicitat emiterea unui nou ordin pentru aprobarea Calendarului activităţilor 

prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a 

învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 

ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de 

licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin 

Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/ 2011, 

sesiunea 2014-2015, ceea ce s-a și obținut, prin emiterea O.M.E.N. nr. 4553/ 

2014. 

▪ Am transmis Ministerului Muncii propuneri de modificare a art. 284 din Legea 

nr. 1/ 2011, în vederea rezolvării problemelor privind pensionarea personalului 

didactic. 

▪ Am trimis propuneri la Metodologia privind transferul personalului didactic 

auxiliar şi nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 

între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cadrul aceleiaşi unităţi 

administrativ-teritoriale, în conformitate cu dispozițiile art. 31 din O.U.G. nr. 

103/ 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 

▪ Am formulat propuneri la Nota M.E.N. prin care s-a clarificat punerea în 

executare a hotărârilor judecătorești. 

▪ Am transmis propuneri de modificare a Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015 - 2016, 

astfel încât să se reglementeze menținerea ca titular a personalului didactic de 

predare titular din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul 

ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită. 

 

22001155  

 

▪ Am transmis comisiilor de specialitate ale Parlamentului  propuneri de 

modificare a art. 284 din Legea nr. 1/2011, pentru a se rezolva problemele 

privind pensonarea cadrelor didactice - cea privind pensionarea cadrelor 

didactice în timpul anului școlar și cea privind pensionarea cu trei ani înainte de 
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împlinirea vârstei standard, fără diminuarea pensiei. 

▪ Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a trimis mai multor parlamentari un 

set de inițiative legislative menite să rezolve o serie dintre problemele 

salariaților din învățământ. Acestea se află în prezent, în dezbaterea Senatului 

României, camera decizională:  

- Propunere legislativă privind învestirea personalului didactic de predare, 

de conducere, de îndrumare şi de control cu exerciţiul autorităţii publice pe 

timpul şi în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu - Legea nr. 592/ 

2016; 

- Propunere legislativă pentru completarea art. 284 din Legea nr. 1/ 2011 a 

educaţiei naţionale, prin care să se consacre dreptul prsonalului didactic 

de predare, de conducere, de îndrumare şi control de a fi pensionat, la 

cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă 

are o vechime în învăţământ de cel puţin 34 de ani, fără diminuarea 

cuantumului pensiei - Legea nr. 593/ 2016; 

- Propunere legislativă pentru modificarea art. 262 din Legea nr. 1/ 2011 a 

educaţiei naţionale - care să prevadă dreptul personalului didactic de a 

beneficia de reducerea normei didactice de predare - învățare – evaluare 

cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului, fără a mai fi condiționat 

acest drept de încadrarea în bugetul aprobat. Practic, problema reducerii 

normei didactice cu 2 ore a fost soluționată prin Legea nr. 11/2017. 

▪ Am transmis propuneri de modificare și completare a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMEN 5115/2014 şi propuneri la Metodologia privind transferul personalului 

didactic auxiliar și personalului nedidactic în anii 2015 și 2016, propuneri 

acceptate de minister. 

▪ Am formulat propuneri la proiectul Legii educației naționale și a Legii statutului 

personalului din învățământ, dar aceste proiecte de legi nu s-au finalizat. 

▪ Au fost acceptate propunerile la proiectul Metodologiei privind mobilitatea 

personalului didactic, inclusiv în ceea ce privește, reglementarea mecanismului 

detașării cadrelor didactice. 

 

 

22001166  
 

▪ Am trimis Ministerului Finanțelor Publice propuneri privind modul de întocmire a 
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declarațiilor rectificative corespunzătoare fiecărei luni pentru care trebuie 

calculate diferențe de drepturi salariale acordate prin hotărâri judecătorești, 

propuneri ce s-au regăsit în Precizările emise de M.F.P. prin care se clarifică 

modul în care trebuie procedat în situațiile de divizare a unei unități de 

învățământ în 2 unități noi sau în celelalte cazuri de reorganizare a unităților de 

învățământ. 

▪ Am transmis M.E.N.C.Ş. că nici una dintre variantele de planuri-cadru pentru 

clasele I-VIII nu generează o reformă curriculară reală și am propus ministerului 

să se facă un studiu de impact al aplicării acestor variante, dar și să se demareze 

programe de conversie/formare profesională.  

▪ Am propus M.E.N.C.Ș. adoptarea unor măsuri în vederea optimizării concursului 

de definitivare în învățământ, inclusiv modificarea art. 241 din Legea educației 

naționale nr. 1/2011, astfel încât să se elimine condiționarea numărului de 

participări la examen; s-a modificat art. 241 din Legea 1/2011 prin O.U.G. nr. 

96/2016. 

▪ Am formulat propuneri de modificare a Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ. 

▪ Având în vedere modul de organizare și desfășurare a concursului pentru 

ocuparea funcțiilor de directori am propus să nu se dispună numirea directorilor 

începând cu semestrul II al anului școlar 2016-2017, deoarece se va bulversa 

întregul sistem educațional, printr-o amplă etapă de mobilitate a personalului 

didactic în timpul anului școlar, cu consecințe negative asupra elevilor. Am 

propus și modificarea metodologiei care nu permitea contestarea probei scrise, 

dar și a punctajului foarte mare care se acordă pentru titlul științific de doctor și 

pentru stagii de formare/ de perfecționare la evaluarea CV-ului, cerințe pe care 

le-am considerat nerelevante pentru un manager de unitate școlară. 

▪ Am transmis propuneri la Metodologia privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat (O.M.E.N.C.S. nr. 

5777/2016), acceptate de M.E.N. Prin aceste propuneri am detaliat procedura 

de transfer a personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic de la 

unitatea de învăţământ care îşi pierde personalitatea juridică la unitatea 

dobânditoare, căreia i se transferă drepturile și obligațiile, dar și personalul. 

▪ Prin participarea la comisia tehnică de elaborare a proiectului H.G. nr. 935/2016, 

am rezolvat o parte din problemele generate de H.G. nr. 582/2016:  

- s-a reglementat nivelul salariilor de bază pentru funcțiile de conducere 

didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar, începând 
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cu luna august 2016;  

- s-a menținut reglementarea vechimii în învățământ (a cărei eliminare era 

solicitată expres de Ministerul Justiției), în condițiile în care, în cuprinsul 

Legii nr. 1/2011 nu este definită vechimea în învățământ, iar Legea 

63/2011 a fost abrogată de la 1 august 2016;  

- s-a reușit rezolvarea parțială a problemei contabililor și secretarilor care 

nu mai îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de indemnizația de 

conducere de la 1 august 2016. Astfel, s-a stabilit că aceștia beneficiază de 

drepturile salariale avute la funcțiile de conducere la data de 31 iulie 2016, 

în măsura în care acestea sunt mai favorabile. 

 

 

22001177  
 

▪ Am transmis propuneri la proiectul Ordinului de modificare a Metodologiei – 

cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de administrație al unităților 

de învățământ. Dintre propunerile acceptate menţionăm că: 

- se prevede expres faptul că directorului adjunct al unității va avea calitatea 

de membru al Consiliului de administraţie al şcolii, această poziţie 

deducându-se din cota alocată cadrelor didactice;  

- apare obligativitatea invitării, cu statut de observator, a reprezentanţilor 

organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel 

de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în 

unitatea de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care 

şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere 

majoritară a învăţământului dual. 

 

▪ Cele 3 federații sindicale din învățământ au trimis Primului-ministru, ministrului 

muncii și justiției sociale, dar și P.S.D., propuneri la Proiectul Legii salarizării 

unitare a personalului plătiți din fonduri publice, acestea fiind menite să înlăture 

o serie de inadvertențe constatate în elaborarea acestui proiect de lege. 

 

▪ Am formulat propuneri la proiectul Metodologiei privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 

adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar. Amintim aici o parte dintre 

propunerile acceptate: 



RAPORT 2012 - 2017 
 

 
 

 

39 

- desemnarea observatorilor de către organizațiile afiliate și nu de 

federațiile sindicale; 

- participarea reprezentanților autorităților administrației publice, ca 

observatori, la acest concurs;  

- o proba scrisă care va consta într-un test grilă, prin care să se evalueze 

cunoștințe de  legislație școlară și competențe manageriale;  

- posibilitatea prelungirii contractului de management educațional al 

directorilor, prin acordul părților semnatare, în urma evaluării 

performanțelor manageriale. 
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CAPITOLUL III 

 

 

DDIIAALLOOGGUULL  SSOOCCIIAALL  
 

 

Dialogul social reprezintă un instrument important în găsirea unui echilibru 

între diferitele componente cu scopul determinării politicilor de angajare la nivel 

naţional în statele europene şi permiterii unei continue ajustări la diferite niveluri ce 

depind de dinamica pieţei muncii. Acesta se poate manifesta la nivel naţional, 

sectorial, de ramura şi regional, sau la nivel de companie şi depinde de structura 

tripartită (implicarea guvernului) sau bipartită (între patronate şi sindicate, respectiv 

management).   

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ este implicată activ în acest 

mecanism al dialogului social atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. 

 

 

III.1. Dialogul tripartit la nivel național 

 

III.1.1. Consiliul Național Tripartit Pentru Dialog Social (CNTDS) 

 

Conform prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Național Tripartit este un organism 

consultativ la nivel național, cu o largă reprezentare, fiind prezidat de către Primul-

ministru al României sau de către ministrul muncii. În temeiul Legii Nr. 62/2011, 

atribuțiile C.N.T.D.S. sunt: 

a) asigurarea cadrului de consultare pentru stabilirea salariului minim garantat în 

plată;  

b) dezbaterea și analiza proiectelor de programe și strategii elaborate la nivel 

guvernamental;  

c) elaborarea și susținerea implementării strategiilor, programelor, 

metodologiilor și standardelor în domeniul dialogului social;  
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d) soluționarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natură socială și 

economică; 

e) negocierea și încheierea acordurilor și pactelor sociale, precum și a altor 

înțelegeri la nivel național și monitorizarea aplicării acestora; 

f) analizarea și, după caz, aprobarea solicitărilor de extindere a aplicării 

contractelor colective de muncă la nivel sectorial pentru toate unitățile din 

sectorul respectiv de activitate; 

g) alte atributii convenite între părți. 

 

Dintre cele mai importante ședințe ale C.N.T.D.S. amintim: 

▪ 6 iunie 2016 – ședință prezidată de Primul-ministru Dacian Julien Cioloș – în care 

s-a discutat Proiectul de ordonanță de urgență, având ca obiect corecțiile 

necesare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

- Președintele F.S.L.I, Simion Hancescu, și-a exprimat nemulțumirea față de 

acest proiect de act normativ, în special față de termenul de 1 decembrie 

2017 propus pentru operarea celei de-a doua corecții a grilei de salarizare, 

atrăgând atenția că acesta a fost principalul motiv pentru care au 

protestat cei aproape 15.000 de oameni prezenți pe 1 iunie la marșul de 

protest din București. Nemulțumirea este justificată, atâta timp cât pentru 

alte categorii de salariați aceste corecții se fac până cel târziu la data de 1 

august 2017. 

- De asemenea, Președintele F.S.L.I. a atras atenția și asupra unor prevederi 

ale acestui Proiect de ordonanță de urgență care trebuie modificate, 

pentru a se evita aplicarea greșită a acesteia. Președintele F.S.L.I. a 

reamintit faptul că se impune elaborarea unei Legi de salarizare în 

perioada următoare, Primul-ministru angajându-se că după ce va aduna 

toate datele de la sectoarele bugetare, va demara elaborarea acestui 

proiect de lege. 

- C.S.D.R. a fost singura confederație sindicală care a votat împotriva acestui 

proiect de ordonanță. 

 

▪ 28 septembrie 2016 – ședința prezidată de Primul-ministru Dacian Julien Cioloș 

în care s-au discutat următoarele: 

1. Elaborarea Proiectului legii salarizării unitare. 

S-a convenit să înceapă discuțiile la acest proiect de lege, recunoscându-se că 

timpul este scurt pentru a se finaliza în timpul mandatului actualului Guvern, 
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misiunea de finalizare fiind a viitorului Guvern. În intervenția sa, președintele 

F.S.L.I., Simion Hancescu, a solicitat ca, pentru a se putea elabora acest 

proiect, primul lucru care trebuie făcut este acela de a scoate la lumină 

salariile pe fiecare sector în parte, atât pe funcțiile ocupate, cât și cele cu 

studii medii. Numai așa se poate vedea unde s-a ajuns după ce fiecare sector 

bugetar a fost favorizat sau defavorizat în ultimii 26 de ani, în funcție de 

anumite interese. Plecând de la aceste date, cel mai corect ar fi ca, în 

următorii ani, să se acorde procente diferite de majorare sectoarelor 

bugetare, iar fiecare sector să-și facă propria grilă. 

Guvernul a propus ca suma suplimentară pentru salarii să crească cu 14 

miliarde lei în următorii 5 ani, ceea ce ar fi însemnat o majorare medie de 

22,5% pentru întregul sector bugetar.  

2. Stabilirea valorii salariului minim pe economie pentru anul 2017 

Angajamentul Guvernului a fost că, până în luna noiembrie, acesta va fi 

stabilit, fiind constituită o comisie care se va ocupa de această problemă. 

3. Modificarea Legii dialogului social. 

Guvernul s-a angajat să modifice, prin ordonanță de urgență, prevederi ale 

Legii nr. 62/2011 care au creat probleme de la apariția acesteia, promisiune 

neonorată. 

 

▪ 28 noiembrie 2016 - ședința condusă de Primul-ministru Dacian Julien Cioloș - în 

care s-au discutat următoarele: 

1. Stabilirea salariului minim pe economie pentru anul 2017 

Guvernul a propus ca salariul minim pe economie să rămână și în  anul 2017 la 

nivelul celui din anul 2016 - 1250 de lei, așa cum doreau patronatele, iar 

partea sindicală a solicitat pentru anul 2017 un salariu minim de 1450 de lei - 

cu mult sub valoarea coșului minim de consum.  

2. Legea salarizării unitare 

- creșterea medie a salariilor propusă până în anul 2022 a fost de 37,3 % 

pentru întregul sistem bugetar; 

- pentru învățământ s-a propus o creștere de 35,5%; 

- pentru apărare și ordine publică  s-a propus o creștere de 58,4%. 

 

Aceste propuneri nu au mai fost transpuse într-un proiect de lege. 
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22001177  
 

▪ 29 martie 2017 – Ședința prezidată de Primul-ministru Mihai Grindeanu – în care 

s-au discutat următoarele: 

 

1. Legea salarizării unitare 

- Prelungirea perioadei de discuții cu partenerii sociali, astfel încât să 

plece către Parlament un proiect de lege cât mai puțin contestat, dar 

fără a afecta termenul de adoptare a acestei legi, care trebuie să fie 

30.06.2017; 

- Să fie un singur reper de referință pentru stabilirea salariilor-salariul 

minim pe economie; 

- Președintele F.S.L.I. a atras atenția că această lege de salarizare trebuie 

să repare actualele inechități și să schimbe ierarhiile din grilele de 

salarizare aplicate acum, care sunt incorecte; de asemenea, a solicitat 

ca prin noua lege de salarizare, banii de salarii să vină prin 

inspectoratele școlare și nu prin consiliile locale. 

 

2. Legea educației naționale  

- Toate părțile prezente au recunoscut că actuala lege a educației trebuie 

modificată, iar angajamentul părții guvernamentale a fost că până la 

finalul anului 2017 trebuie făcut acest proiect, iar în anul 2018 să fie 

supus dezbaterii publice și adoptat de către Parlament, astfel încât să 

intre în vigoare de la data de 1 septembrie 2018. 

- Președintele FSLI a atras atenția că: 

a) legile după care a funcționat învățământul în ultimii 27 de ani au 

fost modificate nepermis de mult, elevii și profesorii fiind pe post de 

cobai și că a sosit momentul să se facă o lege care să fie valabilă 

macar pentru un ciclu complet de învățământ;   

b) problema cea mai gravă a învățământului românesc este cea a 

curriculei școlare, programele școlare fiind complet anormale și a 

căror revizuire radicală trebuie să fie un obiectiv imediat al M.E.N.; 

c) în Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nu au fost prevăzute 

sumele necesare pentru plata sumelor restante stabilite prin 

sentințe judecătorești, precum și problema neplății dobânzilor 

penalizatoare obținute tot în instanță. Ministrul finanțelor a 
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confirmat că este în temă cu aceste probleme și că, la prima 

rectificare bugetară, se vor aloca sumele pentru plata tranșelor 

restante și că vor încerca să găsească o soluție în ceea ce privește 

plata dobânzilor, recunoscând că autoritățile locale au semnalat la 

M.F.P. că nu dispun de fonduri pentru plata dobânzilor. 

 

▪ 27.07.2017 – În şedința prezidată de Primul ministru Mihai Tudose, Președintele 

F.S.L.I. a abordat următoarele probleme: 

- plata sumelor restante stabilite prin sentințe judecătorești, întrebând 

dacă acestea vor fi acordate la rectificarea bugetară. S-a răspuns că se 

va încerca la rectificarea bugetară din noiembrie; 

- acordarea tichetelor de vacanță pentru salariații din învățământ, 

promisiunea făcută fiind aceea că acestea se vor acorda după votarea 

Legii bugetului de stat pentru anul 2018; 

- clarificarea sistemului de impozitare a salariilor începând cu data de 1 

ianuarie 2018, pentru ca salariații să știe cât este creșterea reală a 

veniturilor începând cu acea dată.  

 

III.1.2.  Comisiile de Dialog Social 

 

Din cele 21 de comisii de dialog social de la nivelul ministerelor, Federația 

Sindicatelor Libere din Învățământ are reprezentanți la comisiile din următoarele 

ministere: 

- Ministerul Educației Naționale; 

- Ministerul Finanțelor Publice; 

- Ministerul Fondurilor Europene; 

- Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

 

F.S.L.I. a transmis propuneri la proiectele de acte normative și acte 

administrative cu caracter normativ elaborate de M.E.N., multe dintre acestea fiind 

acceptate și regăsindu-se în cuprinsul actelor adoptate. Reamintim: 

▪ Propunerile la Proiectul metodologiei de transfer a personalului didactic auxiliar 

și a personalului nedidactic, metodologie aprobată prin O.M.E.N. nr. 

4854/31.10.2014, prin care s-a reglementat transferul în interesul 

învățământului și la cerere al personalului didactic auxiliar și personalului 

nedidactic, în anul 2014, numai pe posturi vacante pe perioadă nedeterminată, 
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la nivelul aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale (comună, oraş, municipiu, 

judeţ), între unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au personal 

încadrat peste necesar şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care au 

deficit de personal. 

 

▪ Propunerile la proiectul metodologiei privind transferul personalului didactic 

auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ 

preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016,  prin care s-a reglementat ca, în mod 

excepţional, personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de 

stat să poată fi transferat pe un post/o funcţie didactic(ă) pentru care 

îndeplineşte condiţiile specifice, numai în măsura în care a ocupat anterior un 

post/o funcţie de natura celui/celei pentru care se solicită transferul;   

 

▪ Propunerile la Normele 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. 

 

▪ Punctul de vedere care a determinat avizul negativ dat ordinului de modificare a 

Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a 

personalului de conducere din inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ, 

unităţile conexe, precum şi a personalului de îndrumare şi control din 

inspectoratele şcolare şi a personalului didactic din casele corpului didactic. Prin 

acesta se dorea ca, de la 1 septembrie 2015, unele dintre categoriile de personal 

didactic de conducere să nu mai beneficieze de degrevarea parțial și să se 

modifice cuantumul indemnizațiilor de conducere pentru personalul de 

conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din cele conexe și cel de 

conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare și casele corpului 

didactic. 

 

▪ Propunerile la Proiectul  hotărârii de Guvern de modificare a H.G. nr. 582/2016 

(devenită H.G. nr. 935/2016) prin care am obținut: 

- reglementarea nivelului salariilor de bază pentru funcțiile de conducere 

didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar, începând 

cu luna august 2016;  

- s-a menținut reglementarea vechimii în învățământ (a cărei eliminare era 

solicitată expres de Ministerul Justiției);  
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- s-a reușit rezolvarea, parțială, a problemei contabililor și secretarilor care 

nu mai îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de indemnizația de 

conducere, de la 1 august 2016, în sensul că s-a stabilit că aceștia 

beneficiază de drepturile salariale avute la funcțiile de conducere la data 

de 31 iulie 2016, în măsura în care acestea sunt mai favorabile. 

      

III.1.3.  Consiliul Economic şi Social    

 

     Una din cele 9 comisii din cadrul C.E.S. este și Comisia pentru educație, tineret, 

sport, cercetare, formare profesională și cultură, comisie care este condusă de 

președintele F.S.L.I., Simion Hancescu. 

În ultimii 5 ani, în cadrul comisiei au fost dezbătute și avizate, favorabil sau 

nefavorabil, 242 de proiecte de acte normative, marea lor majoritate vizând 

educația. 

 

IIIIII..11..44..    DDiiaalloogguull  bbiippaarrttiitt  --  CCoommiissiiiillee  PPaarriittaarree  llaa  nniivveell  ddee  MMiinniisstteerr  ((CCCCMM))  

 

 În acești 5 ani putem afirma, fără a greși, că dialogul social bipartit în cadrul 

comisiei paritare de la nivelul ministerului nu a funcționat, la parametrii normali. 

Deși federațiile semnatare ale C.C.M.U.N.S.A.I.P. au solicitat, în numeroase rânduri 

întrunirea comisiei paritare, aceasta nu s-a întrunit de fiecare dată când s-a solicitat. 

De asemenea, în cadrul ședințelor comisiilor paritare nu s-a reușit rezolvarea 

problemelor care sunt de competența acestei comisii. Cu titlu de exemplu, deși 

anual F.S.L.I. a solicitat elaborarea regulamentului privind stabilirea locurilor de 

muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de 

muncă, dar și a nomenclatorului bolilor profesionale acestea nu s-au rezolvat nici 

până în prezent. 

 Însă, se impune menționat că, activitățile în cadrul comisiilor tehnice de lucru 

au fost eficiente și au condus, de cele mai multe ori, la o mai bună colaborare între 

M.E.N. și federațiile sindicale. De asemenea, de cele mai multe ori, proiectele de 

acte normative discutate în comisiile tehnice, au fost aprobate într-un timp mult mai 

scurt, întrucât comisia de dialog social a procedat doar la avizarea acestor proiecte, 

fără a mai fi necesare îndelungi dezbateri pe conținutul acestor proiecte de acte 

normative. 
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22001133  
 

▪ După intrarea în vigoare a primul contract colectiv de muncă unic la nivel de 

sector de activitate, am solicitat Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice să atenționeze inspectoratele teritoriale de muncă asupra 

imposibilităţii începerii negocierilor colective de muncă la nivelul unităţilor de 

învăţământ, până când nu vor fi aprobate bugetele locale, solicitând totodată și 

modificarea, în regim de urgență, a Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, 

care nu permite negocierea unui contract colectiv de muncă la nivel de grup de 

unități în sistemul de învățământ, deoarece reprezentantul legal al ordonatorilor 

principali de credite, nu există, în cazul unităților de învățământ.  

 

▪ Inspecția Muncii a transmis inspectoratelor teritoriale de muncă că nu se pot 

demara negocierile colective de muncă, dar și că a reținut propunerile noastre de 

modificare a Legii nr. 62/2011, pentru a le avea în vedere la o viitoare modificare 

a acesteia. Problema contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități 

(inspectorate școlare) a fost rezolvată prin Legea nr. 1/2016, când s-a acceptat 

propunerea federației noastre ca, prin contractele de muncă la nivel de sector 

bugetar să se stabilească modalitățile de negociere a contractelor colective la 

nivel de grup unități. 

 

▪ F.S.L.I. a solicitat constituirea Comisiei Paritare de la nivelul M.E.N., în vederea 

aprobării, în regim de urgență, a proiectului metodologiei de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar şi a proiectului metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile 

de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică. 

 

▪ Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar au solicitat, printr-o adresă 

comună, ministrului Remus Pricopie, constituirea comisiei paritare de la nivelul 

Ministerului Educației Naționale și convocarea acesteia, pentru a hotărî modul de 

constituire a comisiilor paritare de la nivelul inspectoratelor școlare și al unităților 

și instituțiilor prevăzute la pct. II.2, II.3, II.4, II.5 și II.6 din Anexa nr. 4 la 

C.C.M.U.N.S.A.I.P. Solicitarea comună a federațiilor avea la bază faptul că, potrivit 
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Graficului desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - 

sesiunea 2013, în perioada 01 - 15 martie 2013 comisia paritară de la nivelul 

inspectoratului şcolar procedează la detalierea punctajelor aferente criteriilor 

prevăzute de această metodologie. Ori, în condițiile în care, la nivelul 

inspectoratelor școlare și al celorlalte unități și instituții de învățământ prevăzute 

în Anexa nr. 4 la C.C.M.U.N.S.A.I.P., nu se încheiaseră contracte colective de 

muncă, se impunea adoptarea unei hotărâri a comisiei paritare de la nivelul 

Ministerului Educației Naționale, pentru a stabili modul de constituire a comisiilor 

paritare de la nivelul acestora. 

 

▪ F.S.L.I. și F.S.E. „Spiru Haret” au solicitat convocarea, în regim de urgență, a 

Comisiei Paritare de la nivelul ministerului, în vederea stabilirii manifestărilor 

specifice care vor fi organizate în data de 5 iunie 2013, în toate unităţile de 

învăţământ de stat, particulare şi confesionale. 

 

▪ Federațiile sindicale au solicitat convocarea comisiei paritare de la nivelul 

ministerului, pentru a stabili  modul de aplicare a art. 5 alin. (4) din O.U.G. nr. 

77/2013, având în vedere faptul că  nu există raport de muncă între primar – 

ordonatorul principal de credite pentru unitățile de învățământ preuniversitar și 

salariații din unitatea de învățământ, precum și că  nu va exista vreun interes din 

partea primarilor pentru asigurarea personalului necesar bunei funcționări a 

unităților de învățământ de pe raza teritorială a comunei sau orașului.  

 

 

22001144  
 

  F.S.L.I. și F.S.E. „Spiru Haret” au solicitat convocarea comisiei paritare de la 

nivelul ministerului, în cadrul căreia să se discute, în principal:  

▪ aprobarea Regulamentului privind locurile de muncă, categoriile de personal, 

mărimea concretă a sporurilor pentru condiții de muncă și condițiile de acordare 

a acestora;  

▪ constituirea comisiilor de lucru pentru salarizare, pentru R.O.F.U.I.P. și pentru 

regulamentul de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din 

unitățile de învățământ;   

▪ emiterea unor precizări privind plata indemnizației de dirigenție pentru cadrele 

didactice încadrate pe fracțiuni de normă;  
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▪ ocuparea prin concurs a posturilor didactice auxiliare și nedidactice; 

▪ aprobarea metodologiei privind transferul personalului didactic auxiliar și 

personalului nedidactic;  

▪ executarea hotărârilor judecătorești și adoptarea unei machete de calcul a 

sumelor acordate prin acestea; 

▪ decontarea navetei personalului din învățământ. 

 

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din 

Educație „Spiru Haret” au solicitat M.E.N. începerea negocierii Contractului Colectiv 

de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar.  

 

 Prin Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate 

Învățământ Preuniversitar încheiat în noiembrie 2014, am obținut: 

- pauza de masă de 20 de minute care se include în programul de lucru, pentru 

personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic; 

- cea de-a treia zi de Paști -  zi nelucrătoare;  

- acordarea a 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus 

săptămânal/sărbătoare legală, dacă nu se acordă sporuri la salariul de bază -  art. 

28 alin. 6; 

- 21, 24 sau 28 zile de concediu de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și 

pentru personalul nedidactic – în funcție de vechimea în învățământ sau în 

muncă. 

 

 

22001155  
 

▪ F.S.L.I. a solicitat M.E.N.C.Ș. constituirea comisiei paritare de la nivelul 

ministerului, în vederea stabilirii unui calendar pentru discutarea proiectelor de 

acte normative și acte administrative cu caracter normativ a căror elaborare 

ministerul și-a asumat-o prin C.C.M.U.N.S.A.I.P. 

 

▪ F.S.L.I. a solicitat M.E.N.C.Ș. convocarea comisiei paritare de la nivelul 

ministerului, în vederea stabilirii activităților specifice care se organizează cu 

prilejul zilei de 5 Iunie - Ziua învățătorului. În urma solicitării federației noastre, 

secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar cere inspectorilor școlari 
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generali să monitorizeze desfășurarea manifestărilor specifice pentru sărbătorirea 

zilei de 5 iunie. 

 

▪ Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar solicită convocarea comisiei 

paritare de la nivelul M.E.C.Ș., în vederea rezolvării problemelor apărute în 

executarea C.C.M.U.N.S.A.I.P., dar și pentru a discuta plata  restanțelor din 

tranșele cuvenite conform hotărârilor judecătorești și stadiul deblocării posturilor 

didactice auxiliare și nedidactice, conform Acordului din 27.10.2014. 

                                                            

 

22001177  
 

 În acest an se semnează C.C.M.U.N.S.A.I.P., contract înregistrat la Ministerul 

Muncii și Justiției Sociale sub nr. 78/22.02.2017. Prin acest contract: 

- s-a prevăzut expres că nerespectarea hotărârilor comisiei paritare atrage 

răspunderea disciplinară sau, după caz, penală, a persoanei sau persoanelor 

vinovate; 

- a  fost consacrat dreptul salariaţilor care au în întreţinere un copil cu dizabilitate 

(gravă sau accentuată) şi care se ocupă efectiv de îngrijirea acestuia de a 

beneficiază de program de lucru redus la 4 ore până la împlinirea de către copil a 

vârstei de 18 ani, la solicitarea salariatului, precum şi de celelalte drepturi 

prevăzute de art. 32 din Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- dreptul personalului din învăţământ de a beneficia de 5 zile libere plătite/an 

școlar, pentru rezolvarea unor situaţii personale, pe bază de învoire colegială, 

având obligaţia de a-şi asigura suplinirea cu personal calificat. Cererea de învoire 

colegială se depune la registratura unităţii/instituţiei, cu indicarea numelui şi 

prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii; 

- s-a prevăzut expres că salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă cu 

timp parţial beneficiază de vechimea în muncă/învăţământ corespunzătoare 

unei norme întregi; 

- s-a reglementat expres că reprezintă vechime în muncă/învăţământ şi 

perioadele în care personalul din învăţământ s-a aflat în concediu fără plată 

pentru formare profesională; 
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- s-a stabilit modalitatea concretă de negociere a CCM la nivel de inspectorat 

școlar (grup de unități).  

                   

 

III.2. Dialogul tripartit la nivel european 

 

Modelul dialogului social european se bazează pe principiul solidarităţii, 

responsabilităţii, compasiunii şi reprezintă principalul canal prin intermediul căruia 

partenerii sociali contribuie la dezvoltarea standardelor sociale europene, jucând un 

rol vital în guvernarea europeană.  

Nivelul ridicat al corelării între cadrul naţional şi cel european este stabilit la 

nivelul dialogului social european. Succesul acestui model depinde, în mare masură 

de capacitatea partenerilor sociali şi de sprijinul activ al acestora, pentru deciziile 

luate la nivel european. Sistemul relaţiilor industriale şi al contractelor colective de 

muncă se regăeşte în toate statele membre, dar dialogul social este baza obţinerii 

unităţii economice şi sociale la nivel european. 

În acest context, sub monitorizarea Comisiei Europene s-a lansat în 2011 

„Mecanismul de dialog social european în sectorul educaţie – ESSDE”. Acesta 

constă, anual, în două sesiuni plenare la care participă reprezentaţii sindicatelor şi 

patronatelor din ţările membre ale Uniunii Europene (câte doi reprezentanţi din 

fiecare ţară, unul din partea sindicală şi unul din partea patronatelor) şi din 6 

reuniuni ale grupurilor de lucru. În cadrul acestor reuniuni se discută toate 

documentele emise de Comisia Europeană, care au impact asupra sectorului 

educaţie (directive, decizii, circulare etc), dându-se avizul partenerilor sociali înainte 

de a intra în circuitul de avizare.    

 

Un dialog social sectorial eficient are nevoie de o dezvoltare pe baze corecte şi 

de parteneri sociali puternici. Comitetul Sindical European pentru Educaţie - ETUCE a 

adus împreună toate organizaţiile sindicale din Europa. Aceasta a fost o situaţie 

pozitivă în sensul asigurării calităţii şi reprezentativităţii grupurilor de angajaţi în 

procesul de luare a deciziilor. Totuşi, dezvoltarea continuă a ETUCE a generat 

probleme. Delegaţii angajaţilor din vechile şi noile state membre ale Uniunii 

Europene au interese distincte şi nivele de experienţă şi de cunoaştere diferite în 

ceea ce priveşte relaţiile de muncă şi dialogul social, astfel încât a fost absolut 
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necesar să se armonizeze statutul şi cunosţintele reprezentanţilor sindicali din 

sectorul educaţie la nivel european. EFEE, Federaţia Europeană a Angajatorilor din 

Educaţie este o organizaţie relativ tânără, care a luat naştere în anul 2009. De 

atunci, EFEE şi-a centrat activitatea pe crearea unei structuri organizaţionale şi 

operaţionale, precum şi pe recrutarea de noi membri. În acest context, cooperarea 

între ETUCE şi EFEE era vitală pentru întărirea dialogului social la acest nivel (dialogul 

social european în sectorul educaţie - ESSDE) pentru a îmbunătăţi la nivel general 

calitatea muncii Comisiei Europene în domeniul educaţiei şi al relaţiilor de muncă în 

acest sector.  

 

F.S.L.I. reprezintă toate organizaţiile sindicale din educaţie din România în 

cadrul acestui mecanism de dialog social. Mai mult decât atât, organizaţia noastră a 

contribuit la dezvoltarea acestuia prin organizarea la Bucureşti (20.02.2014) a unei 

Conferinţe cu 70 de participanţi din toate ţările membre ale Uniunii Europene (atât 

sindicate, cât şi organizaţii patronale din educaţie) intitulată “Dialogul social 

sectorial la nivel european. Promovarea potenţialului dialogului social prin întărirea 

capacităţii şi dezvoltarea cunoştintelor la nivel naţional”. Conferinţa a fost 

organizată în cadrul proiectului european coordonat de Comitetul Sindical European 

pentru Educaţie - ETUCE şi Federaţia Europeană a Patronatelor din Educaţie – EFEE 

în cadrul Proiectului VP/2013/001/0145 şi s-a centrat pe promovarea dialogului 

social european în sectorul educaţie (ESSDE), existând un mare potenţial în acest 

sens, astfel încat să se îmbunătăţească funcţionarea efectivă a acestuia.  

Una dintre ţintele ESSDE pentru 2014 – 2020 se referă la statele nou intrate în 

U.E. şi la cele candidate, care nu au o tradiţie atât de mare în dialogul social. 

Delegaţii ESSDE şi organizaţiile naţionale din care provin vor fi invitaţi să participe la 

activităţile prevăzute în calendarul anual aprobat de Comisia Europeană, cu 

obiectivul pe termen lung de a-şi întări capacitatea de a promova un angajament 

puternic faţă de dialogul social european.  
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CAPITOLUL IV 
 

 

AACCȚȚIIUUNNII  DDEE  PPRROOTTEESSTT  
 

 

22001133  
 

▪ 11 Iulie - Colegiului Național al Liderilor F.S.L.I decide să se transmită o scrisoare 

deschisă Prim – Ministrului României, domnul Victor Ponta,  pentru a-i reaminti 

problemele grave din sistemul educațional și a cere identificarea soluțiilor pentru 

salvarea învățământului românesc, atrăgând atenția că există posibilitatea de a 

recurge la acțiuni de protest, după începerea anului școlar. 

 

▪ 28 - 30 octombrie - peste 200 de membri ai F.S.L.I. au pichetat zilnic sediile 

Guvernului și al Uniunii Social Liberale, în susținerea revendicărilor noastre 

privind: 

- alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru 

educație; 

- salarii decente, o lege a educației care să le respecte drepturile, un 

învățământ depolitizat și nebirocratic. 

 

▪ 6 noiembrie - F.S.L.I. a organizat cel mai mare miting de protest din ultimii ani, în 

Piața Victoriei, urmat de marșul de protest pe traseul Piața Victoriei - Calea 

Victoriei - Piața Constituției, la care au participat peste 10.000 de membri de 

sindicat, din care 4.000 de manifestanți din țară și aproximativ 6.000 de colegi din 

București. Cu prilejul mitingului, am depus la Guvern Apelul pentru salvarea 

învățământului românesc. 

 

 

22001166  
 

▪ 18 mai - Colegiul Național al Liderilor a analizat Proiectul Ordonanței de urgență 

pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2015 (OUG 20/2016) și a hotărât 



RAPORT 2012 - 2017 
 

 
 

 

54 

ca, pe 1 iunie, 15.000 de salariați din învățământ să pornească într-un marș de 

protest, din fața Guvernului României, către Palatul Cotroceni, începând cu ora 

11.00.  

 

▪ 25 și 27 mai - sub egida „Împreună pentru educație!” în toate unitățile de 

învățământ, în pauzele mari, salariații și elevii au ieșit în curte în semn de protest 

față de subfinanțarea învățământului, dar și față de proiectul O.U.G. de 

modificare a O.U.G. nr. 57/2015, timp în care a sunat clopoțelul. 

 

▪ 1 iunie - peste 15.000 de membri de sindicat din țară și municipiul București 

participă la marșul de protest organizat de F.S.L.I. și FSE Spiru Haret, de la Palatul 

Victoria și până la Palatul Cotroceni, între orele 11.00-14.30. Lista cu revendicările 

comune ale reprezentanților salariaților, dar și ale reprezentanților elevilor a fost 

depusă, în timpul marșului de protest 

 

▪ 8 iunie - Colegiul Național al Liderilor hotărăște consultarea membrilor de sindicat 

în legătură cu neparticiparea la evaluarea obligatorie de la sfârșitul clasei a VIII-a 

și de la examenul național de bacalaureat.  

 

▪ 18 octombrie – 200 de persoane, membrii noştri de sindicat, pichetează, între 

orele 11:00 – 14:00, sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, 

în susținerea revendicărilor privind: 

- alocarea fondurilor necesare pentru plata la timp a salariilor;  

- alocarea fondurilor pentru plata diferențelor de drepturi salariale 

acordate prin hotărâri judecătorești, precum și pentru plata hotărârilor 

judecătorești prin care s-a acordat dobânda legală.  

 

În urma pichetării, s-a semnat un acord între M.E.N.C.Ș. și F.S.L.I. prin care s-

a stabilit ca până la 21.10.2016, unitățile de învățământ să comunice inspectoratelor 

școlare sumele necesare pentru plata hotărârilor având ca obiect dobânda legală, iar 

ministerul să centralizeze aceste sume și să le înainteze M.F.P., în vederea rezolvării 

problemei. Cu toate acestea, nu s-a rezolvat problema plății sumelor care li se cuvin 

membrilor de sindicat, în baza acestor hotărâri judecătorești.  

 

▪ 22 noiembrie - 200 de persoane, membrii noştri de sindicat din municipiul 

București și județele limitrofe au pichetat, între orele 12:00 – 14:00, sediul 
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Ministerului Finanțelor Publice, ca urmare a insuficienței fondurilor pentru 

acoperirea cheltuielilor cu salariile, și cu a celorlalte categorii de cheltuieli, 

inclusiv în vederea alocării fondurilor pentru plata dobânzilor legale acordate 

prin hotărâri judecătorești, anterior rectificării legii bugetului de stat pe anul 

2016. 

 

 

22001177  
 

▪ 29 mai - U.S.L.I.P. Iași pichetează, între orele 10:00 – 12:00, Prefectura Iași, colegii 

nostri fiind nemulțumiți de proiectul legii salarizării, dar și de neplata hotărârilor 

judecătorești, inclusiv a celor privind dobânda legală; 

 

▪ 29 mai - peste 150 de cadre didactice, membri de sindicat ai S.I.P. Buzău au 

pichetat sediul Prefecturii Buzău, protestând împotriva actualei forme a 

proiectului legii salarizarii unitar; 

 

▪ 31 mai - 200 de membri ai sindicatelor afiliate la F.S.L.I. au pichetat sediul 

Camerei Deputaților, între orele 12:00 – 14:00, nemulțumiți de: 

- poziționarea personalului din învățământ în partea inferioară a grilelor 

de salarizare; 

- neacordarea primei tranșe de majorări salariale de la 1 iulie 2017, așa 

cum se prevedea în Programul de Guvernare; 

- anomaliile existente în stabilirea indemnizațiilor de conducere pentru 

personalul din învățământ și a salariilor unora dintre categoriile de 

personal didactic auxiliar și personal nedidactic. 

 

▪ 6 - 9 iunie – sindicatele afiliate efectuează un recensământ în rândul membrilor de 

sindicat, privind declanșarea grevei generale începând cu 12 iunie 2017. În urma 

acestuia, doar un procent de 45,67% din membrii de sindicat au răspuns „DA”, 

motiv pentru care nu a fost posibilă declanșarea grevei generale. 

 

▪ 2 octombrie - 24 de sindicate afiliate pichetează sediile prefecturilor. Membrii de 

sindicat au reclamat faptul că sporurile salariale se calculează prin raportare la 

salariile de bază de anul trecut, ceea ce conduce la obținerea unor venituri 

salariale mai mici decât ar trebui de fapt. Concret, angajații din învățământ pierd, 
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în medie, peste 3% din venitul brut, iar procentajul poate fi mai mare, dacă au mai 

multe sporuri. De asemenea, sunt nemulțumiți de faptul că Executivul nu a 

cuprins în Legea bugetului de stat pentru anul 2017 sumele necesare pentru plata 

sentințelor judecătorești, în conformitate cu prevederile legale de eșalonare a 

plății acestor sentințe. În medie, fiecare angajat din educație ar trebui să 

recupereze aproximativ 5.000 de lei. În plus, suntem nemulțumiți de cuantumul 

mic al creșterii salariilor nete în anul 2018 comparativ cu creșterile salariilor brute, 

consecință a majorării contribuțiilor angajaților către stat. Astfel, în urma 

calculelor făcute de F.S.L.I. și recunoscute ulterior de ministrul Finanțelor Publice, 

precum și de ministrul Muncii, dacă nivelul brut al salariilor crește cu 50%, în 

realitate, ceea ce va primi, anul viitor, fiecare angajat din învățământ este de 

maximum 25%. În acest context, F.S.L.I. a cerut Guvernului României începerea 

negocierilor și încheierea unui acord scris până la data de 25 septembrie 2017, 

prin care să fie soluționate aceste solicitări, respectând următorul calendar:  

- începând cu cel târziu data de 1 octombrie 2017, sporurile salariale să se 

calculeze prin raportarea la actualele salarii de bază;  

- la rectificarea bugetară care se va face până la sfârșitul anului 2017, să fie 

cuprinsă suma necesară pentru plata sentințelor judecătorești;  

- până la sfârșitul acestei luni să se găsească o soluție, astfel încât salariile 

nete din învățământ, în anul 2018 să crească într-un procent mai mare 

decât cel anunțat de Executiv. 

 

Guvernul a refuzat încheierea unui asemenea Acord. 
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CAPITOLUL V 
 

 

AACCTTIIVVIITTĂĂȚȚII  ȘȘII  DDEEMMEERRSSUURRII  AALLEE  FF..SS..LL..II..  

PPEENNTTRRUU  ÎÎMMBBUUNNĂĂTTĂĂȚȚIIRREEAA  SSTTAATTUUTTUULLUUII  SSOOCCIIAALL  ȘȘII  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  

ÎÎNN  SSEECCTTOORRUULL  EEDDUUCCAAŢŢIIEE  
 

 

V.1. Implicarea în Proiectul Național „România educată” 

 

„România educată” este proiectul național inițiat de Președintele României 

menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului 

bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate. La intrarea în cel de-

al doilea secol de existenţă ca stat modern şi unitar, este important ca educația și 

cercetarea să dobândească o fundaţie solidă și predictibilă, pe care să continue 

drumul către România educată. 

 

În acest sens, în perioada 2016 - 2018, Administrația Prezidențială derulează 

o amplă dezbatere publică privind educația și cercetarea din România, structurată în 

trei etape: 

- Prima etapă (2016 - 2017) a presupus o serie de opt consultări cu privire la 

viziunea și obiectivele de țară pentru educație și cercetare (dezbateri regionale), 

dezvoltarea și diseminarea unui chestionar online, 35 de evenimente de 

consultare organizate de terți etc.  

- A doua etapă (2017 - 2018) pornește de la elementele de viziune identificate în 

etapa anterioară, pentru a continua consultarea cu privire la strategia pentru 

educație și cercetare la orizontul 2018 - 2030. 

- A treia etapă (2018) va presupune finalizarea rezultatelor proiectului: o viziune 

de țară și obiectivele de țară asupra educației și cercetării din România, pentru 

următorii 12 ani (2018 -2030); o strategie pentru sectorul educație și cercetare la 

orizontul 2018 - 2030; o serie de propuneri de politici publice pe temele 

desemnate ca fiind prioritare în cadrul proiectului, care vor include și elemente 

privind guvernanța sistemului de educație și cercetare. 
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Administrația Prezidențială a constituit șapte grupuri de lucru cu rolul de a 

dezvolta concluziile primei etape într-un pachet de strategii detaliate pe temele 

prioritare:  

1. cariera didactică;  

2. echitatea sistemului educațional;  

3. profesionalizarea managementului educațional;  

4. un învățământ profesional și tehnic de calitate;  

5. autonomie, calitate și internaționalizare în învățământul superior;  

6. educație timpurie accesibilă tuturor;  

7. evaluarea elevilor şi studenţilor, 

F.S.L.I. participând cu experţi şi membri ai Biroului Operativ în 6 din cele 7 grupuri de 

lucru (Anexa 3). 

 

V.2. Alianţa pentru Educaţie de Calitate 

 

În premieră, în 2017, organizaţiile reprezentative la nivel naţional ale 

profesorilor, elevilor şi părinţilor s-au constituit într-o structură comună de acţiune: 

Alianţa pentru Educaţie de Calitate (ApEC). Se regăsesc în acest parteneriat 

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educație 

„Spiru Haret”, Federaţia Naţională a Sindicatelor „Alma Mater”, Consiliul Național al 

Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța, Federația Națională a Asociațiilor de Părinți 

– Învățământ Preuniversitar. Acordul de constituire a fost semnat de preşedinţii 

organizaţiilor, respectiv: prof. Simion Hancescu, prof. Marius Ovidiu Nistor, prof. 

univ. dr. ing. Anton Hadăr, eleva Ioana Băltăreţu, elevul Constantin Alexandru 

Manda şi Iulian Cristache. 

 

Scopul noii structuri îl constituie „asigurarea accesului la educaţie pentru toţi 

copiii şi tinerii şi creşterea calităţii actului educaţional, prin crearea unui cadru de 

învăţare eficient şi atragerea de resurse umane de înaltă calitate”. Un obiectiv major 

de acţiune solidară este acela de „creșterea progresivă a procentului alocat 

educației, astfel încât în anul 2020 să se acorde 6% din PIB pentru învățământ şi 1% 

din PIB pentru cercetare ştiinţifică”. 

Alianţa îşi propune ca obiective:  

1. Promovarea unei viziuni privind educaţia în România, a unor politici şi strategii în 

domeniu care să permită atingerea scopului APEC, precum şi a legislaţiei 

specifice adecvate;  
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2. Măsuri de sprijin adecvat pentru elevi;  

3. Resurse financiare şi materiale adecvate;  

4. Calitate prin curriculum, evaluare, resurse didactice inovative;  

5. Resursă umană de calitate. 

 

V.3. – Alte acţiuni 

 

22001133  
 

 

▪ Federaţia Sindicatelor Libere din Învățământ a transmis domnului ministru Remus 

Pricopie, la începutul de mandatului în calitate de ministru al Educaţiei Naţionale, 

un document conţinând cele mai importante probleme ale sistemului educaţional 

şi ale salariaţilor săi cerând, adoptarea măsurilor necesare pentru:  

 

1. Modificarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare: 

a. Modificarea nivelurilor sistemului de învăţământ preuniversitar, astfel: 

- educaţia timpurie (0 – 6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 

ani) şi nivelul preşcolar, care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie, 

grupa mare, grupa pregătitoare (3–6 sau 7 ani); 

- nivelul primar care cuprinde clasele I-IV; 

- învăţământul secundar care cuprinde: 

- nivelul gimnazial, cu clasele V–VIII, 

- nivelul liceal, cu clasele IX-XII pentru filiera teoretică şi pentru filiera 

vocaţională şi IX–XIII pentru filiera tehnologică 

- reînființarea școlilor profesionale;  

b. Modificarea componenţei consiliului de administraţie, astfel încât ponderea 

personalului didactic și personalului de conducere din unitate să constituie 

o majoritate simplă, dar și că trebuie prevăzută expres componenţa 

consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ special, din care să 

facă parte reprezentanții consiliului județean; 

c. Demararea unei reforme curriculare reale, prin modificarea de urgenţă a 

programelor, planurilor cadru şi manualelor şcolare; 
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d. Consacrarea dreptului personalului didactic auxiliar de a beneficia de 

decontarea cheltuielilor de navetă; 

e. Reintroducerea dispoziţiei referitoare la reducerea normei didactice de 

predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I şi peste 25 de ani 

vechime în învăţământ, fără diminuarea salariului; 

f. Reintroducerea dreptului personalului didactic de a fi pensionat la cerere, 

cu 5 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislația pensiilor, fără 

diminuarea cuantumului pensiei; 

g. Renunțarea la finanțarea „per elev” în învățământul preuniversitar de stat; 

h. Reintroducerea recunoașterii ca vechime la catedră a perioadelor de 

concedii fără plată pentru personalul didactic, care din proprie initiațivă 

solicită să se specializeze sau să participe la cercetare științifică în țară sau 

în străinătate, cu o durată totală ce nu poate depăși 3 ani într-un interval de 

7 ani; 

i.      Reintroducerea concursului național unic de titularizare în sistem, a 

concursului de admitere în clasa a IX-a, precum și a concursului de admitere 

în învățământul superior pentru viitoarele cadre didactice din învățământul 

preuniversitar; 

j.      Reintroducerea diverselor drepturi și facilități reglementate pentru 

salariații din învățământ și copiii acestora prin Legea nr. 128/1997 privind 

Statutul personalului didactic: acordarea gradației de merit și personalului 

didactic auxiliar din învățământul preuniversitar; 

2. Alocarea de la bugetul de stat a unui procent din P.I.B. apropiat de 6%; 

3. Promovarea unui act normativ care să permită deblocarea posturilor didactice 

auxiliare și nedidactice din învăţământul preuniversitar de stat,  a căror ocupare 

a fost suspendată, începând cu luna aprilie 2009; 

4. Organizarea, în regim de urgență, a concursurilor de ocupare a funcțiilor de 

conducere, îndrumare și control din învățământul preuniveristar, având în vedere 

că marea majoritate a acestor funcții sunt ocupate prin detașare în interesul 

învățământului;  

5. Rezolvarea în regim de urgență și în mod unitar, la nivel naţional, a problemei 

absolvenţilor Universităţii „Spiru Haret”, formele de învățământ „cu frecvență 

redusă” și „învățământ la distanță”; 

6. Problemele privind SALARIZAREA personalului din învățământ:  

a. necesitatea salarizării personalului didactic în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 221/2008, precum și salarizarea diferenţiată a personalului 
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didactic, principalul criteriu care să stea la baza acestui sistem fiind cel al 

progresului şcolar al beneficiarilor direcți ai învățământului preuniversitar; 

b. problema salarizării cadrelor didactice care îndeplinesc condiţiile pentru a 

ocupa funcţiile de profesor pentru învăţământul preşcolar, profesor pentru 

învăţământul primar şi profesor de instruire practică, deoarece în Anexa nr. 

2 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a 

personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se aplică şi în 

anul 2013, nu sunt prevăzute aceste funcţii didactice; 

c. acordarea sporului de doctorat pentru personalul didactic din învățământul 

preuniversitar; 

d. încadrarea personalului didactic sau prestarea de servicii didactice nu doar 

prin plata cu ora, ci și prin cumul;  

e. instituirea unei excepţii de la regula privind plata eşalonată, pentru 

salariaţii pensionari şi cei pensionabili, cărora drepturile de natură salarială, 

stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, să le fie acordate 

într-o singură tranşă. 

 

În acelaşi an s-au realizat şi alte acțiuni care să vină în sprijinul angajaţilor 

din sistem: 

 

▪ S-a semnat Acordul asupra poziției comune a M.E.N., federațiilor sindicale și a 

Federației naționale a asociațiilor de părinți din învățământul preuniversitar, 

referitoare la organizarea clasei pregătitoare în anul școlar 2013/2014, prin care 

s-a convenit menținerea clasei pregătitoare ca parte a învățământului primar 

obligatoriu, începând cu vârsta de 6 ani și organizarea acesteia într-un mod mai 

flexibil, astfel încât aceasta să se desfășoare fie la școală, fie la grădiniță, dar cu 

același curriculum și cu cadre didactice calificate pentru învățământul primar; 

 

▪ S-au sesizat Comisiile de muncă și de învățământ ale Parlamentului că personalul 

didactic de predare nu beneficiază de decontare integrală a cheltuielilor pe 

mijloacele de transport în comun deoarece contravaloarea călătoriilor pe 

mijloacele de transport în comun/ a abonamentelor sau, după caz, 

contravaloarea a 7,5 l benzină Premium, a crescut considerabil, iar Legea nr. 

285/2010 prevedea expres că majorarea de 15% se aplică la cuantumul aflat în 

plată în luna octombrie 2010, și solicitam rezolvarea acestei probleme, cu prilejul 
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discutării, în Parlamentul României, a proiectului legii de aprobare a O.U.G. nr. 

84/2012; 

 

▪ S-a sesizat că proiectul Hotărârii privind metodologia de calcul pentru 

determinarea costului standard per elev/preşcolar şi finanţarea de bază a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din bugetele locale, pe baza 

standardelor de cost pe elev/preşcolar/an prevede o creștere medie a costului 

standard per elev/preșcolar de 8%, procentul fiind mult mai mic în cazul 

învățământului gimnazial din mediul rural și a învățământului gimnazial cu profil 

muzică, ceea ce nu va permite plata salariilor personalului din învățământ în anul 

2013; 

 

▪ S-a solicitat modificarea proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea 

normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat pentru a se a asigura sumele necesare pentru plata liderilor 

degrevați conform C.C.M.U.N.S.A.I.P., propunere care se regăsește în art. 3 din 

Anexa nr. 1 la H.G. nr. 72/2013; 

 

▪ S-a solicitat președintelui Casei Naționale de Pensii Publice să asigure distribuirea 

de bilete de tratament balnear, salariaților din învățământul preuniversitar, 

conform solicitărilor transmise de organizațiile afiliate la federația noastră, 

solicitare care s-a repetat și în anii următori; 

 

▪ S-a solicitat M.E.N. să transmită precizări scrise privind acordarea sporului pentru 

condiții de muncă, în conformitate cu prevederile alineatelor (3) ale art.9 și, 

respectiv, art. 6 din Anexa nr. 5 la Legea nr. 63/2011, precum și privind acordarea 

concediului de odihnă suplimentar,  între 5 și 10 zile lucrătoare, personalului 

didactic auxiliar și personalului nedidactic, prevăzut de Contractul Colectiv de 

Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar; 

 

▪ S-au transmis propuneri privind conținuturile programelor școlare pentru clasa 

pregătitoare, clasa I și clasa a II-a; 

 

▪ S-a solicitat organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor de director și 

director adjuncți din unitățile de învățământ; 
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▪ S-a solicitat Comisiilor pentru învățământ ale Parlamentului, ministrului educației 

naționale – Remus Pricopie, dar și ministrului dezvoltării regionale, dl. viceprim-

ministru Liviu Dragnea, să nu susțină măsurile de descentralizare în domeniul 

învățământului cuprinse în TITLUL V - Măsuri de descentralizare în domeniul 

învăţământului preuniversitar - al Proiectului de lege privind stabilirea unor 

măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi 

organe de specialitate ale administraţiei publice, precum și a unor măsuri de 

reformă privind autoritățile administrației publice locale și funcționarii publici; 

 

▪ S-a organizat, la Senatul României, dezbaterea cu tema „Educația românească – 

realități și soluții”, la care au fost invitați să participe, Primul-Ministru al României 

– Victor Ponta, ministrul finanțelor publice – Daniel Chițoiu,  ministrul delegat 

pentru buget – Liviu Voinea, ministrul educației naționale – Remus Pricopie, 

președinții celor două camere ale Parlamentului, precum și  membrii  comisiilor 

de învățământ și ai comisiilor de buget ale Parlamentului, elevi, studenți și 

părinți; 

 

▪ S-a solicitat ministrului delegat pentru buget, Liviu Voinea, să se transmită o 

adresă trezoreriilor astfel încât, în luna decembrie să se permită efectuarea a 

două plăți, ținând cont că în luna decembrie se plătesc salariile aferente lunii 

noiembrie, dar și drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești, 

aferente anului 2013, solicitare acceptată; 

 

▪ La Federația Sindicatelor Libere din Învățământ s-au afiliat trei organizații 

sindicale: Sindicatul Național al Educatorilor, care reprezintă interesele a 500 de 

membri, Sindicatul Învățământului Preuniversitar Timiș, reprezentând 

aproximativ 1300 de membri și Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul 

Preuniversitar Iași, care reprezintă interesele a 8000 de membri de sindicat. 

 

 

22001144  
 

▪ S-a solicitat Guvernului să adopte măsuri urgente de modificare a legislației și, în 

special, a Legii educației naționale, prin care: 
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- să se interzică constituirea așa-numitului „fond al clasei”, inclusiv 

implicarea părinților în gestionarea acestuia; 

- să se instituie, prin lege, măsuri de protecție a personalului din unitățile de 

învățământ care sunt, din ce în ce mai des, victime ale violenței verbale și 

fizice a părinților și elevilor, fără a avea la dispoziție nici o pârghie pentru a 

interveni împotriva celor care recurg la asemenea acte; 

- să se regândească sistemul de salarizare a personalului din învățământ 

pentru că, numai printr-o salarizare motivantă, profesia de dascăl va 

deveni atractivă pentru cadrele didactice cu vocație. Prin aceasta adresă 

solicitam și respectarea Legii educației naționale, în sensul alocării a 

minimum 6% din P.I.B., pentru finanțarea învățământului, întrucât este de 

datoria statului român să depună toate eforturile, astfel încât tuturor 

unităților de învățământ  preuniversitar de stat, din mediul urban și din cel 

rural, să li se asigure sumele necesare pentru buna funcționare și pentru 

desfășurarea unui proces instructiv – educativ de calitate și să asigure 

fiecărui copil dreptul de acces la un învățământ de calitate!; 

 

▪ S-a solicitat ministrului educației, domnul Remus Pricopie, să transmită 

Guvernului României un document din care să rezulte care este efortul financiar 

pe care l-ar genera plata diferenţelor salariale pentru perioada  01 octombrie 

2008 – 13 mai 2011, pentru personalul didactic din învăţământul de stat, pentru 

a se putea reglementa, în mod unitar, la nivel național, acordarea drepturilor 

salariale decurgând din aplicarea Legii nr. 221/2008, pentru perioada 01.10.2008 

- 13.05.2011, tuturor salariaților, personal didactic și didactic auxiliar, din 

învățământul  de stat; 

 

▪ S-a solicitat Partidului Social Democrat și Partidului Național Liberal o întâlnire a 

conducerii partidelor cu cea a federației, pentru a prezenta neajunsurile 

sistemului de învățământ preuniversitar românesc; 

 

▪ S-a solicitat M.E.N. să solicite inspectoratelor școlare să avizeze statele de plată a 

salariilor, așa cum au fost acestea transmise de unitățile de învățământ, până la 

publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei privind 

neconstituționalitatea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2013. Solicitam și organizarea unei întâlniri între reprezentanții 

M.E.N. și cei ai federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar pentru a 



RAPORT 2012 - 2017 
 

 
 

 

65 

discuta măsurile ce se impun adoptate, ca urmare a acestei decizii a Curții 

Constituționale; 

 

▪ S-a sesizat M.E.N. insuficiența fondurilor pentru plata drepturilor salariale 

stabilite prin hotarâri judecătorești, aferente anului 2013 și încă neachitate,  dar 

și pentru anul 2014; 

 

▪ S-a transmis Guvernului lista cu cele mai importante probleme ale sistemului de 

învățământ: 

- subfinanțarea cronică;  

- reducerea masivă a posturilor didactic-auxiliare și nedidactice;  

- salarizarea nemotivantă; calculul incorect al costului standard per 

preșcolar/elev;  

- excesiva politizare a învățământului;  

- necesitatea modificării legii educației naționale nr. 1/2011 – modificarea 

componenței consiliului de administrație, reînființarea școlilor profesionale, 

reforma curriculară reală, prin modificarea de urgenţă a programelor, 

planurilor cadru şi manualelor şcolare; acordarea gradației de merit și 

personalului didactic auxiliar; rezolvarea problemei absolvenților Universității 

„Spiru Haret”,  formele de învățământ „cu frecvență redusă„ și „la distanță”; 

 

▪ S-a solicitat C.S.D.R. ca reprezentanții confederației în comisiile de dialog social 

de la nivelul aministrației publice locale să supună discuțiilor și problemele 

specifice sistemului educațional; 

 

▪ F.S.L.I. a transmis P.S.D. documentul intitulat “10 dintre cele mai importante 

probleme ale sistemului educațional”, solicitând o întâlnire cu reprezentanții 

partidului în cadrul căreia să se discute aceste probleme și soluțiile de rezolvare 

(4.04.2014). 

 

▪ S-a solicitat ministerului să emită precizări privind aplicarea dispozițiilor art. 4 

din Condițiile de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor 

activități de timp liber în sistemul de învățământ preuniversitar, anexă la 

O.M.E.N. nr. 3060/2014, în sensul că personalul didactic nu este obligat să 

urmeze, contra cost, cursuri de prim ajutor, organizate de Crucea Roșie Română 

(7.04.2014) 
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▪ F.S.L.I., F.S.E. „Spiru Haret” și F.N.S. „Alma Mater” au solicitat Primului – ministru 

al României o întâlnire cu reprezentanții celor trei federații, pentru a discuta 

problemele învățământului (11.04.2014); 

 

▪ Organizațiile sindicale afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ au 

organizat întâlniri cu parlamentarii partidelor din arcul guvernamental, precum și 

cu candidații la europarlamentare, în cadrul cărora s-au dezbătut problemele 

specifice învățământului; 

 

▪ S-a cerut Comisiilor de Învățământ ale Parlamentului să nu susțină proiectul Legii 

privind drepturile copilului cu dizabilități, anexând punctele de vedere ale 

organizațiilor sindicale afiliate, dar și pe cele ale departamentelor de 

psihopedagogiespecială ale facultăților de psihologie din cadrul Unievrsității 

București și Universității Babeș – Bolyai din Cluj – Napoca; 

 

▪ S-a solicitat M.E.N. modificarea CALENDARULUI de administrare a evaluărilor 

naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014, astfel 

încât evaluarea unor competenţe din aria curriculară "Limbă şi comunicare" să 

se desfășoare într-o altă zi decât 5 iunie 2014 (Ziua Învățătorului); 

 

▪ S-a cerut M.E.N. adoptarea unui act normativ de modificare și completare a Legii 

nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic 

şi didactic auxiliar din învăţământ, în vederea rezolvării problemelor în domeniul 

salarizării personalului didactic; 

 

▪ S-a solicitat M.E.N. să modifice Procedura 646/06.05.2014, în sensul stabilirii 

unui interval orar care să permită prezența tuturor membrilor comisiilor de 

organizare și administrare în centrele de evaluare și desfășurarea în condiții 

normale a evaluărilor naționale și nu în intervalul orar 500- 600; 

 

▪ In data de 29.05.2014, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, a avut loc întâlnirea ministrului delegat pentru dialog 

social cu Președintele F.S.L.I., în cadrul căreia s-au abordat probleme privind 

salarizarea personalului din învățământ. S-a solicitat ministrului delegat pentru 

buget, domnul Liviu Voinea, să intervină în sensul autorizării transferului 
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sumelor de bani din trimestrul III și/sau IV, în vederea plății sumelor stabilite în 

favoarea personalului didactic, prin hotărâri judecătorești, solicitare acceptată; 

 

▪ În urma discuțiilor cu ministrul educației, domnul Remus Pricopie s-au convenit 

următoarele: 

- deblocarea programului EDUSAL astfel încât să se poată plăti, odată cu 

lichidarea aferentă lunii iunie, acolo unde există fonduri, sumele restante 

neacordate în primele două trimestre ale anului 2014;  

- plafonul maxim brut/persoană/trimestru să nu depășească suma de 4000 

de lei;  

 

▪ În urma intervenției F.S.L.I., M.E.N. a trimis către inspectoratele școlare o Notă 

prin care se precizează că O.M.E.N. nr.3597/18.06.2014 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic 

şi didactic auxiliar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 6.143/2011 se aplică începând 

cu anul școlar viitor. Totodată, M.E.N. a modificat și Anexa 2 a aceluiași ordin, 

care conținea greșeli; 

 

▪ Solicitarea transmisă M.E.N. de a susține adoptarea, anterior începerii anului 

școlar 2014-2015, a unui act normativ care să permită ocuparea conform 

principiului „unu la unu” a posturilor nedidactice și didactice auxiliare 

vacante/care se vacantează, pentru a nu mai fi periclitată sănătatea și 

integritatea copiilor de vârstă preșcolară și a elevilor; 

 

▪ S-au transmis Guvernului României constatările Colegiului Național al Liderilor 

F.S.L.I. privind O.U.G. nr. 49/2014, dar și lista cu cerințele salariaților din 

învățământ, conform hotărârii Colegiului Național al Liderilor F.S.L.I.; 

 

▪ S-a solicitat Guvernului ca plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri 

judecătorești în favoarea personalului din învățământ să se prevadă în bugetul 

Ministerului Educației Naționale și să fie repartizate unităților de învățământ, 

prin inspectoratele școlare, propunere neacceptată. 

 

▪ S-a solicitat Președintelui comisiei de învățământ a Senatului României, doamna 

Ecaterina Andronescu, o întâlnire a membrilor comisiei cu reprezentanții F.S.L.I., 
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pentru a discuta proiectele de acte normative de modificare a Legii nr. 1/2011, 

aflate la comisia de specialitate; 

 

▪ La solicitarea F.S.L.I., la sfârșitul lunii septembrie 2014, M.E.N. a deblocat 

EDUSALUL pentru plata hotărârilor judecătorești. 

 

 

22001155  

 

▪ În data de 02.02.2015 are loc întâlnirea liderilor federațiilor din învățământ cu 

ministrul educației, domnul Sorin Cîmpeanu și cu secretarul de stat de la 

învățământul preuniversitar, domnul Vasile Șalaru, în cadrul căreia partea 

sindicală a atras atenția asupra mai multor puncte din Acordul semnat de 

Guvern cu sindicatele din învățământ în data de 27 octombrie 2014, care nu sunt 

respectate: 

- salarizarea personalului nedidactic și pensionarea anticipată; 

- modificarea Legii 63/2011, în sensul reglementării salarizării în regim de 

cumul; 

- inexistența   metodologiei de decontare a navetei; 

- situația privind deblocarea posturilor - în  teritoriu, inspectoratele școlare 

solicitau unităților de învățământ reducerea de posturi, în condițiile în 

care, conform Acordului, ar fi trebuit suplimentate 1.250 de posturi pentru 

personalul nedidactic și auxiliar, de la 1 ianuarie 2015.  

 

▪ S-a cerut sprijinul asociațiilor autorităților administrației publice locale, pentru a 

rezolva problema plății drepturilor cuvenite conform hotărârilor judecătorești; 

 

▪ S-a luat atitudine față de modul de desfășurare a examenului național de 

definitivare în învățământ, solicitând ministerului să verifice modul în care au fost 

formulate subiectele, dar și baremul de corectare; 

 

▪ S-au transmis celor trei partide de guvernamânt lista cu principalele probleme ale 

sistemului educațional și s-a solicitat o întâlnire cu reprezentanții F.S.L.I. 

Problemele avute în vedere: 

- modificarea programelor școlare; debirocratizarea sistemului de 

învățământ; depolitizarea funcțiilor de conducere; 
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- lipsa condițiilor pentru acordarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

pentru peste 2500 de unități de învățământ;   

- învestirea cu statut de autoritate publică a cadrelor didactice;  

- asigurarea cheltuielilor de personal de la bugetul de stat prin bugetele 

inspectoratelor școlare;  

- pensionarea cadrelor didactice cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei 

standard, fără diminuarea cuantumului pensiei;  

- modificarea componenței consiliului de administrație al unităților de 

învățământ, astfel încât personalul didactic să reprezinte 50%+1 dintre 

membrii acestuia; 

- majorarea cu 12% a salariilor personalului nedidactic din inspectorate și din 

minister. 

 

▪ S-a solicitat M.E.N.C.Ș. să transmită inspectoratelor școlare o Notă privind 

sărbătorirea zilei de 5 octombrie, prin desfășurarea de acțiuni specifice acestui 

eveniment. 

 

▪ S-au cerut M.F.P. clarificări privind modul de calcul al dobânzilor legale acordate 

prin hotărâri judecătorești și a capitolului de cheltuieli bugetare din care se 

efectuează aceste plăți, probleme nelămurite nici până în prezent. 

 

▪ În data de 5 octombrie 2015, cele 3 federații sindicale din învățământ au 

organizat o dezbatere națională pe tema educației, la Colegiul Național "Sf. 

Sava", acțiune la care au participat și  reprezentanți ai Guvernului, Președinției, 

partidelor parlamentare, elevilor și părinților. 

 

▪ S-a solicitat M.E.N. sistarea proiectului PODCA „Creșterea calității sistemului 

educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente 

moderne de management și monitorizare”. 

 

 

22001166  

 

▪ S-a cerut M.E.N.C.Ș. amânarea discutării criteriilor de performanță pentru 

personalul din învățământ, propuse de minister, în vederea finalizării Proiectului 

Legii cadru de salarizare; solicitarea avea la bază faptul că se cereau propuneri în 
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termen de 24 de ore, pe un material de importanță deosebită; 

 

▪ S-a transmis senatorilor o scrisoare deschisă prin care li se solicită să voteze 

împotriva propunerii legislative privind unele măsuri în domeniul învățământului 

(adoptată tacit de Camera Deputaților) prin care se intenționa desființarea 

inspectoratelor școlare și transferul unităților conexe – cluburi ale copiilor, 

palate ale copiilor și cluburi sportive școlare în subordinea autorităților 

administrației publice locale; 

 

▪ S-a cerut ministrului educației, domnul Adrian Curaj, să intervină pentru a nu se 

mai folosi cadrele didactice, pentru efectuarea triajului epidemiologic al elevilor, 

la începutul orelor de curs; 

 

▪ S-a solicitat M.F.P. să precizeze dacă pentru sumele reprezentând dobânzii legale 

acordate prin hotărâri judecătorești se reține impozitul pe venit și/sau 

contribuțiile sociale obligatorii;  ni s-a comunicat că, pentru aceste sume, se 

reține impozitul pe venit, dar nu se rețin contribuțiile de asigurări sociale; 

 

▪ S-a transmis Primului-ministru principalele nemulțumiri ale salariaților din 

învățământ: neaprobarea legii cadru de salarizare; modul greșit de stabilire a 

costului standard, nedecontrarea integrală a cheltuielilor de navetă ale 

personalulu didactic; creșterea numărului de agresiuni la care sunt supuse 

cadrele didactice de către elevi și părinți; neadoptarea măsurilor de depolitizare 

a învățământului; 

 

▪ S-a solicitat  partidelor parlamentare – P.S.D., A.L.D.E., P.N.L. și U.N.P.R.- o 

întâlnire a conducerilor acestora cu cea a federației, în vederea discutării 

problemelor sistemului de învățământ, solicitare acceptată de ALDE și UNPR; 

 

▪ O delegație a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, formată din Simion 

Hancescu – Președinte, Constantin Rada – Secretar General, Giani Leonte – 

vicepreședinte și Președinte al Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, 

Laviniu Lăcustă – Președinte Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul 

Preuniversitar Iași și George Purcaru – Președinte Sindicatul Liber din Învățământ 

Bacău, a avut o discuție cu Viceprim-ministrul României, domnul Vasile Dâncu, 

ca urmare a situației din cele trei județe (Suceava, Iași, Bacău) în care există un 
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procent semnificativ de membri de sindicat care au anunțat public că doresc să 

se retragă de la examenele naționale din această vară. În cadrul discuțiilor s-au 

abordat probleme generate de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 

20/2016, dar și alte probleme specifice sistemului educațional, inclusiv cele 

privind elaborarea unui proiect de lege a salarizării în sistemul bugetar. Guvernul 

tehnocrat nu a reușit să finalizeze elaborarea acestei legi unitare! 

 

▪ S-a luat atitudine față de declarația elucubrantă și cinică a „tehnocratului” 

Marius Raul Bostan, Ministrul comunicațiilor, care a produs stupefacție și revoltă 

în rândul salariaților din educație și, probabil, a multor părinți: „gratuitatea 

învățământului este o reminiscență a anilor de comunism”, iar „o mărire de 

salarii în zona asta de educație nu ar provoca decât pagube pe următorii 2-3-5 

ani, dar pagube pe care nu le mai poți recupera.” S-a cerut Primului-ministru 

Dacian Cioloș și Președintelui României, revocarea din funcție a ministrului 

Bostan. În urma luărilor de poziție ale tuturor celor implicați/ interesați de actul 

de instrucție și educație, ministrul Bostan a demisionat; 

 

▪ Guvernul adoptă O.G. nr. 14/2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 

2016, prin care, în urma demersurilor F.S.L.I., se prevăd, în bugetul M.E.N.C.Ș., 

sume pentru aplicarea Legii nr.85/2016, iar în anexele nr. 3 și nr. 4 sunt 

prevăzute și fonduri pentru plata sumelor stabilite prin hotărâri judecătorești, 

reprezentând drepturi salariale cuvenite personalului din învățământ și care 

trebuiau plătite până la 31 decembrie 2015, dar care nu au fost achitate până la 

acea data (tranșele cuvenite pentru anul 2016 ce trebuiau plătite începând cu 

luna martie 2015); 

 

▪ Solicitare către M.E.N. să intervină pentru a se asigura reîncadrarea salariaților 

care erau angajați pe funcția de îngrijitor și desfășurau activitate la grupa de 

preșcolari pe funcția didactică auxiliară de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar, 

așa cum se prevede expres în Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

582/2016. 

 

22001177  
 

▪ F.S.L.I. sesizează Primului-ministru Mihai Grindeanu problemele generate de unii 

funcționari din cadrul Ministerului Educației Naționale, care printr-o interpretare 
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ilegală a prevederilor O.U.G. nr. 12/2017 și H.G. nr. 38/2017, prejudiciază grav 

drepturile salariale care se cuvin personalului didactic și didactic auxiliar din 

învățământ, deoarece sporurile și indemnizațiile se calculează la nivelul salariului 

din decembrie 2016 și nu în raport cu salariul de bază majorat din ianuarie 2017. 

 

▪ În urma numeroaselor demersuri ale F.S.L.I., Guvernul a adoptat O.U.G. nr. 

17/2017, prin care s-au majorat cu 20%, de la 1 februarie, salariile de bază de 

care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ 

superior/universitar, din învăţământul preuniversitar, din bibliotecile centrale 

universitare, din unităţile de învăţământ special, din unităţile de învăţământ cu 

program sportiv suplimentar, din unităţile conexe ale învăţământului 

preuniversitar şi din unităţile de învăţământ pentru activităţi extraşcolare. 

 

▪ S-a solicitat alocarea, la rectificarea bugetară, a fondurilor necesare pentru plata 

hotărârilor judecătorești, inclusiv a celor care au ca obiect acordarea daunelor - 

interese moratorii; 

 

▪ S-au transmis propuneri la Proiectul de lege prin care să se asigure finanțarea 

cheltuielilor cu salariile de la bugetul de stat, prin bugetul M.E.N. – al 

inspectoratelor școlare - al unităților de învățământ; prin același proiect de lege 

se va asigura, de la bugetul de stat prin bugetul M.E.N. și plata sumelor cu titlul 

de daune – interese moratorii, acordate prin hotărâri judecătorești. Acest 

proiect de lege urmează să fie trimis Parlamentului pentru dezbatere în 

procedură de urgență, astfel încât, acest circuit financiar să se aplice de la 1 

ianuarie 2018. 

 

▪ S-au transmis propuneri la proiectul ordinului comun al M.E.N. și M.M.J.S. prin 

care se stabilesc funcții didactice auxiliare. 

 

▪ F.S.L.I. a solicitat adoptarea măsurilor legislative necesare pentru rezolvarea 

problemelor apărute în salarizarea personalului didactic, ca urmare a  intrării în 

vigoare a Legii – cadru nr. 153/2017; 

 

▪ S-a solicitat Consiliului Legislativ să precizeze în ce măsură dispozițiile H.G. nr. 

582/2016, cu modificările și completările ulterioare și-au încetat efectele juridice 
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sau rămân aplicabile, în condițiile în care prevederile O.U.G. nr. 20/2016 și cele 

ale O.U.G. nr. 43/2016 au fost abrogate expres prin Legea – cadru nr. 153/2017. 
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CAPITOLUL VI 

 

AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  BBIIRROOUULLUUII  OOPPEERRAATTIIVV  ŞŞII  AA    

DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTEELLOORR  FF..SS..LL..II..  
  

 

Biroul Operativ (BO) asigură conducerea federaţiei între şedintele Colegiului 

Naţional al Liderilor (CNL) şi elaborează strategia pentru soluţionarea revendicărilor 

stabilite acesta. De asemenea, Biroul Operativ: 

- analizează şi hotărăşte sau supune dezbaterii CNL apelurile, moţiunile şi 

propunerile organizaţiilor sindicale afiliate, conform ariei de competenţă;  

- hotărăşte şi aprobă contribuţiile federaţiei pentru unele acţiuni profesionale, 

sociale, culturale şi sportive;  

- desemnează reprezentanţii federaţiei în diverse organisme departamentale, 

naţionale sau internaţionale, de interes sindical sau profesional;  

- desemnează reprezentanţii federaţiei care să negocieze cu conducerile 

administrative locale şi/sau centrale şi care să reprezinte interesele membrilor 

de sindicat. 

 

De asemenea, Departamentele de specialitate ale F.S.L.I. sunt coordonate de 

vicepreşedinţi, membri ai B.O., acestea fiind următoarele: 

1. Departamentul de Relaţii Internaţionale – responsabil: Adrian VOICA; 

2. Departamentul de Formare şi Proiecte – responsabili: Dănut IENEŞESCU şi 

Gabriel PLOSCĂ; 

3. Departamentul Organizatoric, Politici sociale şi sindicale – responsabili: Aurel 

BOGATU şi Ion DOBRE; 

4. Departamentul de Comunicare şi Imagine publică -  responsabil: Manole 

Gheorghe CHIRIAC; 

5. Departamentul de Resurse Umane – responsabil: Emil MOCIAN; 

6. Departamentul Organizarea şi Funcţionarea Învăţământului – responsabili: 

Cornelia POPA STAVRI, Emil POAMĂ şi Eusebiu LEHENE; 

7. Departamentul Egalitate de Şanse, Femei şi Tineret – responsabil: Giani 

LEONTE; 

8. Departamentul Legislație şi Litigii – responsabil: Lucia Maria COJOCARU. 
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VI.1. Departamentul de Relaţii Internaţionale 

 

Departamentul de Relaţii Internaţionale (DRI) participă la dezvoltarea 
relațiilor de cooperare ale F.S.L.I. dezvoltând, prin parteneriate, dimensiunea 
europeană a federației şi promovând imaginea externă a organizației noastre, ceea 
ce contribuie la creşterea influenţei federației în cadrul organismelor europene la 
care suntem afiliați (ex.: ETUCE, IE), fapt care se reflectă benefic şi în plan național şi 
în activitatea tuturor celorlalte departamente. Activitatea unora dintre 
departamente este interdepentă mai ales pe segmentul proiectelor cu finanțare 
europeană, ceea ce face vitală cooperarea DRI cu Departamentul de Formare şi 
Proiecte, Departamentul Organizarea şi Funcţionarea Învăţământului, 
Departamentul de Comunicare şi Imagine publică şi cu Departamentul Egalitate de 
Şanse, Femei şi Tineret. 
 

În perioada 2012 - 2017 DRI a avut câteva realizări notabile care sunt 
prezentate în acest raport. 
 

Începând din anul 2012 activitatea F.S.L.I. în cadrul Comitetului Sindical 

European pentru Educaţie (ETUCE) a devenit din ce în ce mai semnificativă pentru ca 

în 2015 să culmineze cu organizarea la Bucureşti la Reuniunii la nivel înalt a 

preşedintilor de organizaţii sindicale din educaţie din Europa Centrală şi de Est – CEE 

ROUND TABLE (19 – 21.10.2015). 

În toată această perioadă F.S.L.I. a participat activ la realizarea de documente, 

rezoluţii şi strategii la nivel european atât în cadrul conferinţelor ETUCE, cât şi în 

cadrul Comitetului Permanent pentru Egalitate de Şanse în care am fost membri în 

Consiliul Director, reprezentantul F.S.L.I. fiind ales prin vot de 42 de organizaţii din 

Europa (2013 - 2017).  

 

De asemenea, F.S.L.I. reprezintă România în cadrul Mecanismului European de 

Dialog Social pentru Educație – ESSDE (comisie de dialog social la nivelul Uniunii 

Europene). În acest context, dna Alexandra CORNEA, reprezentantul F.S.L.I. în Grupul 

de lucru pentru Egalitate a participat la reuniunile lunare și a fost desemnată să 

reprezinte Confederația Europeană a Sindicatelor și ETUCE la negocierile cu 

Asociația Europeană a Patronatelor pentru reactualizarea Directivei Europene 

privind Concediile de maternitate și de îngrijire – 23.02.2016 și 11.10.2016. 
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În anul 2016, F.S.L.I. a contribuit în mod direct la elaborarea documentelor și 

implementarea activităților derulate de ETUCE privind: 

1. politicile și activitățile care vor fi derulate de Internaționala Educației (IE) în 

Regiunea Europa, inclusiv realizarea de răspunsuri la solicitările unor 

organisme internaționale ca OECD și UNESCO;  

2. dezvoltarea de relații parteneriale pozitive cu organizațiile europene care au 

obiective similare: Confederația Europeana a Sindicatelor, Confederația 

Internațională a Sindicatelor, PERC – Comitetul Regional Pan-European; 

3. promovarea de politici la nivelul Consiliului Europei și a altor organisme inter-

guvernamentale; 

4. promovarea de politici la nivelul UE și EFTA. 

 

Având în vedere activitatea depusă de Departamentul Relaţii Internaţionale 

în anii 2013 – 2016, în actualul mandat al Comitetului ETUCE, dl. Simion HANCESCU a 

fost ales de cei 1500 de delegaţi prezenţi la Conferinţa ETUCE de la Belgrad din 2016, 

reprezentant al tuturor organizațiilor sindicale din educaţie din România în acest 

organism care gestionează activitatea la nivel european, pentru un mandat de 4 ani.  

De asemenea, dna Alexandra CORNEA – director al departamentului, a fost 

aleasă în martie 2017, în unanimitate prin votul celor 131 de organizații membre ca 

Vicepreședinte al Comitetului Permanent pentru Egalitate și a fost desemnată facă 

parte din echipa care va pregăti documentele şi rezoluțiile ce vor fi prezentate în 

2018 cu ocazia celui de-al III-lea Congres Mondial al Organizațiilor de Femei din 

Internaționala Educației.  

Începând din 2016, dl. Adrian VOICA – vicepreşedinte, responsabil de relaţiile 

internaţionale este cel care reprezintă ţările din Europa de Est în Biroul CSFEF – 

Comitetul Sindical al Ţărilor Francofone pentru Educaţie şi Formare pentru un 

mandat de 4 ani. 

 

La sediul Centrului Internaţional de Formare al Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii (2015) a avut loc Reuniunea de constituire a Reţelei Europene a Centrelor de 

Formare ale Sindicatelor. La această reuniune a participat dl. Adrian VOICA, 

vicepreşedinte al F.S.L.I. Consecința participării la acestă reuniune a fost înscrierea 

Centrului Național de Formare al F.S.L.I. în aceasta rețea europeană, fapt care ne dă 

posibilitatea de a participa la cursuri de formare în Europa, cursuri de formare 

pentru formatori, acces la materiale de formare şi dezvoltarea de parteneriate 

bilaterale. În cele 3 zile de seminar, participanţii au fost implicaţi în sesiuni de 
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formare interactive, au prezentat organizaţiile din care provin, precum şi proiectele 

de formarea profesională pe care le desfăşoară şi modul în care se face promovarea 

proiectelor europene în acest domeniu. În cadrul atelierelor de lucru dl. Voica a 

prezentat istoricul şi activitatea F.S.L.I., programele europene derulate în domeniul 

formării profesionale şi sindicale. Un mare impact asupra participanţilor din celelalte 

ţări (Marea Britanie, Franța, Belgia, Finlanda, Austria, Germania, Spania, Italia, 

Danemarca, Portugalia, Grecia) a avut prezentarea Centrului Naţional de Formare al 

F.S.L.I. şi a centrelor regionale. 

 

Reuniunile Reţelei Europene a Centrelor de Formare ale Sindicatelor au 

continuat şi în 2016 şi 2017, F.S.L.I. fiind reprezentată de dl. Adrian VOICA – 

vicepreşedinte, responsabil de relaţiile internaţionale. În anul 2017, D.R.I. a demarat 

demersurile pentru a obţine acreditarea Centrului Naţional de Formare al F.S.L.I. ca 

loc de derulare a cursurilor ETUI – Institutul European de formare Sindicală.  

 

Delegaţi ai F.S.L.I. şi ai organizaţiilor afiliate au participat de-a lungul anilor la 

numeroarse acţiuni de protest organizate la nivel european, la toate Euro-

manifestaţiile iniţiate de Confederaţia Europeană a Sindicatelor (Ljubliana, Atena, 

Bruxelles ş.a.m.d.), ultimul miting organizat de Confederaţia Europeană a 

Sindicatelor organizat la Bruxelles în 4.04.2014 având ca motto: „Să luptăm pentru: 

investiţii, locuri de muncă de calitate, egalitate!”. În ultimii ani F.S.L.I. a participat 

permanent la Reuniunile semestriale ale MIŞCĂRII SOCIAL - EUROPENE „ALTER 

SUMMIT”, ultima dintre acestea desfăşurându-se la Bruxelles, gazdă fiind Centrala 

Sindicală a Federației F.G.T.B./A.B.V.V. Belgia, între 5 - 6 Martie 2015. 

 

Un alt obiectiv al activității departamentului s-a centrat pe dezvoltarea 

parteneriatelor existente şi dechiderea de noi căi de cooperare cu diferite 

organizații. În ultimii 4 ani s-au semnat acorduri de parteneriat cu: 

- General Trade Union from Education and Scientific Research din Egipt - 

organizaţie cu care am avut schimburi de experienţă anuale (2013, 2014, 2015, 

2016) în ambele ţări, ultima acţiune fiind cea la care au participat membrii 

Departamentului pentru Egalitate de Şanse, Femei şi Tineret care au fost şi 

formatori în cadrul „Săptămânii de Cooperare cu Europa” (Cairo, 2017); 
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- C.N.V. Onderwijs din Olanda cu care s-a discutat încheierea unui parteneriat şi s-

a lucrat la realizarea unui program de formare comun prin accesarea de fonduri 

ERASMUS+ în 2015/ 2016 (2014); 

- Federaţia Sindicatelor Angajaţilor din Educaţie din Israel – ASSTI - 2 schimburi de 

experiență în Israel pentru 80 de profesori cu participarea la un curs de formare 

pentru predarea istoriei holocaustului la Institutul Internaţional pentru Studierea 

Holocaustului – Yad Vashem de la Ierusalim. Participanţii au primit certificate de 

formare (2016, 2017); 

- Sindicatul Profesorilor din Turcia - TÜRK EGITIM-SEN – vizite de cooperare în 

Turcia şi în România (2015, 2016); 

- Sindicatul Profesorilor din Malta – MUT – vizită de studiu pentru 30 de 

participanți în 2017; 

- Sindicatul Angajaţilor din Educaţie din Kuwait – Kuwait – s-a semnat un Acord 

Cadru de Colaborare în 2014 şi au avut loc vizite de schimb de experienţă în 

amblele ţări în 2015, 2016 şi 2017; 

- Federația Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova – ESTUS – 

schimburi de experienţă în ambele ţări în 2015, 2016 şi 2017. F.S.L.I. a iniţiat în 

2016 procedura de sprijin internaţional de urgenţă pentru colegii din Republica 

Moldova în perioada în care aceştia au avut mari mişcări de protest generate de 

politicile salariale inacceptabile puse în practică de Guvernul acestei ţări. Dna 

Cornea, în calitate de vice-presedinte al Comitetului Permanent pentru Egaliate 

a prezentat situaţia din Republica Moldova în cadrul Sesiunii de primavară a 

Comitetului ETUCE (martie 2017). Consecința acestui demers a constat în 29 de 

scrisori trimise din diferite țări de organizațiile sindicale, de ETUCE şi 

Internaționala Educației către Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova; 

- Federația din Educație a Comisiones Obreras Spania – FE.CC.OO. - vizită de 

studiu şi curs de formare a membrilor Departamentului Legislație şi Litigii in 

Malaga, Spania (2017). 

  În 2015, F.S.L.I. a primit la Bucureşti o delegație formată din reprezentanți ai 

organizațiilor sindicale şi patronale din Anglia, Spania, Germania, Finlanda, Olanda, 

Belgia, ai ETUCE şi EFEE (Federația Europeană a Patronatelor din Educație). 

Delegația de studiu a avut ocazia să se întâlnească cu membri ai Biroului Operativ al 

F.S.L.I. şi cu un reprezentant al M.E.N., care au prezentat punctul de vedere cu 

privire la sistemul de învățământ românesc. Formatorii Centrului Național de 

Formare al F.S.L.I. care lucrează cu profesorii pe tema SSM au explicat potențiale 
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pericole de lucru ale cadrelor didactice şi au prezentat Studiul privind sănătatea şi 

siguranța în şcoli şi grădinițe din România, realizat de F.S.L.I. în 2014. Experții F.S.L.I. 

au furnizat exemple şi idei excelente privind prevenirea stresului legat de locul de 

muncă şi efectele pozitive ale măsurilor de team building, demonstrând de ce ETUCE 

a ales proiectul F.S.L.I. ca exemplu de bună practică la nivel european. Rezultatul 

acestei vizite a fost inclus în Studiul European realizat de ETUCE şi a fost prezentat în 

2016 în cadrul unei Conferințe cu 100 de participanți din toată Europa organizată de 

F.S.L.I. la Bucureşti. Mai multe informații se găsesc în secțiunea dedicată activității 

Departamentului de Formare şi Proiecte şi pe site-ul ETUCE (http://www.csee-

etuce.org/en/policy-issues/teachers-health-and-safety/work-related-stress/932-

social-partners-promoting-decent-workplaces-in-the-education-sector-2014-2015) 

 

F.S.L.I. a organizat în perioada 18 – 21.10.2015, la Palatul Parlamentului, 

Masa Rotundă a țărilor din Europa Centrală şi de Est şi zona Caucazului afiliate la 

Comitetul Sindical European pentru Educație şi Internaționala Educației – CEE 

Round Table.  

 
  Această Conferință, care a reunit 100 de preşedinți şi delegați ai 
organizațiilor sindicale din educație din 34 de țări, a avut ca obiectiv discutarea 
liniilor de politică educațională la nivel european pentru următorii doi ani, reînnoind 
mandatul Comitetului European Sindical pentru Educație – ETUCE. De asemenea, 
participanții la reuniune au abordat următoarele teme:  

 Prezentarea Studiului European privind educația în țările din Europa Centrală 
şi de Est şi zona Caucazului; 

 Poate dialogul social să aibă un impact eficient asupra decidenților politici?; 

 Investiția în educație – creşterea privatizării; 

 Competențele profesionale şi dezvoltarea profesională a profesorilor; 

 Noi metode de îmbunatățire a calității din educație 
şi au elaborat o REZOLUŢIE care defineşte liniile de acțiune sindicală în Europa 

Centrală şi de Est pentru următorii patru ani, în următorii termeni: 

 ETUCE şi sindicatele afiliate vor solicita finanțarea educației din fonduri 

publice şi accesibile pentru toți, de a promova un sistem de impozitare corect; 

 ETUCE şi sindicatele afiliate vor denunţa rolul companiilor private în 

finanţarea, furnizarea şi gestionarea instituţiilor de învăţământ şi/sau ale 

serviciilor de învăţământ care vor genera creşterea discriminării, fragmentare 

socială şi extinderea inegalităţilor; 

http://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/teachers-health-and-safety/work-related-stress/932-social-partners-promoting-decent-workplaces-in-the-education-sector-2014-2015
http://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/teachers-health-and-safety/work-related-stress/932-social-partners-promoting-decent-workplaces-in-the-education-sector-2014-2015
http://www.csee-etuce.org/en/policy-issues/teachers-health-and-safety/work-related-stress/932-social-partners-promoting-decent-workplaces-in-the-education-sector-2014-2015
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 ETUCE şi sindicatele afiliate vor continua să desfăşoare acţiuni menite să 

îmbunătăţească dialogul social şi colectiv; 

 Sindicatele afiliate vor continua negocierile la nivel naţional, regional şi local 

pentru a asigura o creştere a finanţării în domeniul educaţiei şi al salariilor 

profesorilor, accesul egal la educaţie de calitate pentru toţi elevii şi vor 

actiona pentru întărirea solidarităţii între sindicatele profesorilor din regiune 

şi în întreaga mişcare sindicală a profesorilor în Europa şi la nivel global prin 

acţiunile CEENet, ETUCE şi Internaţionala Educaţiei; 

 ETUCE şi sindicatele afiliate vor continua să sprijine iniţiativa Internaţionalei 

Educaţiei „Global Response”, cu scopul de a sensibiliza guvernele europene şi 

opinia publică în ceea ce priveşte TTIP (Tratatul Internaţional pentru Comerţ şi 

de Liber Schimb între SUA, Canada şi UE) şi comercializarea şi privatizarea 

educaţiei publice, care provoacă subminarea calităţii educaţiei. Sindicatele 

profesorilor din Ţările Europei Centrale şi de Est s-au alăturat acestei iniţiative 

globale importante prin angajarea ETUCE în elaborarea Planulului de strategie 

complementară al Global Response – Internaţionala Educaţiei, F.S.L.I. 

contribuind direct la acest document. 

 

Impactul organizării excelente de către F.S.L.I. a celui mai important 

eveniment european al Comitetului Sindical European pentru Educație - ETUCE a fost 

extrem de important pentru organizația noastră, asigurând un foarte mare capital 

de credibilitate şi profesionalism pe termen scurt şi mediu, care şi-a demonstrat 

utilitatea mai ales din perspectiva alegerilor din cadrul ETUCE, din anul 2016, dar şi 

în anii următori.  

F.S.L.I. şi-a prezentat candidatura pentru organizarea la Bucureşti a 

Conferinţei Intermediare a ETUCE în 2018 şi/ sau a Conferinţei ETUCE din 2020. 

 

Este important să menţionăm rolul semnificativ pe care F.S.L.I. şi l-a asumat 

de a facilita contactele şi de a media între Federaţia Europeană a Patronatelor din 

Educaţie (E.F.E.E.), reprezentată la Bucureşti (20.02.2014) de Preşedintele acesteia 

dl. Michael MORIARTY şi Ministerul Educaţiei Naţionale. Prin asumarea acestui 

demers, F.S.L.I. a devenit un partener respectat în Europa, iar E.F.E.E. a solicitat 

ulterior participarea reprezentanţilor organizaţiei noastre la reuniuni importante. 

Astfel F.S.L.I. este una dintre puţinele organizaţii sindicale europene care are un 

parteneriat direct şi constant cu Federaţia Europeană a Patronatelor din Educaţie – 

E.F.E.E., contribuind astfel la menţinerea dialogului social european în acest sector. 



RAPORT 2012 - 2017 
 

 
 

 

81 

 

Activitatea D.R.I. se derulează în strânsă colaborare cu celelalte 

departamente ale F.S.L.I., acest fapt reflectându-se în şi în acţiunile întreprinse de 

acestea. 

 

 

VI.2. Departamentul de Formare şi Proiecte 

 

VI.2.1. Proiecte europene 

 

F.S.L.I. a fost prima federaţie sindicală din sistemul educaţional care, 

începând cu anul 2010, a accesat fonduri structurale prin intermediul Fondului Social 

European. Proiectul POSDRU/57/1.3/S/33057 „Împreună pentru calitate în 

educaţie!” - Dezvoltarea resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin 

parteneriat educaţional, derulat în parteneriat cu A.R.A.C.I.P. şi S.N.E.S.-F.S.U., 

Franţa a fost finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională 

în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. 

În 15.02.2013 a avut loc Conferinţa finală a acestui proiect care a adus un 

foarte mare beneficiu de imagine F.S.L.I. și a asigurat o bună vizibilitate și promovare 

a federaţiei în exteriorul ţării, facilitȃnd contacte cu alte organizaţii din Europa și 

obţinerea de sprijin în momente dificile. În plus, acest proiect a contribuit la 

dezvoltarea instituţională pe termen lung a F.S.L.I., datorită dotarilor cu mobilier şi 

echipamente IT, atȃt la sediul central din Bucureşti, cȃt şi la sediile celor 8 organizaţii 

care gestionează activitatea centrelor regionale.  

 

Tot în 2013 s-a încheiat şi Proiectul POS DRU/97/6.3/S/63072: "Promovarea 

prin activităţi inovatoare a egalităţii de şanse şi de gen în cadrul organizaţiilor 

partenerilor sociali, cu accent pe instituţiile de educaţie". Manualul auxiliar 

„Diferiţi, dar egali” realizat în cadrul proiectului de echipa de implementare de la 

S.L.L.I.C.S. Neamţ a fost tradus în limba franceză şi distribuit în cadrul Comitetului 

Permament pentru Egalitate de Şanse al ETUCE având un foarte mare succes. 

Reprezentanţi ai sindicatelor din Franţa, Belgia, Germania, Marea Britanie, Irlanda, 

Islanda, Suedia, Spania, Italia, Ungaria şi Bulgaria au solicitat şi versiunea în limba 

engleză. 
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În anii 2013 – 2014 s-a derulat proiectul Case: 2012_104522 “Dezvoltarea 

structurilor de dialog social în sectorul educaţiei”. Acest proiect a avut ca promotor 

Confederația Sindicatelor Democratice din România, în parteneriat cu 

Landsorganisasjonen i Norge - Confederația Norvegiană a Sindicatelor (LO Norway), 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Skolenes Lansforbund - Federația 

Lucrătorilor din Școli (SL Norvegia) și a fost finanțat prin Programul Norvegian de 

Cooperare pentru România. Acest proiect a fost scris în cadrul departamentului de 

specialitate al F.S.L.I. şi a fost centrat pe nevoile profesorilor privind sănătatea şi 

securitatea în muncă. 

Prin acest proiect ne-am propus să încurajăm funcţionarea dialogului social 

privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă în sectorul educațional, pornind de 

la ideea de a stimula activitatea Comitetului de Sănătate şi Securitate în Muncă din 

şcoală. 

Proiectul a avut două componente de bază: consolidarea capacităţii pentru 

dezvoltarea C.S.S.M. în şcoli şi activităţi de conştientizare pentru informarea, 

diseminarea şi promovarea conceptelor de muncă decentă, sănătate şi securitate a 

muncii. 

 

Rezultatele proiectului 
Indicatori 

propuşi 

Indicatori 

realizaţi 

Profesori formaţi în domeniul SSM 400 690 

Şcoli în care CSSM au fost consiliate (întâlniri şi 

documente suport) 
200 659 

Formatori specializaţi în SSM activi în cadrul 

Centrului Naţional de Formare Profesională 

Continuă al F.S.L.I. 

16 24 

Kit de formare (manual şi CD-uri) 1 1 

Programe de formare autorizate 1 3 

Planuri de protecţie şi prevenţie în şcoli (SSM) 200 659 

Conferinţe internaţionale 2 2 

Workshop 0 2 

Web site proiect 1 1 

Vizitatori unici înregistraţi 3000 5064 

Vizitatori 3000 7968 

Sesiuni de informare şi diseminare 8 25 
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Asigurarea securităţii şi sănătăţii muncii. Ghid 

pentru unităţile de învăţământ preuniversitar 
0 1 

Studiu privind securitatea şi sănătatea în muncă în 

şcolile şi grădiniţele din România (tradus în Engleză, 

Franceză şi Spaniolă) 

0 1 

Newsletter 8 8 

 

Studiul privind securitatea şi sănătatea în muncă în şcolile şi grădiniţele din 

România (tradus în engleză, franceză şi spaniolă) elaborat în cadrul proiectului a fost 

prima cercetare realizată profesionist în România pe aceasta temă, de o echipa de 

cercetători şi pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional, fiind solicitat de multe 

organizaţii sindicale din Europa.  

Experţii F.S.L.I. au realizat şi un Pachet de 3 CD-uri cu următorul conținut:  

- Ghid practic de securitate și sănătate în muncă;  

- 125 modele și formulare obligatorii în SSM;  

- Ghid practic de apărare împotriva incendiilor; 

- Cultura sănătății și securității muncii – manualul cursantului,  

produs unicat în România până în acest moment. 

 

Impactul acestui proiect la nivel european a fost atât de mare, încât Comitetul 

Sindical European pentru Educaţie – ETUCE a iniţiat un proiect cu acceaşi temă care 

a fost aprobat de Comisia Europeană şi care a început în anul 2015, F.S.L.I. fiind 

partener principal şi model de bună practică pentru celelalte organizaţii sindicale ale 

profesorilor din ţările UE. 

În urma evaluării tuturor celor 34 de proiecte finanţate de Guvernul Norvegian 

şi a auditului internaţional realizat de experţii PricewaterhouseCoopers (noiembrie 

2014) acest proiect a fost considerat în Gala Proiectelor Norway Grants de la Oslo ca 

„cel mai performant”, împreună cu un proiect derulat în Estonia.  

 

PROIECTUL EUROPEAN (VP/2013/001/0145) - "Promovarea potențialului 

dialogului social sectorial european în domeniul educației prin abordarea noilor 

provocări și explorarea experiențelor și cunoștințelor partenerilor” s-a derulat în 

perioada 20/12/2013 - 19/12/2014 în 7 ţări europene. Obiectivul general al 

proiectului a fost extinderea cunoştinţelor partenerilor sociali în domeniul relațiilor 

de muncă, cu obiectivul pe termen lung de a promova dialogul social european în 

domeniul educației, aşa cum este menționat în programul de lucru comun al 
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partenerilor sociali europeni. Prin urmare, această inițiativă a avut în vedere 

implicarea angajaţilor şi angajatorilor din învățământ. Reuniunile care au fost 

organizate în România, Croația, Lituania, Muntenegru, Slovenia, Slovacia și Belgia au 

beneficiat de participarea tuturor partenerilor sociali: sindicate ale profesorilor și 

reprezentanți ai angajatorilor din educație. Parteneri în acest proiect au fost ETUCE 

– Comitetul Sindical European pentru Educaţie (care reprezintă 132 de sindicate ale 

profesorilor și 11 milioane de profesori din toate țările continentului şi din Caucaz, 

din care 4,2 milioane de profesori din U.E.); F.S.L.I., România; IURHEEC, Croația; 

FLESTU, Lituania; TUEM, Muntenegru; OZPSaV, Slovacia; ESTUS, Slovenia. 

 

Prima Masa Rotundă (deschiderea proiectului) a fost organizată la Bucureşti, 

cu sprijinul F.S.L.I., în data de 20 februarie 2014 la Palatul Parlamentului. 

 

La acest eveniment au participat 86 de invitaţi dintre care îi menţionăm pe: 

Martin RØMER – Directorul European al Comitetului European Sindical pentru 

Educatie; Michael MORIARTY – Preşedintele E.F.E.E. – Federaţia Europeană a 

Patronatelor din Educaţie; Stefaan CEUPPENS – Director, Comisia Europeană, 

Directoratul pentru Afaceri Sociale; Alexandra Katharina RÜDIG – Ofiter politic în 

cadrul ETUCE şi Bastian Aagaard JEPPESEN, expert; Christian WELZ – EUROFUND; 

Knut Arild THONSTAD – LO Norway; Robert BROZD - IURHEEC, Croația. 

De asemenea, la reuniune au participat, Ministrul Educaţiei – Remus 

PRICOPIE, senatori şi deputaţi – presedinţi de comisii în Parlamentul României, lideri 

de sindicat – membri în Colegiul Naţional al Liderilor şi colegi de la Alma Mater.  

Reuniunea a avut un impact deosebit de pozitiv în rândul participanţilor 

străini, mai ales prin prisma calităţii dezbaterilor şi a temelor propuse. Rezultatul 

acestei reuniuni şi al muncii experţilor D.R.I. şi D.F.P.  se reflectă în faptul că F.S.L.I. a 

fost solicitată să participe ca partener în alte proiecte ale ETUCE împreună cu 

Federacion de Enseñanza de Union General de los Trabajadores (FEUGT) Spania şi 

Federazione Italiana Lavoratori Commercio Alberghi Mense Servizi (FILCAMS-CGIL). 

 

Proiectul VS/2012/0467 “Consultarea şi gestionarea informaţiei în şcolile 

europene: Participare în Comunitate (C.I.M.E.S.)” s-a derulat în anii 2014 – 2015. 

Parteneri în cadrul acestui proiect alături de F.S.L.I. au fost Uniunea Cadrelor 

Didactice din Polonia (ZNP) Polonia – lider de proiect, Sindicato dos Professores da 

Grande Lisboa (SPGL) Portugalia, Pedagogusok Szakszervezete (SEH), Sindicatul 

Profesorilor din Bulgaria (SEB), Sindikat Prosvjete Crne Gore (SPCG) Muntenegru, 
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Sindicatul Profesorilor din Serbia (TUS). Aceştia au avut în vedere realizarea 

următoarelor obiective: 

 analiza legislaţiei şi politicii Uniunii Europene din punct de vedere al participării 

angajaţilor la consultări, cu accent deosebit pe gradul de implementare a 

Directivei 2002/14/EC în legislaţia naţională privind sectorul învăţământului în 

fiecare ţară parteneră; 

 cercetarea nevoilor în domeniul informării, consultării şi participării active a 

sindicatelor din învăţământ din Polonia, Portugalia, Bulgaria, România, Serbia, 

Muntenegru şi Ungaria; 

 asigurarea perfecţionării la nivel înalt a membrilor organizaţiilor partenere în 

vederea satisfacerii acestor cerinţe; 

 creşterea nivelului de cunoştinţe al cadrelor didactice în domeniul drepturilor lor 

la informare şi consultare, factor de bază al participării eficiente în cadrul 

proceselor comunitare; 

 promovarea rolului şi importanţei informării şi consultării ca factori cheie în 

cadrul participării eficiente a sindicatelor din învăţământ la dezvoltarea dialogului 

social în comunitate; 

 susţinerea participării active a reprezentanţilor angajaţilor la procesele de luare a 

deciziilor în ţările partenere; 

 schimbul de bune practici, competenţe şi idei între ţările partenere; 

 întărirea colaborării internaţionale între organizaţiile partenere. 

O atenţie deosebită s-a acordat Directivei 2002/14/EC, care stabileşte 

condiţiile generale cadru de informare şi desfăşurarea a consultărilor cu angajaţii şi 

care ajută la dezvoltarea acestor forme de informare şi consultare bazate pe respect 

reciproc, încredere, colaborare, deschidere şi creativitate. 

Rezultatele proiectului au fost prezentate în cadrul unei Conferinţe 

organizată la Bucureşti de F.S.L.I. (120 de participanţi din toata ţara) în octombrie 

2015 şi într-un raport final care a fost elaborat în limbile poloneză, română, 

portugheză, maghiară, bulgară, muntenegreană, sârbă şi engleză.  

 

Noul proiect al ETUCE VS/2015/0030 “Partenerii sociali promovează 

securitatea şi sănătatea la locul de muncă prin conceptul de locuri de muncă 

decente în sectorul educaţie”, care a început în februarie 2015 şi a fost finalizat în 

decembrie 2016, a avut ca obiectiv dezvoltarea dialogului social în sectorul educaţie 

în Europa, cu accent pe securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi a preluat 

rezultatele proiectului F.S.L.I. ca model de bună practică.  
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În cadrul acestui proiect ETUCE are ca parteneri: E.F.E.E. – Federaţia 

Patronatelor Europene din Educaţie, F.S.L.I., NUT Marea Britanie, F.E. CC.OO Spania 

şi reprezentanţi ai patronatelor din educaţie din Germania, Belgia şi Finlanda.  

Proiectul şi-a propus să identifice starea actuală a aplicării măsurilor pentru 

prevenirea și combaterea stresului la locul de muncă, cu un accent pe inițiativele 

comune ale partenerilor sociali. S-a analizat perspectiva actuală cu privire la acest 

aspect, politicile utilizate, proiecte concrete în curs de desfășurare și perspectivele 

de viitor.  

Conferinţa finală a proiectului a avut loc in perioada 8 – 11.06.2016 la 

Bucureşti. La această conferinţă au participat 98 de experţi, lideri de sindicat şi 

reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale din 30 de ţări ale Europei şi s-au 

prezentat studiul, filmul şi Declaraţia comună a sindicatelor şi patronatelor din 

educaţie la nivel european. Aceasta declaraţie a fost trimisă către Comisia 

Europeană cu recomandarea de a fi adoptată ca DIRECTIVĂ în anul 2018 după 

încheierea procedurilor de negociere. 

 

VI.2.2. Formare 

 

În perioada 2012 – 2017 s-a continuat intens activitatea de dezvoltare a 

centrelor regionale de formare, având ca obiectiv principal lărgirea rețelei prin 

deschiderea de noi centre în diferite județe. 

Astfel, coordonatorul Departamentului Formare – Proiecte care asigură 

managementul Centrului Național de Formare al F.S.L.I., a facut demersurile 

necesare pentru acreditarea unui Pachet de 5 cursuri de formare (în total 92 de 

credite transferabile), prin ordin de ministru. 

 

S-au îndeplinit toate procedurile necesare şi s-a obținut acreditarea a 16 noi 

CENTRE JUDEŢENE DE FORMARE deschise la Piteşti, Ploiești, Piatra-Neamţ, Suceava, 

Vaslui, Drobeta Turnu-Severin, Tg.-Jiu, Focșani, Buzău, Oradea, Cluj-Napoca, 

Miercurea-Ciuc, Slatina, Galați, Caransebeş şi Târgoviste, rețeaua de centre de 

formare fiind compusă în prezent din: 1 Centru Național, 8 Centre regionale şi 16 

Centre județene. 

 

În perioada 2013 - 2014 au fost derulate următoarele programe de formare, 

utilizând resursa umană din corpul de experţi  şi resursele materiale din dotarea 
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Centrului de Coordonare pentru Formare și Managementul Calității în 

Învățămâmntul Preuniversitar și 8 centre regionale REGIOEDU: 

1. Asigurarea internă a calității (AIC), acreditat prin OMECTS nr. 

3001/05.01.2011, 69 ore/18 CPT: 16 grupe de cursanţi, 395 participanţi la 

formare, 385  cadre didactice certificate; 

2. Educatie antreprenorială şi leadership (EAL), acreditat prin OMEN nr. 

4363/30.07.2013, 60 ore/15 CPT: 3 grupe de cursanţi, 84 participanţi la 

formare, 81  cadre didactice certificate; 

3. Cultura sănătății şi securității muncii (CSSM), acreditat prin OMEN nr. 

5550/21.11.2013, 80 ore/20 CPT: 32 grupe de cursanţi, 895 participanţi la 

formare, 877 cadre didactice certificate. 

 

Programele de formare au fost derulate în cele 8 centre regionale: Bucuresti, 

Constanţa, Iaşi, Craiova, Arad, Baia-Mare, Slobozia, Tg.-Mureş şi în centrele judeţene 

acreditate: Piteşti, Ploiești, Piatra-Neamţ, Suceava, Vaslui, Drobeta Turnu-Severin, 

Tg.-Jiu, Focșani, Buzău, Oradea, Cluj-Napoca, Miercurea-Ciuc. 

 

În anul 2014 a fost înfiinţat „Centrul Național pentru Formare Sindicală și 

Profesională” („CNFSP-F.S.L.I.”), care are personalitate juridică în baza Încheierii nr. 

20 din data de 21.02.2014, pronunțată de Judecătoria Sectorului 4, București.  

Toate bunurile achiziţionate în cadrul proiectului POSDRU - 33057 au fost 

împrumutate cu titlu gratuit Centrului Național pentru Formare Sindicală și 

Profesională („CNFSP-F.S.L.I.”), pe o perioadă de 10 ani. Astfel, CNFSP-F.S.L.I. 

dispune de:  

- 1 sală de conferințe de 200 mp cu 100 de locuri, dotată cu mobilier adecvat și 

instalație de sonorizare; 

- 1 sală de curs de 60 mp cu 30 de locuri dotată cu mobilier modular adecvat, 

videoproiector, ecran proiecție, flip-chart, televizor LCD; 

- 1 sală de seminar de 48 mp, cu 20 de locuri, dotată cu mobilier modular adecvat, 

videoproiector, ecran proiecție şi flip-chart; 

- 1 centru de documentare și e-learning de 30 mp dotat cu mobilier adecvat, PC/ 

laptop cu conexiuni la Internet,  telefon-fax, imprimantă laser; 

- 4 săli: management (32 mp), coordonatori (45 mp), experți (24 mp), secretariat 

(24 mp), în care a funcționat Centrul de Coordonare pentru Formare şi 

Managementul Calității în Învățămăntul Preuniversitar, dotate cu mobilier 

adecvat, PC/laptop cu conexiuni la Internet,  telefon-fax, imprimante laser; 
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- 1 arhivă de 32 mp, dotată cu mobilier adecvat; 

 

De asemenea, cele 8 centre regionale sunt dotate cu mobilier adecvat, 

videoproiector, ecran de proiecție, computer cu imprimantă şi computere portabile 

pentru formatori. 

                

Centrul Național pentru Formare Sindicală și Profesională („CNFSP-F.S.L.I.”), 

este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ şi este conceput ca un 

serviciu oferit de F.S.L.I. atât organizațiilor județene afiliate, cât şi fiecărui membru 

de sindicat, care va avea posibilitatea de a accesa cursurile de formare, platforma de 

învățare on-line şi documentația pusă la dispoziție. Acest centru de formare este 

proiectat ca un mix de elemente şi servicii atât on-line, cât şi off-line, folosind 

mijloace şi metode moderne de fomare. 

C.N.F.S.P. a fost conceput ca un instrument de dezvoltare strategică pe 

termen mediu şi lung al F.S.L.I.., care va îmbunătăți calitatea serviciilor de formare, 

informare şi asistență pe care federația le poate oferi membrilor de sindicat, precum 

şi organizațiilor afiliate. 

 

▪ În perioada 12 - 14.02.2015 a avut loc întâlnirea Departamentului Formare – 

Proiecte, în cadrul căreia au fost evaluate un număr de 1524 chestionare, 

adresate membrilor F.S.L.I.  din  întreaga  țară,  în  vederea  investigării  nevoilor  

de  formare  sindicală  și  profesională. 

 

▪ În perioada 2015 - 2017 au fost acreditate şi derulate în cadrul CNFSP 

următoarele programe de formare: 

1. Managmentul calității în educație (MCE), acreditat prin OMECS nr. 

4623/27.07.2015, 69 ore/17 CPT: 5 grupe de cursanţi, 131 participanţi la 

formare, 130 cadre didactice certificate; 

2. Management şi leadership (ML), acreditat prin OMENCS nr. 

5990/16.12.2015, 100 ore/25 CPT, 9 grupe de cursanţi, 237 participanţi la 

formare, 236 cadre didactice certificate;  

3. Management şcolar prin comunicare (MScC), acreditat prin OMENCS nr. 

5990/16.12.2015, 100 ore/25 CPT: 1 grupă de cursanţi, 28 participanţi la 

formare, 28 cadre didactice certificate; 



RAPORT 2012 - 2017 
 

 
 

 

89 

4. Management instițutional (MI), acreditat prin OMENCS nr. 

5990/16.12.2015, 100 ore/25 CPT, 5 grupe de cursanţi, 135 participanţi la 

formare, 135 de cadre didactice certificate; 

5. Dialog social şi leadership în educație (DSLE), acreditat prin OMENCS nr. 

4094/09.06.2016, 63 ore/15 CPT, 10 grupe de cursanți, 206 participanți la 

formare, 204 cadre didactice certificate. 

 

Aceste programe de formare sunt în Oferta educaţională a Centrului 

Național pentru Formare Sindicală și Profesională („CNFSP-F.S.L.I.”) şi derulate pe 

parcursul anului şcolar 2016 - 2017, în cele 8 centre regionale: Bucureşti, Constanţa, 

Iaşi, Craiova, Arad, Baia-Mare, Slobozia, Tg.-Mureş şi în centrele judeţene acreditate: 

Piteşti (Argeș), Piatra-Neamţ, Roman, Tg.-Neamț (Neamț), Drobeta Turnu-Severin 

(Mehedinți), Tg.-Jiu (Gorj), Focșani (Vrancea), Caransebeș (Caraș-Severin), Târgoviște 

(Dâmbovița).  

De asemenea, în anul 2017 s-au realizat şi alte activități: 

- S-a inițiat procedura de încheiere a unui acord de parteneriat cu Institutul 

European de Formare Sindicală – ETUI pentru gazduirea cursurilor cu participare 

europeană în cadrul Centrului Național de Formare al F.S.L.I. Discuțiile în acest 

sens au fost demarate în 2017 şi sunt coordonate de Departamentul de Relații 

Internaționale; 

- S-au organizat vizite de studiu şi schimb de experiență, în țări din Europa şi 

Orientul Apropiat, la solicitarea departamentelor F.S.L.I. şi a organizatiilor afiliate 

– având în vedere noua Metodologie privind acordarea gradației de merit au fost 

deja contactate organizații partenere din Spania şi Portugalia pentru organizarea 

de cursuri pe tema prevenirii abandonului şcolar şi al incluziunii; 

- Prin intermediul Departamentului de Relații Internaționale s-a organizat o vizită 

de schimb de experiență pentru membrii departamentului în Malta la sediul 

Centrului Național de Formare Sindicală din Malta (mai 2017) şi o vizită în Polonia 

– Letonia – Estonia – Lituania – Finlanda la sediile sindicatelor partenere 

(octombrie 2017). 

 

VI.3. Departamentul Organizatoric, Politici sociale şi sindicale 

 

Departamentul organizatoric, de politici sociale şi sindicale a întreprins în 
perioada 2012 - 2017 măsurile necesare în vederea realizării obiectivelor stabilite 
prin planul de măsuri. Responsabilii departamentului împreună cu membrii acestui 
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departament, alături membrii din Colegiul Naţional al Liderilor, au depus eforturi să 
ducă la îndeplinire angajamentele asumate şi să răspundă prompt noilor provocări. 
 Astfel, în 2014, obiectivele realizate de departament se pot sintetiza în cele ce 

urmează: 

- majorarea salarială, este una din realizările cele mai importante, aceasta 

regăsindu-se în bugetul pe anul 2014. Creşterea cu 10% anual, pe o perioadă de 

trei ani este revendicarea pentru care avem obligaţia să impunem respectarea 

acordului prin orice mijloace, indiferent de cine va fi la guvernare în următorii 

doi ani; 

- modificarea legislaţiei cu privire la educaţie, s-a făcut ţinându-se cont de 

propunerile sindicatelor şi conform angajamentelor, vom avea o noua lege care 

să cuprindă, distinct, Statutul Personalului Didactic; 

- decontarea navetei personalului din învăţământ, se va face fără diminuările şi 

formula prevăzută de Legea Bugetului pe anul 2014. Decontarea cu întârziere şi 

determinarea unor administraţii locale să deconteze fără hotărâri de instanţă 

rămân ţinte pentru viitor; 

- Acordul cu Guvernul, încheiat în anul 2014, a fost cea mai importantă realizare 

sindicală a ultimilor ani. Faptul că s-a reuşit negocierea sub această formă este 

meritoriu, mai ales că în expunerea de motive decidenţii politici care şi-au 

asumat acordul, recunosc caracterul de urgenţă al reformării învăţământului şi 

necesitatea de a transforma acest sector în sector strategic. 

 

Aceste obiective au continuat să fie o prioritate pentru responsabilii 

Departamentului şi în anii 2015, 2016 şi 2017, aceştia participând în diferite ocazii la 

negocierile cu Guvernul, MEN, Ministerul Muncii etc. De asemenea, au contribuit la 

organizarea mai multor acţiuni de protest derulate cu participarea organizaţiilor 

judeţene: 

- miting la Bucureşti urmat de marş de protest în 2013; 

- marş de protest în Bucureşti în 1 iunie 2016; 

- pichetări la Guvernul României, MEN, MMJS, MFP, Parlamentul României şi 

Prefecturile judeţene în 2015, 2016, 2017. 

 

Responsabilii Departamentului s-au implicat în asigurarea cadrului 

organizatoric pentru derularea şedintelor Biroului Operativ şi Colegiului Naţional al 

Liderior, asigurarea unui număr suficient de bilete de tratament prin MMJS şi Casa 
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Naţională de Pensii Publice (parțial reuşit), contactarea operatorilor din turism 

pentru punerea la dispoziţia membrilor de sindicat a biletelor de odihnă ş.a.m.d. 

 

În perioada 30.03.2017 - 01.04.2017, la Piatra Neamț s-a desfășurat schimbul 

de experiență  adresat contabililor și cenzorilor din sindicatele afiliate la F.S.L.I. La 

acestă activitate au participat reprezentanți ai organizațiilor sindicale din județele: 

Mehedinți, Gorj, Maramureș, Călărași, Constanța, București – sector 3, Argeș, 

Harghita, Covasna, Iași, Suceava, Bacău, Neamț. În urma prezentărilor și dezbaterilor 

s-au conturat și câteva propuneri care pot fi puse în practică în viitorul mandat (2017 

- 2021), printre care:  

- Elaborarea unui Ghid de politici contabile; 

- Elaborarea unui set de proceduri contabile; 

- Elaborarea unui regulament de organizare și funcționare a Comisiilor de 

cenzori, adaptat pentru organizațiile sindicale; 

- Organizarea unor schimburi de experiență, cel puțin o data la un an, pentru 

contabilii și cenzorii sindicatelor afiliate la F.S.L.I.  

 

 

VI.4. Departamentul de Comunicare şi Imagine publică  

 

Departamentul de Comunicare și Imagine Publică contribuie în primul rând la 

menţinerea unei imagini pozitive a F.S.L.I. prin strategii eficiente de 

comunicare. Dimensiunile comunicaţionale dezvoltate de Departamentul de 

Comunicare și Imagine Publică sunt comunicarea internă, comunicarea externă 

(relaţia cu mass-media şi comunicarea online) şi brandingul (expunerea imaginii 

F.S.L.I. cu ocazia evenimentelor interne şi externe organizate în cadrul proiectelor, 

gestionarea elementelor de identitate ale F.S.L.I.).  

Astfel, acţiunile D.C.I.P. constau mai ales în: 

a. Organizarea şi integrarea evenimentelor: conferinţe, seminarii, workshopuri cu 

audienţă naţională şi internaţională; 

b. Relaţia cu mass-media: transmiterea comunicatelor de presă, organizarea 

conferinţelor de presă, monitorizarea media, acreditarea jurnaliştilor;   

c. Comunicare: actualizarea site-ului F.S.L.I. şi a platformelor adresate membrilor 

de sindicat; 

d. Publicaţii: materiale de prezentare şi promovare (afişe ale proiectelor, pliantul 

F.S.L.I.); 
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e. Promovarea proiectelor F.S.L.I. şi a programelor educaţionale la nivel naţional şi 

internaţional; 

f. Menţinerea contactelor cu alte instituţii relevante pentru F.S.L.I.: Guvern, 

Parlament, ministere, alte instituţii educaţionale, instituţii de presă, asociaţii şi 

organizaţii non-profit. 

 

Reprezentanţii F.S.L.I. au participat în toată această perioadă la numeroare 

emisiuni de radio şi televiziune, atât la posturile naţionale, cât şi locale. Amintim 

doar câteva dintre acestea: 

1. Noile planuri – cadru pentru învățământul primar în emisiuni de 

specialitate la B1 TV, The Monney Channel, Digi 24, Estrada TV, Realitatea 

TV;  

2. Prima TV – Dezbatere pe OUG 3060/2014 - Aprobarea condițiilor de 

organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și altor activități de timp 

liber în sistemul de învățământ preuniversitar; 

3. TV Adevărul Live cu tema “Ce probleme ridică testele pe care le vor primi 

în mai elevii de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a?”; 

4. Digi 24 cu tema “Există condiții pentru introducerea grupei mari în 

învățământul obligatoriu?”; 

5. Adevărul Live despre “Noul abecedar și lipsa manualelor”;  

6. Radio România Actualități – tema “Educație nutrițională pentru o 

generație mai sănătoasă”  

7. Prima TV pe tema “Educație nutrițională pentru o generație mai 

sănătoasă”; 

8. Digi 24, emisiunea Vocile Iașului cu tema “Bani pentru profesori: Premiați 

în străinătate, ignorați în România”; 

9. Adevărul Live cu tema “Schimbările din educație și așteptările pentru 

2015”; 

10. Radio România Actualități - Concluzii desprinse în urma desfășurării 

Congresului internațional “Adaptarea copiilor cu tulburări specifice de 

învăţare în şcolile din România: provocări şi oportunităţi pentru actualele 

politici educaţionale”; 

11. Emisiune "Tot ce contează", TVR 1, cu Mihaela Căciuleanu - despre 

tulburările specifce de învățare și intervenția în procesul instructiv-

educativ; 

12. Estrada TV – “Ziua Internațională a Educației” – priorități în educație; 
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13. TVR 1, Emisiunea Perfect/Imperfect – tema “Violența în școli”; 

14. TVR 1, Emisiunea “Perfect/Imperfect” – tema: Prioritățile noului Guvern 

pentru Educație, cu Ema Zeicescu; 

15. Realitatea TV – Despre problemele din educație: manuale școlare, planul-

cadru gimnaziu și programe; 

16. DIGI 24 Iaşi, Antena 1 Iaşi, Iaşi TV Life, TeleM – Despre problemele din 

educație: acțiuni de protest, reforma educației, salarizarea cadrelor 

didactice; 

17. Televiziunea Regională INTERMEDIA TV, TV Plus Suceava, Bucovina TV, 

Televiziunea Regională Nord-Est TV – Despre problemele din educație: 

acțiuni de protest, reforma educației, salarizarea cadrelor didactice; 

18. “Se întâmplă acum” B1 TV; Romania TV; Realitatea TV; Antena 3 - Despre 

problemele din sectorul bugetar şi din educație: acțiuni de protest, 

salarizarea cadrelor didactice; 

19. NCN TV Cluj, Realitatea TV Cluj, Look TV, TVR - Studioul teritorial Cluj, 

Antena 3, PRO TV - Despre problemele din sectorul bugetar şi din 

educație: acțiuni de protest, salarizarea cadrelor didactice. 

 

De asemenea, experții F.S.L.I. au facut toate demersurile pentru înscrierea 

proiectului “Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educaţiei” în 

competiția pentru anul 2016 la Premiul UNESCO – Japonia privind Educația pentru 

Dezvoltare Durabilă. Acest premiu onorează proiecte remarcabile dezvoltate de 

persoane, instituții și organizații în domeniul educației pentru dezvoltare durabilă şi 

recunoaşte rolul educației în conectarea dimensiunilor sociale, economice, culturale 

și de mediu ale dezvoltării durabile. Premiul, care este finanțat de Guvernul 

Japoniei, se compune din 3 premii anuale. 

Proiectul F.S.L.I. a fost selectat pentru a reprezenta România în competiţia 

internațională! 

 
 

VI.5. Departamentul de Resurse Umane 

 

În perioada 2012 – 2017, experții F.S.L.I. au participat la elaborarea anuală a 

Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar şi a Calendarului de Mobilitate, având ca obiectiv 
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includerea solicitărilor organizațiilor județene afiliate, astfel încat să se rezolve cât 

mai eficient problemele semnalate. 

Mobilitatea personalului didactic este strâns corelată cu perfecționarea 

cadrelor didactice care reprezintă o activitate cu un conținut pedagogic și social 

proiectată, realizată și dezvoltată în cadrul sistemului de învatamânt, cu funcție 

managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de învatamânt, la toate 

nivelurile sale de referință. Perfecționarea cadrelor didactice în învățământ 

urmărește consolidarea pregătirii în domeniul specialității, metodicii și 

psihopedagogiei, precum și dezvoltarea competențelor de a realiza cu bune 

rezultate funcția didactică. Cadrele didactice stagiare au datoria să aprofundeze 

didactica disciplinei, conținutul de specialitate psihopedagogic, programele și 

manualele școlare. 

Având în vedere rolul de vector de dezvoltare de acțiuni şi politici care să 

genereze plus-valoare în cadrul sistemului de educație pe care F.S.L.I. şi l-a asumat, 

am considerat necesar să inițierem colaborari cu structuri ale Comisiei Europene 

care pot susține perfecționarea resurselor umane în învățământ.  

Un prim demers a fost implicarea în Campania EU OSHA ,,Locuri de muncă 

sănătoase pentru toate vârstele”. 

În cadrul reuniunilor organizate s-au dezbatut o serie de probelme cum ar fi: 

1. Promovarea unei vieți durabile sănătoase; 

2. Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor; 

3. Echilibrul între tinerii și mai puțin tinerii angajați ; 

4. Lansarea studiului “Age management” în învățământ în parteneriat cu F.S.L.I.; 

5. Rolul medicului de medicina muncii în asigurarea de locuri de muncă sănătoase 

și sigure – decizia ICCJ nr.7/4.04.2016 privind inaptitudinea de muncă 

(obligatorie pentru toate instanțele din România), fișa de aptitudini. Prin această 

decizie angajatul cu inaptitudine nu este concediat, iar angajatorul este obligat 

să adapteze un loc de muncă corespunzător pentru angajat, în funcție de 

inaptitudinea depistată. 

Cooperarea cu Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă – 

Punctul Focal România a continuat cu organizarea în ziua de 30 martie 2017, în 

Bucuresti, a Seminarului „Strategii de instruire a profesorilor privind managementul 

riscului în sectorul educaţie” care a inclus cursul de formare: „Dobândirea de 

competenţe specifice pentru predarea SSM în învăţământul preuniversitar”. 

Introducerea temei referitoare la prevenirea riscurilor în sistemul de educaţie şi în 
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curriculumul şcolar a fost o provocare permanentă pentru F.S.L.I. Corelând acest 

fapt cu studiile Agenţiei Europene, care au demonstrat că este chiar mai dificil să 

formezi profesorii pe acest subiect, s-a luat decizia realizării unor cursuri adaptate 

profesorilor şi cerinţelor acestora, elaborându-se materiale de lucru (kit-uri) 

centrate pe o abordare pragmatică, interactivă, sensibilă la nevoile şi circumstanţele 

în care profesorii îşi desfăşoară activitatea.  

 

Dezvoltarea unor parteneriate relevante şi eficiente între şcoală, sindicate, 

administraţia locală şi Punctul Focal România, dar şi diseminarea în rândul 

profesorilor a celor mai interesante şi eficiente bune practici sunt obiectivele 

AESSM. 

Cursul s-a bazat pe Kit-ul de lecţii practice pentru elevi intitulat „Strategies 

for training teachers to deliver risk education”, a fost interactiv şi a pus accent pe 

medode moderne de predare a noţiunilor referitoare la sănătate şi securitate de la 

vârste timpurii, folosind instrumente de predare interctivă. Cei 70 de participanţi din 

7 județe au avut posibilitatea să înveţe de la experţii europeni cum să transmită 

copiilor informaţiile privind SSM într-o manieră dinamică şi atractivă, adaptată 

vârstei. La final, toţi cursanţii primind un certificat de participare. 

 

De asemenea, având în vedere corelarea politicilor educationale cu cele 

centrate pe dezvoltarea resurselor umane şi integrarea pe piața muncii, Preşedintele 

F.S.L.I., dl. Simion HANCESCU a participat în zilele de 10 şi 11.03.2014, la Palatul 

Parlamentului la Conferinţa Internaţională cu tema „Menţinerea tinerilor pe piaţa 

forţei de muncă, în sistemul educaţional şi/sau în programe de formare profesională: 

Provocari comune - soluţii comune” organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în 

parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, sub egida Guvernului României şi a 

Comisiei Europene.  

 

În acest context, Preşedintele F.S.L.I. a discutat oportunitatea implicării 

organizaţiei noastre în câteva proiecte strategice care să aibă în vedere: formarea 

continuă a cadrelor didactice, atât prin mobilităţi de învăţare în străinătate, cât şi 

prin seminarii internaţionale de schimb de experienţă şi bune practici, continuând 

astfel proiectele derulate în ultimii 4 ani, prin intermediul cărora 438 de profesori – 

membri ai F.S.L.I. au avut oportunitatea de a face schimb de experienţă cu colegi din 

Italia, Portugalia, Spania, Franța şi Norvegia. 
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VI.6. Departamentul Organizarea şi Funcţionarea Învăţământului  

 

În cursul anului 2013, responsabilii acestui departament s-au implicat activ şi 

au contribuit cu propuneri pentru dezvoltarea noilor planuri-cadru astfel: 

▪ propuneri la dezbaterile privind noile planuri-cadru și programele școlare pentru 

clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, aprobate pentru anul școlar 2013/2014; 

▪ propuneri cu privire la planurile de învățamânt pentru pregătirea practică și 

stagiul de pregătire practică, din aria curriculară „Tehnologii” pentru clasa a XI-a, 

învățământ profesional de 2 ani; 

▪ propuneri (redactate de OFIP) și argumente pentru stoparea Legii dizabilității – 

inițiată de un ONG și înaintată comisiei de învățământ din Senat. Propunerile și 

argumentele au fost transmise M.E.N.C.Ș., iar legea a fost respinsă.   

 

De asemenea, dna Cornelia Popa Stavi, vicepreşedinte al F.S.L.I. a fost 

prezentă la emisiuni TV care au avut ca temă noile planuri – cadru, precum și unele 

încălcări ale drepturilor cadrelor didactice din învățământul preprimar și primar 

(învățător-educator, institutor, profesor pentru învățământ primar) în ceea ce 

privește plata orelor de educație fizică ținute de profesori pentru învățământ 

primar, precum și plata la cumul pentru cadrele didactice din învățământul 

preșcolar.  

 

În aprilie 2013 a avut loc la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului 

Profesional și Tehnic o întâlnire cu reprezentanții OECD privind parteneriatul 

sindicate – CNDIPT în vederea îmbunătățirii și dezvoltării învățământului profesional 

și tehnic, reprezentanţii F.S.L.I. prezentând punctul de vedere al federaţiei referitor 

la acest subiect. 

Relevante pentru anul 2014 au fost: 

▪ Participarea la lansarea studiului UNICEF și al Institutului de Ştiinte ale Educaţiei: 

,,Finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar pe baza standardelor de 

cost: o evaluare curentă din perspectiva echității” 

http://www.tvet.ro/index.php/ro/ordin-pentru-aprobarea-planurilor-de-invamant-pentru-pregtire-practic-i-stagiu-de-pregtire-practic-din-aria-curricular-tehnologii-pentru-clasa-a-xi-a-invmant-profesional-de-2-ani.html
http://www.tvet.ro/index.php/ro/ordin-pentru-aprobarea-planurilor-de-invamant-pentru-pregtire-practic-i-stagiu-de-pregtire-practic-din-aria-curricular-tehnologii-pentru-clasa-a-xi-a-invmant-profesional-de-2-ani.html
http://www.tvet.ro/index.php/ro/ordin-pentru-aprobarea-planurilor-de-invamant-pentru-pregtire-practic-i-stagiu-de-pregtire-practic-din-aria-curricular-tehnologii-pentru-clasa-a-xi-a-invmant-profesional-de-2-ani.html
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▪ Implicarea în soluționarea problemelor maiștrilor instructori din învățământul 

tehnic și profesional. 

 

 În aprilie 2014 s-a semnat un Acord de parteneriat între F.S.L.I. şi Institutul 

de Ştiinte ale Educaţiei şi in 8 mai 2014, în Bucureşti s-a organizat Conferinţa 

Naţională cu tema: Dezvoltarea competenţelor cheie în şcolile din România: 

provocări şi oportunităţi pentru actualele politici educaţionale. Conferinţa a avut ca 

scop lansarea unei dezbateri naţionale privind politicile şi strategiile referitoare la 

dezvoltarea competenţelor cheie în şcoli, pornind de la câteva teme cheie: 

1. Competenţele cheie incluse în curriculumul naţional; 

2. Studii internaţionale destinate evaluării competenţelor elevilor şi a practicilor la 

clasă ale cadrelor didactice; 

3. Educaţia copiilor în învăţământul preuniversitar românesc. Cum să facem şcoala 

mai echitabilă, mai incluzivă?. 

La Conferinţă au participat 120 de cadre didactice din țară, inspectori 

generali din mai multe judeţe, ministrul educației, reprezentanţi ai Parlamentului şi 

altor instituții cu rol activ în sistemul de educaţie. S-au prezentat 122 de lucrări în 

trei secţiuni, incluse pe un CD cu următoarele date de identificare: Conferinţa 

națională "Dezvoltarea comptențelor cheie în școlile din România" (CD-ROM) = 

ISSN 2360 – 5774  ISSN-L 2360 – 5774. Publicația se află în arhivele Bibliotecii 

Națonale a României și a Bibliotecii Metropolitane București. 

 

Anul 2015 a venit cu noi provocări privind modificarea planurilor-cadru și a 

programelor școlare pentru clasele a III-a și a IV-a. Pe fondul unei campanii susținute 

a F.S.L.I., de reducere a conținuturilor programelor pentru clasele pregătitoare, 

clasele I și a II a, acceptate parțial de Institutul de Ştiinte ale Educaţiei, la disciplinele 

Arte vizuale și abilități practice și unele conținuturi la Matematică și explorarea 

mediului, atenția F.S.L.I. s-a îndreptat către programele pentru clasele a III-a și a IV-

a. Astfel, F.S.L.I. a fost prezent prin reprezentanți ai departamentului în grupurile de 

lucru organizate de MENCȘ și Institutul de Ştiinte ale Educaţiei. Cele mai relevante 

întâlniri au fost cele desfășurate într-un cadru extins, cu participarea tuturor 

partenerilor sociali și ai societății civile desfășurate sub titlul «Provocări și 

oportunități ale procesului de elaborare și aplicare a unor noi programe școlare în 

învățământul primar, pentru clasele a III-a și a IV-a» 

În urma mai multor întâlniri de lucru la care au participat reprezentanții 

departamentului a fost elaborat de către Institutul de Ştiinte ale Educaţiei 



RAPORT 2012 - 2017 
 

 
 

 

98 

«Documentul de politici curriculare». În cadrul discuțiilor, reprezentanții F.S.L.I. au 

reiterat necesitatea formării inițiale a cadrelor didactice și a practicii pedagogice, 

gratuitatea modulului psiho-pedagogic precum și revenirea la selecția resursei 

umane care accede către domeniul învățământ, prin aplicarea unor teste de 

aptitudini. Curriculumul pentru viitorii profesori trebuie să aibă în vedere:  

a) pregătirea de specialitate;  

b) formarea unui orizont cultural;  

c) identificarea și formarea valorilor morale necesare pentru cariera didactică și 

raportarea acestora la standarde profesionale corect elaborate. 

 

În anul 2016, reprezentanţii departamentului au prezentat punctul de vedere 

al F.S.L.I. la dezbaterea națională organizată de M.E.N.C.Ș. la Biblioteca Universitară 

cu privire la planurile – cadru pentru gimnaziu, şi anume: 

- lipsa continuității față de ciclul primar, precum și a principiilor didactice, cu 

accent pe abordarea integrată cel puțin la nivelul ariilor curriculare; 

- trebuie să țină cont de diversitatea școlilor în spațiul românesc prin oferirea 

posibilității unui curriculum la decizia școlii (regiunii); 

- introducerea unei discipline specifice psihologiei școlarului și adolescentului care 

să-l conștientizeze pe elev cu privire la stadiul dezvoltării în care se află și să-l 

orienteze în optiunile cu pivire la carieră;  

- necesitatea introducerii psihologului școlar sau a consilierului școlar în fiecare 

școală şi suplimentarea numărului de consilieri școlari/ psihologi în școlile din 

România; 

- abordarea educației tehnologice din perspectivă practică, cu accent pe latura 

aplicativă; 

- introducerea educației pentru sănătate încă din grădiniță, clar, explicit, ca 

disciplină în sine, deoarece prin aceasta ne asumăm indirect și educația 

părinților, nu doar a copiilor. 

 

Toate propunerile F.S.L.I. au fost incluse în planurile – cadru pentru gimnaziu. Din 

păcate, din cauza unei limitări a resurselor financiare alocate pentru educație, nu s-a 

putut rezolva nici până în prezent solicitarea F.S.L.I. de a se reduce numărul elevilor 

pentru fiecare consilier școlar de la 900 la 400 de elevi și nici acea propunere cu 
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privire la existența psihologului în școală care poate fi angajat atât pentru elevi, cât 

și pentru angajații școlii. 

 

În acelaşi an, responsabilii departamentului au participat în Comisia tehnică 

pentru manualele școlare şi au discutat următoarele propuneri: 

- Revizuirea manualelor la 4 ani, inclusiv curriculumul ajustat şi realizarea CD-

ului online; 

- Încadrare în prețul maxim, cu selecție în funcție de calitate;  

- MENCȘ să livreze banii pentru manual în bugetul unităților de învățământ;  

- MENCȘ să se ocupe doar de evaluarea calitativă;  

- Achiziția să se facă direct de școli;  

- Interdicția celor care ocupă funcții de conducere de a fi autor de manual;  

- Finanțarea manualelor din proiecte europene;  

- Pregătirea cadrelor didactice în ceea ce privește didactica utilizării manualelor 

digitale; 

- Realizarea unui studiu cu privire la utilizarea manualului digital;  

- Manualul digital să fie complementar manualului tipărit, nu același;  

- Nu există tehnologia (HTML 5) care se impune pentru realizarea manualelor 

digitale așa cum ar trebui ele să fie;  

- Inființarea grupului de inovare curriculară pentru 7 ani;  

- Necesitatea formării profesorilor;  

- Schimbarea metodologiei de evaluare a manualelor școlare în sensul 

posibilității experimentării manualelor în cadrul etapei de evaluare (pe o 

perioadă de 1 an). 

 

În anul 2017 am participat la întâlnirea de lucru la nivelul MEN pentru 

modificarea Ordinului común nr. 5555/ 2011 cu privire la Regulamentul de 

organizare și funcționare a Centrelor județene/ Municipiul București de resurse și 

asistență educațională, iar în cadrul Comisiei de lucru MEN, organizată de IȘE cu 

privire la programele de gimnaziu am propus o serie de măsuri referitoare la 

îmbunătățirea programelor și aplicarea corectă a acestora:  

- Dotări materiale corespunzătoare pentru aplicarea programelor de chimie, fizică, 

educație tehnologică;  

- Evidențierea cuvintelor cheie la finalul fiecărei lecții pentru favorizarea 

esențializării conținuturilor și redactarea schemelor conceptuale pentru copiii cu 

ritm lent de învățare și cei cu CES;  
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- Formarea profesorilor pentru înțelegerea filozofiei schimbării și abordării 

corecte a programelor scolare noi;  

- Nevoia de lucru din punct de vedere al alfabetizării funcționale; 

- Trecerea de la nivelul primar la gimnazial și respectarea timpului de predare-

învățare – evaluare de 75% și 25% la dispoziția profesorului pentru activități de 

remediere, aprofundare sau dezvoltare;  

- Profesionalizarea diriginților;  

- Programele să poată fi revizuite periodic. 

O parte dintre aceste propuneri se regasesc deja în programele sistemice 

care vor fi implementate de MEN începând cu 2018. 

 

Comisia tehnică pentru manuale școlare întrunită în luna februarie 2017 a 

prezentat participantilor initiativa F.S.L.I. de a se elabora Lege a manualului școlar. 

 

Alte activități la care au contribuit responsabilii departamentului au fost: 

- Participare la Campania Globală pentru Educație în parteneriat cu Salvați Copiii - 

2014 

- Participare la simpozionul “Managementul stresului”, în cadrul Săptămânii 

europene a SSM, organizat de ITM.  

- Participare la Conferința “Educație nutrițională pentru o generație mai 

sănătoasă” – organizator Clinica Neo Life și Societatea Română de Educație 

Nutrițională în cadrul Zilei Internaționale a Alimentației; 

- Participare la întâlnirile de lucru ale Coaliției pentru Educație, coaliție care 

reunește un număr foarte mare de ONG-uri, care au ca preocupare de bază 

domeniul educației; 

- Participarea reprezentanților F.S.L.I. la prima misiune a inițiativei comune OECD 

– UNICEF – MENCȘ în cadrul proiectului de analiză a politicilor de evaluare și 

examinare în sistemul de educație din România. F.S.L.I. a primit scrisoare de 

mulțumire oficială pentru modul în care experții săi s-au implicat în această 

acțiune; 

- Dezbatere Regională organizată de Administrația Prezidențială în cadrul 

proiectului ,,România Educată” la Universitatea Ovidius din Constanța 

„Evaluarea rezultatelor învățării în sistemul preuniversitar”.  

 

F.S.L.I., în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Copii Dislexici şi Asociaţia 

Bucureşti pentru Copiii Dislexici, a organizat în perioada 9 - 11 mai 2016, primul 
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Congres dedicat copiilor cu tulburări specifice de învăţare care sunt înscrişi 

învăţământul de masă şi cadrelor didactice care lucrează cu aceştia. 

Evenimentul a fost menit să elimine confuziile legate de conceptul de 

“tulburări specifice de învăţare la copii” şi de asocierea acestora cu învăţământul 

special şi să atragă atenţia asupra existenţei reale în România a acestui fenomen 

care NU reflectă o boală, ci o particularitate cognitivă, prezentă pe tot parcursul 

vieţii, care în condiţii potrivite de mediu nu devine deficienţă. 

Congresul Internaţional a avut următoarele obiective: 

- elaborarea împreună cu experţi europeni şi români a unei propuneri de Norme 

Metodologice de aplicare care să fie ulterior dezbatută cu reprezentanţii 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Acest obiectiv a fost 

realizat prin apariția Ordinului de ministru nr. 3124/20.01.2017 pentru 

aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu 

tulburări de învăţare; 

- informarea şi formarea cadrelor didactice, care se confruntă din ce în ce mai 

frecvent cu aceste manifestări la copii. În Revista ,,Starea Educației” publicată de 

S.I.I.P. Sector 4 există spațiu permanent oferit psihologului Monica Bolocan 

pentru informarea corectă a cadrelor didactice. 

- susţinerea implementării metodelor inovative de depistare şi tratare a 

tulburărilor specifice de învăţare; 

- asigurarea şanselor egale pentru copiii cu tulburări specifice de învăţare în 

sistemul de educaţie şi în societate. 

 

 

VI.7. Departamentul Egalitate de Şanse, Femei şi Tineret 

 

Membrii Departamentului pentru egalitate de șanse, femei și tineret, s-au 

întâlnit în fiecare an în perioada 2013 – 2017 discutând despre problemele specifice 

acestor categorii, făcând propuneri de activități şi participând la diferite acțiuni ale 

F.S.L.I., printre care amintim Euromitingul de la Bruxelles în 2014 și Spartachiada din 

Bulgaria, organizată în fiecare an de colegii de la SEB – Sindicatul Educatorilor din 

Bulgaria. În fiecare an, echipele F.S.L.I. s-au întors cu medalii, ceea ce ne onorează. 

Împreună cu Departamentul de Relații Internaționale a fost organizată în 

februarie 2017 o vizită a 10 dintre membrii DESFT care au şi calitatea de formatori, 

în Egipt, la invitația colegilor din General Trade Union of Education and Scientific 
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Research Egypt (Federația sindicatelor profesorilor egipteni). Cu acestă ocazie, am 

participat la activitățile Programului „Cooperation with Europe Week” (Săptămâna 

cooperării cu Europa) şi am contribuit ca formatori pe următoarele teme: prevenirea 

abandonului şcolar, egalitatea de şanse şi incluziunea socială, managementul şcolii şi 

leadreship sindical la formarea liderilor zonali ai GTUESR. 

 

Menționăm că F.S.L.I. este reprezentat încă din 2015 în Comitetul Permanent 

pentru Egalitate, structură care gestionează problematica egalității de șanse și de 

gen în cadrul Comitetului European Sindical pentru Educație – ETUCE, care este 

confederația europeană a sindicatelor din educație din toate țările Europei, 

incluzând și o parte din Asia și Orientul Apropiat (Azerbaidjan, Ucraina, Rusia, 

Kazahstan, Kirghistan, Turkmenistan, Turcia, Israel) reunind 131 sindicate ale 

profesorilor din 48 de țări. ETUCE reprezintă astăzi 11 milioane de membri. 

Reuniunile Comitetului Permanent pentru Egalitate sunt organizate și 

pregătite de Grupul de Lucru pentru Egalitate (Equality Working Group). Membrii 

acestui organism consultativ sunt nominalizați de Biroul ETUCE și aprobați de 

reprezentanții celor 48 de țări. Rolul acestui organism este de a pregăti documentele 

directoare pentru Europa în domeniul egalității de șanse, de a întocmi și organiza 

cele 2 sesiuni anuale ale Comitetului Permanent, de a realiza un program anual de 

activități pe teme de egalitate de șanse care se implementează de toate cele 131 de 

organizații membre. 

Dna Alexandra CORNEA, reprezentantul F.S.L.I. în Grupul de lucru pentru 

Egalitate, a participat la reuniunile lunare și a fost desemnată să reprezinte 

Confederația Europeană a Sindicatelor și ETUCE la negocierile cu Asociația 

Europeană a Patronatelor pentru reactualizarea Directivei Europene privind 

Concediile de maternitate și de îngrijire – 23.02.2016 și 11.10.2016. 

În anul 2016, F.S.L.I. a contribuit astfel în mod direct la elaborarea 

documentelor și implementarea activităților privind: 

1. politicile și activitățile care vor fi derulate de Internaționala Educației (IE) în 

Regiunea Europa, inclusiv realizarea de răspunsuri la solicitările unor 

organisme internaționale ca OECD și UNESCO;  

2. dezvoltarea de relații parteneriale pozitive cu organizațiile europene care au 

obiective similare: Confederația Europeana a Sindicatelor, Confederația 

Internațională a Sindicatelor, PERC – Comitetul Regional Pan-European; 
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3. promovarea de politici la nivelul Consiliului Europei și a altor organisme inter-

guvernamentale care gestionează problematicile specifice egalității de șanse, 

a femeilor și tinerilor; 

5. promovarea de politici la nivelul UE și EFTA. 

 

Având în vedere activitatea depusă în anii 2015 – 2016, în actualul mandat al 

Comitetului Permanent pentru Egalitate, dna Cornea a fost aleasă în martie 2017, în 

unanimitate prin votul celor 131 de organizații membre ca Vicepreședinte și a fost 

desemnată să facă parte din echipa care va pregăti documentele şi rezoluțiile ce vor 

fi prezentate în 2018 cu ocazia celui de-al III-lea Congres Mondial al Organizațiilor de 

Femei din Internaționala Educației. 

 

În acest context, Departamentul pentru Tineret, Femei și Egalitate de Șanse 

al F.S.L.I. își propune în următorul mandat (2017 – 2021): 

- să organizeze acțiuni de consolidare a echipei de lucru din cadrul 

departamentului prin activități de instruire pe temele de actualitate în acest 

domeniu; 

- să identifice între membrii săi pe acelea care întrunesc condițiile obligatorii 

pentru a fi incluse în delegația F.S.L.I. la Congresul Mondial al Organizațiilor de 

Femei din Internaționala Educației în anul 2018; 

- să pregătească persoanele identificate pentru participarea la acest Congres 

astfel încât F.S.L.I. sa fie foarte activ reprezentat în grupurile de lucru; 

- să organizeze cursuri de leadersip pentru femei şi tineri, astfel încât să 

stimulăm participarea activă a acestor două categorii în cadrul 

departamentelor şi a structurilor de conducere ale F.S.L.I. 

 

În plan intern, Departamentul pentru tineret, femei și egalitate de șanse își 

propune să realizeze: 

▪ proiecte cu finanţare europeană pentru angajații care au nevoie de sprijin 

financiar suplimentar în vederea participării la formarea profesională continuă 

(de exemplu, personalul nedidactic);  

▪ activităţi care urmăresc combaterea inegalităţilor, mai ales a celor bazate pe 

etnie, dizabilităţi și vârstă; 

▪ consilierea membrilor de sindicat aflaţi la început de carieră cu privire la 

drepturile ce le decurg din legislaţie; 



RAPORT 2012 - 2017 
 

 
 

 

104 

▪ activităţi de petrecere a timpului liber - competiţii sportive, parteneriate cu 

teatre, cinematografe, cluburi sportive; 

▪ participarea tinerilor la seminarii, simpozioane pe teme sindicale, de parteneriat, 

comunicare şi legislaţia muncii; 

▪ acțiuni de conştientizare a rolului sindicatului de către tinerii integraţi în sistem; 

▪ promovarea poveștilor de succes ale femeilor aflate în funcţii de conducere din 

cadrul sindicatelor, instituţiilor publice, consiliilor de administraţie, companiilor 

și asociaţiilor patronale; 

▪ identificarea unei modalităţi de recompensă a femeilor şi tinerilor pentru 

activitatea sindicală şi didactică desfăşurată; 

▪ promovarea tinerilor şi femeilor în structurile de conducere sindicale de la nivel 

local şi, mai ales, naţional. 

 

VI.8. - Departamentul Legislație şi Litigii 

 

În perioada 2012 – 2017, Planul de activități al Departamentului Legislație şi 

Litigii s-a centrat pe următoarele aspecte: 

1. Elaborarea unei evidenţe electronice cu transmitere trimestrială a datelor, 

conform şablonului elaborat de Departamentul Juridic: 

- evidenţa proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi stadiul 

procesual al acestora, inclusiv transmiterea la federaţie a hotărârilor 

judecătoreşti, indiferent de soluţiile pronunţate în instanţe, pentru 

realizarea unei baze de date; 

- identificarea modalităţilor de popularizare în rândul tuturor organizaţiilor 
membre F.S.L.I. a posibilelor acţiuni în instanţă care pot fi promovate în 
vederea apărării membrilor noştri de sindicat; 

- întâlniri semestriale ale consilierilor juridici ai organizaţiilor sindicale 
afiliate la F.S.L.I., având ca teme de discuţie probleme specifice 
învăţământului şi cele decurgând din desfăşurarea relaţiilor de muncă, cu 
care se confruntă organizaţiile sindicale afiliate la federaţia noastră. 

2. Programe tematice de instruire pentru liderii de sindicat desemnaţi de 
organizaţiile afiliate: 

- teme juridice fundamentale privind contractele colective de muncă şi 
contractul individual de muncă; 

- teme specifice legislaţiei învăţământului; 

- teme privind legislaţia în domeniul dialogului social; 

- teme privind legislaţia pensiilor. 
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3. Participarea la elaborarea proiectelor de acte normative de modificare a Legii 
Educaţiei Naţionale, a legislaţiei în domeniul salarizării şi a legislaţiei generale a 
muncii, inclusiv a celei în domeniul social, ca de exemplu: 

- reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu gradul 
didactic I şi peste 25 de ani vechime în învăţământ, fără diminuarea 
salariului; 

- pensionarea personalului didactic la cerere, cu 5 ani înainte de limitele de 
vârstă prevăzute în legislaţia pensiilor; 

- modificarea condiţiilor de reprezentativitate a sindicatelor; 

- consacrarea legislativă a posibilităţii de negociere a contractelor colective 
de muncă la nivelul inspectoratelor şcolare. 

4. Participarea la elaborarea proiectelor de acte adminsitrative cu caracter 
normativ în domeniul învăţământului care vizează drepturile şi interesele 
salariaţilor din sistem. 

5. Reeditarea INFO-LEX-F.S.L.I. (obiectiv nerealizat în acest mandat). 
 

Pe tot parcursul perioadei cuprinse în acest Raport de activitate, membrii 

departamentului s-au implicat în diferite acţiuni cum ar fi: 

- Elaborarea de către experţii federaţiei a unor modele de cerere de chemare în 

judecată în vederea apărării drepturilor membrilor de sindicat, transmise 

organizaţiilor afiliate (model de cerere pentru decontarea navetei, model de 

acţiune pentru personalul nedidactic, model de acţiune pentru plata dobânzii 

legale ş.a.m.d); 

- Întâlniri ale consilierilor juridici ai organizaţiilor sindicale afiliate F.S.L.I. şi liderilor 

judeţeni, având ca teme de discuţie probleme specifice învăţământului; 

- Formularea de propuneri la proiectele de acte normative din domeniul 

învăţământului, în special a celor care vizează drepturile şi interesele salariaţilor 

din sistem; 

- Participare la elaborarea propunerilor F.S.L.I. privind conţinutul Contractulului 

Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ 

Preuniversitar;  

- Transmiterea de propuneri la proiectul de Acord între federaţiile sindicale 

reprezentative din învăţământ şi Guvern; 

- Participarea la discuţii şi întâlniri periodice la Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la Ministerul Educaţiei Naţionale şi la 

comisiile de specialitate ale Parlamentului României, în cadrul cărora s-au 

discutat probleme specifice învăţământului şi personalului din sistem. 
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În perioada 20 - 27.06.2017, în colaborare cu Departamentul de Relaţii 
Internaţionale, s-a organizat un curs de formare pentru consilierii juridici/ avocaţi cu 
tema "Legislaţia europeană privind conflictele de muncă şi dialogul social - impact 
la nivel naţional". Cursul a fost organizat la solicitarea organizaţiilor judeţene 
afiliate F.S.L.I. şi a vicepreşedintelui F.S.L.I. - responsabil al Departamentului 
Legislație şi Litigii. 

 
Cursul a avut loc în Malaga – Spania, în cadrul Acordului de Cooperare şi 

Parteneriat încheiat între F.S.L.I. şi FEDERACIÓN ENSEÑANZA DE COMISIONES 
OBRERAS. La solicitarea D.R.I., formatorii spanioli din cadrul Centrului de Formare al 
Comisiones Obreras Spania au abordat în cadrul meselor rotunde organizate 
următoarele teme: 
1. Instanţe Juridice Europene şi Internaţionale competente pe litigii de muncă 

(Tribunalul administrativ al Organizației Internaționale a Muncii, Curtea 
Europeană de Justiţie de la Haga etc.) cu o vizită la Centrul de Formare si 
participare la Sesiunea Omagială dedicată membrilor de sindicat care au avut 
rezultate excepţionale în anul 2016; 

2. Sesiune de formare pe tema contractelor de muncă şi a prevederilor legale 
privind condițiile de muncă la Universitatea din Malaga, Facultatea de Ştiințe 
Juridice şi Administrative; 

3. Proceduri juridice în litigiile de muncă (dezbatere la sediul CC.OO din Granada);  
4. Exemple de litigii de muncă (dezbatere – schimb de bune practici la sediul CC.OO 

din Sevilla);  
5. Modalităţi de atragere şi menţinere a membrilor de sindicat în cadrul 

organizaţiei (masă rotundă); 
6. Comunicare sindicală şi negocierea contractelor de muncă (ateliere de lucru 

interactive)  
 

Cursul s-a finalizat cu un certificat acordat de FE.CC.OO. Spania. 
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                                                                                                ANEXA NR. 1 
 

OORRGGAANNIIZZAAȚȚIIII  SSIINNDDIICCAALLEE  AAFFIILLIIAATTEE  LLAA  FF..SS..LL..II..  
 

 

ALBA  

 

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT ALBA 

Adresa:   B-dul. "1 Decembrie 1918" nr. 11, Alba Iulia 

Preşedinte:   Ioan STANCA  

Telefon/fax:  0258.816.711; 0744.502.101; 0747.113.693  

E-mail:   istanca@yahoo.com  

Web site:  www.sia.org.ro 

 

SINDICATUL LIBER ÎNVĂŢĂMÂNT BLAJ - JIDVEI 

Adresa:   Strada Simion Bărnuțiu nr. 2, Blaj 

Preşedinte:   Ștefan MEZEI  

Telefon:   0722.813.482 

E-mail:   sindbj@gmail.com  

 

ARAD 

 

SINDICATUL DEMOCRATIC ÎNVĂŢĂMÂNT ARAD 

Adresa:   B-dul Dragalina nr. 5/7, Arad  

Preşedinte:   Dănuț Vasile IENEŞESCU  

Telefon:   0257.281.882 sau 0744.318.053  

E-mail:   sdiarad@yahoo.com sau danut.ienesescu@yahoo.com  

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ARĂDEAN 

Adresa:   B-dul Decebal nr.31 A  

Preşedinte:   Maria BURUC 

Telefon:   0257.281.646 sau 0744.927.370  

E-mail:   sindicat.liberarad@yahoo.com sau maria_buruc@yahoo.com 

 

 

http://www.sia.org.ro/
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ARGEŞ 

 

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ARGEŞEAN "MUNTENIA" 

Adresa:   Str. Eroilor nr. 4 - 6 Pitesti, O.P. 1, C.P. 218, Cod poştal 110011  

Preşedinte:   Adrian VOICA  

Telefon:   0248.214.331 sau 0744.350.196  

E-mail:    augustul_leu7@yahoo.com   

 

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CURTEA DE ARGEŞ 

Adresa:   Str. Traian nr. 21, Curtea de Argeş  

Preşedinte:   Luminița NEGRILĂ  

Telefon:   0248.721.255 sau 0740.089.100  

E-mail:   sipcag_ro@yahoo.com  

 

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT MUSCEL 

Adresa:   Str. I.L.Caragiale nr. 28 Câmpulung Muscel  

Preşedinte:   Paul Dan CATRINU  

Telefon:   0248.512.119 sau 0740.118.294  

E-mail:   sipcag_ro@yahoo.com  

 

BACĂU 

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BACĂU 

Adresa:   Str. Cuza Vodă nr. 4, Bacău  

Preşedinte:   George PURCARU    

Telefon:  0234.523.711 sau 0753.093.001  

E-mail:   presedinte.slibacau@yahoo.com 

 

SINDICATUL  ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR JUDEȚEAN BACĂU 

Adresa:  Str. Nicolae Arbănaș nr. 4 – 6, Bacau 

Președinte:  Verginia IONAȘ  

Telefon/fax:  0234.344.134; 0747.405.678 

E-mail:  officeverginica@yahoo.com 
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BIHOR 

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BIHOR  

Adresa:   Str. Mihai Eminescu nr. 11, Oradea  

Preşedinte:   Ioan ŢENŢ  

Telefon:   0259.416.654 sau 0744.640.079  

E-mail:   slibihor@yahoo.com  

Site:    www.slibihor.ro 

 

BISTRIŢA - NĂSĂUD 

 

UNIUNEA JUDEŢEANĂ A SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT  

Adresa:   Str. Alexandru Odobescu nr. 3 Bistriţa  

Preşedinte:   Emil MOCIAN  

Telefon:   0745.652.978; 0263.233.066; 0744.508.349  

E-mail:   ujslibn@yahoo.com  

Site:    www.ujslibn.ro 

 

BOTOŞANI 

 

LIGA SINDICATELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNT BOTOŞANI  

Adresa:   B-dul Mihai Eminescu nr. 40 (CCD) Botoşani  

Preşedinte:   Liviu AXINTE  

Telefon:   0231.531.667 sau 0745.251.042  

E-mail:   lsibt@yahoo.com 

 

BRAŞOV 

 

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR "DIACONUL CORESI"  

Adresa:   Piaţa Sfatului nr. 6, Braşov  

Preşedinte:   Ligia MARA SEZONOV  

Telefon:   0268.471.194 sau 0723.160.077  

E-mail:   sind.coresi@yahoo.com 

 

http://www.slibihor.ro/
mailto:lsibt@yahoo.com
mailto:sind.coresi@yahoo.com
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BUZĂU 

 

SINDICAT ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR "ION NEACŞU"  

Adresa:   Str. Bistriţei nr. 24 Buzău  

Preşedinte:   Ion DOBRE  

Telefon:   0238.723.736 sau 0743.186.757  

E-mail:   sindbuzau@yahoo.com  

Site:    www.sipbuzau.uv.ro 

 

CĂLARAŞI 

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMĂNT CĂLARAŞI  

Adresa:  Str. Sloboziei nr. 28, Călaraşi  

Preşedinte:   Aurel BOGATU  

Telefon:   0242.313.648 sau 0740.356.983  

E-mail:   slij_calarasi@yahoo.com 

 

CARAȘ SEVERIN 

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMĂNT CARANSEBEȘ 

Adresa:  Str. C.D.Loga, Nr. 14, Caransebeș 

Președinte:  Adrian COCOȘ 

Telefon:  0723.657.955 

E-mail:   cocos_ajf@yahoo.com 

 

CLUJ 

 

SINDICATUL LIBER AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR CLUJEAN  

Adresa:  Piaţa Ştefan cel Mare nr. 4, Cluj Napoca  

Preşedinte:   Lucia Maria COJOCARU  

Telefon:  0264.596.947 sau 0740.018.130  

E-mail:   luci_slipc@yahoo.com sau slipcluj@gmail.com 

 

 

http://www.sipbuzau.uv.ro/
mailto:slij_calarasi@yahoo.com
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CONSTANŢA 

 

SINDICATUL LIBER AL SALARIAŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  

Adresa:   Str. Ştefan cel Mare nr. 13, Constanța  

Preşedinte:   Mitică IOSIF  

Telefon:   0241.613.174 sau 0772.264.019  

E-mail:   constanta@sinv.ro; sinvcta@gmail.com; 

 

COVASNA 

 

SINDICATUL LIBER AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI COVASNA 

Adresa:   Str.Kriza 1-2, Sfântu Gheorghe  

Preşedinte:   NAGY Gabor  

Telefon:   0267.351.342 sau 0743.100.340  

E-mail:   nagygabor@mikes.educv.ro  

  

SINDICATUL DEMOCRATIC AL PEDAGOGILOR ZONA TÂRGU SECUIESC  

Adresa:   Str. Petofi Sandor nr. 42, Târgu Secuiesc  

Preşedinte:   Ioan MOROIANU  

Telefon:  0744.557452  

E-mail:   moroianuioan@yahoo.com 

  

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT "MIHAI VITEAZUL" ÎNTORSURA BUZĂULUI  

Adresa:   Str. Mihai Viteazul nr. 188, Întorsura Buzăului  

Preşedinte:   Vasile BUMBAC  

Telefon:   0267.370.496 sau 0766.648.046  

E-mail:   abumbac@yahoo.com 

 

DÂMBOVIŢA 

 

SINDICATUL LIBER ÎNVĂŢĂMÂNT DÂMBOVIŢA  

Adresa:   B-dul Regele Carol I nr. 62, Târgovişte  

Preşedinte:   Emil POAMĂ 

Telefon:   0345.401.415 sau  0722.607.072  

E-mail:  sind.invatamant_dambovita@yahoo.com 

mailto:constanta@sinv.ro
mailto:abumbac@yahoo.com
mailto:sind.invatamant_dambovita@yahoo.com
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DOLJ 

 

UNIUNEA SINDICATELOR INDEPENDENTE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT DOLJ  

Adresa:   Str. Ion Maiorescu nr. 6, Craiova  

Presedinte:   Constantin RADA  

Telefon:   0351.170.380 sau 0726.210.110  

E-mail:   usiidolj2006@yahoo.com  

Site:    www.usiidj.webs.com 

 

GALAŢI 

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT TECUCI - GALAŢI  

Adresa:   Str. Costache Racoviţă nr. 21, Tecuci  

Preşedinte:   Mircea PETICĂ 

Telefon:   0236.811.967 sau 0744.317.191  

E-mail:   slitecuci@yahoo.com 

  

SINDICATUL LIBER "EDUCATIA" GALAŢI  

Adresa:   Str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis, Galați  

Presedinte:   ANDRASESCU ADRIAN  

Telefon:   0236.433.777 sau 0722.260.052  

E-mail:   educatia@gmail.com 

 

GIURGIU 

 

LIGA CADRELOR DIDACTICE GIURGIU  

Adresa:   Str. Emil Gulian nr. 1, Giurgiu  

Preşedinte:   Ionel TRAISTARU  

Telefon:   0246.210.124 sau 0724.017.265  

E-mail:   slcd_giurgiu@yahoo.com 

 

 

 

 

http://www.usiidj.webs.com/
mailto:educatia@gmail.com
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GORJ 

 

UNIUNEA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT GORJ  

Adresa:   Str. Siret nr. 30, Târgu Jiu  

Preşedinte:   Constantin HUICĂ  

Telefon:   0253.213.944 sau 0726.176.591  

E-mail:   usligorj@yahoo.com sau c.huica@yahoo.com 

 

SINDICATUL LIBER ÎNVĂŢĂMÂNT TG.JIU  

Adresa:  Str. Unirii nr. 27, Târgu Jiu  

Preşedinte:  Simona URLUESCU  

Telefon:   0253.213.998 sau 0729.055.788  

E-mail:   sli_tgjiu@yahoo.com 

 

HARGHITA 

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ZONA ODORHEIU SECUIESC  

Adresa:   Str. Tineretului nr. 3, Odorheiul Secuiesc  

Preşedinte:   KOCS Elena  

Telefon:   0266.216.185; 0744.479.449  

E-mail:  ilonakocs@upcmail.ro  

  

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - ZONA CIUCULUI  

Adresa:   Str. Miron Cristea nr.1, Miercurea Ciuc  

Preşedinte:   PORA Fulop  

Telefon:   0266/315026 / 0743134770  

E-mail:   cjrae_hr@yahoo.com 

 

IALOMIŢA 

 

UNIUNEA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT IALOMIŢA  

Adresa:   Str. Mihai Eminescu nr. 3, Slobozia  

Preşedinte:   Simion HANCESCU sau Traian MITREA  

Telefon:   0744.628.263; 0243.234.449; 0721.457.002  

E-mail:   usliialomita@yahoo.com; simion_hancescu@yahoo.com 

mailto:sli_tgjiu@yahoo.com
mailto:cjrae_hr@yahoo.com
mailto:usliialomita@yahoo.com
mailto:simion_hancescu@yahoo.com
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IAŞI 

 

ALIANTA SINDICALĂ "GH. ASACHI" IAŞI  

Adresa:   Str. Grigore Ghica Voda nr. 24, Iaşi  

Preşedinte:   Violeta Adriana AMARIEI  

Telefon:   0232.254.390; 0745.652.889  

E-mail:   amarieiav@yahoo.com; sindicatasachi@yahoo.com   

Site:    www.sindicat-asachi.ro 

 

UNIUNEA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR IAȘI 

Adresa:   Str. Horia nr. 10, Iași  

Președinte:   Laviniu Adrian LĂCUSTĂ 

Telefon/Fax:  0232.210.426; 0752.193.822 

e-mail:  uslipiasi@yahoo.com 

 

ILFOV 

 

SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT JUDETUL ILFOV  

Adresa:   Bd. Regina Elisabeta nr. 32, Sector 5, Bucureşti  

Preşedinte:   Ramona Daniela MANGU  

Telefon:   0723.926.434  

E-mail:   ramonamangu@yahoo.com 

 

MARAMUREŞ 

 

SINDICAT LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT MARAMUREŞ 

Adresa:  Str. Progresului nr. 46 , Baia Mare  

Preşedinte:    Ioana PETREUŞ 

Telefon:   0262.211.857; 0749.112.201  

E-mail:   slimm_mm@yahoo.com sau ipetreus@yahoo.com   

Site:    www.slimm.ro 

 

 

 

http://www.sindicat-asachi.ro/
mailto:ramonamangu@yahoo.com
http://www.slimm.ro/
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MEHEDINŢI 

 

UNIUNEA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT 

Adresa:   Str. I.C.Bratianu nr.7, Drobeta Turnu Severin  

Preşedinte:   Ion ZOICAN  

Telefon:  0252.215.296 / 0741.558.012  

E-mail:   uslimehedinti@yahoo.com 

 

MUREŞ 

 

SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR MUREŞ  

Adresa:   Str. Victor Babeş nr. 11, Târgu Mureş 

Presedinte:   Cornel Mihai CRUCEAN  

Telefon:   0265.218.929; 0753.025.562  

E-mail:   sipmures@yahoo.com; ccrucean@yahoo.com  

Site:    www.sipmures.ro 

 

NEAMŢ 

 

SINDICATUL LIBER AL LUCRĂTORILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 

NEAMŢ  

Adresa:   Str. Petru Rareş nr. 24, Piatra Neamţ  

Presedinte:   Gabriel PLOSCĂ  

Telefon:   0233.225.332; 0742.158.843  

E-mail:   slineamt@yahoo.com; ploscagabriel@yahoo.com  

Site:    www.slineamt.ro 

 

OLT 

 

SINDICATUL LIBER ÎNVĂȚĂMÂNT ZONA BALŞ 

Adresa:   Str. Cireşului nr. 26, Balş 

Preşedinte:   Onuț Răzvan MATEI 

Telefon:   0249.450.609; 0740.044.962  

E-mail:   slinvbals@gmail.com  

  

http://www.sipmures.ro/
http://www.slineamt.ro/
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SINDICATUL LIBER ÎNVĂȚĂMÂNT - ZONA CARACAL  

Adresa:  Str. Calea Bucureşti nr. 5, Caracal  

Preşedinte:   Tudor Şerban CHIOSAN  

Telefon:   0249.514.254; 0745.173.353  

E-mail:   slicaracal@yahoo.com  

  

SINDICATUL LIBER AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DUNĂREAN CORABIA  

Adresa:   Str. Tudor Vladimirescu nr. 48 Corabia 

Preşedinte:   Constantin BALICA  

Telefon:   0756.193.865; 0349.818.636  

E-mail:   slidcorabia@gmail.com  

Site:    www.slidcorabia.nicmedia.ro 

 

PRAHOVA 

 

SINDICATUL ŞCOALA PRAHOVEI  

Adresa:   Str. Spătari nr. 31, Ploieşti  

Preşedinte:   Ion DUŢĂ  

Telefon:   0344.802.883; 0727.888.651  

E-mail:   scoalaprahovei@yahoo.com; ion.duta57@gmail.com;  

Site:    www.scoalaprahovei.ro  

  

SATU MARE 

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT SATU MARE  

Adresa:   Bd. Vasile Lucaciu nr. 1, Satu Mare  

Preşedinte:   Victor OPREA  

Telefon:   0361.402.476;  0756.155.157  

E-mail:   slism_sm@yahoo.com; slisatumare@gmail.com;   

Site:    www.slisatumare.ro 

 

 

 

 

http://www.slidcorabia.nicmedia.ro/
mailto:scoalaprahovei@yahoo.com
mailto:slism_sm@yahoo.com
mailto:slisatumare@gmail.com
http://www.slisatumare.ro/
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SĂLAJ 

 

LIGA SINDICATELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT SĂLAJ  

Adresa:   Str. Piaţa Unirii nr. 2, Zalău  

Preşedinte:   Eusebiu LEHENE  

Telefon:   0260.615.436; 0744.569.349  

E-mail:   eusebiulehene@yahoo.com 

 

SIBIU 

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT JUDEŢUL SIBIU  

Adresa:   Str. Metanului nr. 1, Mediaş  

Preşedinte:   Maria Rodica MOLDOVAN  

Telefon:   0743.149.759  sau 0745.085.735  

E-mail:   moldovan_rodica@yahoo.com 

 

SUCEAVA 

 

ALIANȚA SINDICATELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT SUCEAVA 

Adresa:   Str. Ștefan cel Mare nr. 48, Suceava  

Preşedinte:   Leonte GIANI  

Telefon:   0230.551.434; 0737.508.154; 0745.540.084  

E-mail:   asis@suceavasji.ro; gianileonte@yahoo.com 

  

TELEORMAN 

 

SINDICATUL LIBER AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI TURNU MĂGURELE 

Adresa:  Str. Taberei nr. 2, Turnu Măgurele  

Preşedinte:   Ion PREDESCU  

Telefon:   0247.416.327; 0721.247.158  

E-mail:   titipredescu53@gmail.com 

 

 

 

mailto:asis@suceavasji.ro
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TIMIŞ 

 

SINDICATUL P.P.NEVEANU TIMIŞ  

Adresa:   Str. Titu Maiorescu nr. 2 – 6, Timişoara  

Preşedinte:   Radu BILAVU  

Telefon:   0256.225.027; 0726.690.705  

E-mail:   sindicatulppneveanu@yahoo.com 

 

SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR TIMIȘ 

Adresa:   Strada Liviu Gabor 4, Timișoara, județul Timiș 

Președinte:   Marian UȚĂ  

Telefon/Fax:  0256.293.500; 0731.880.208 

Email:   office@siptimis.ro; secretar@siptimis.ro 

 

VASLUI 

 

UNIUNEA SINDICALĂ "DIDACTICA" VASLUI  

Adresa:   Str. Donici nr. 2, cam. 33 – 35, Vaslui  

Preşedinte:   Sorin ŢIPLEA  

Telefon:   0235.315.008; 0726.698.929  

E-mail:   usdidacticavaslui@yahoo.com sau stiplea@yahoo.com  

  

SINDICATUL LIBER ÎNVĂȚĂMÂNT ZONA HUŞI   

Adresa:   Str. 1 Decembrie nr. 11, Huşi  

Preşedinte:   Laurențiu ANTICI  

Telefon:   0235.481.922; 0751.229.949  

E-mail:   slizhusi@yahoo.com  

Site:    www.slizhusi.ro 

  

SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT "TUTOVA" BÂRLAD  

Adresa:   Str. Lirei nr.15, Bârlad  

Preşedinte:   Mircea Alexandru MARINESCU  

Telefon:   0235.412.269; 0722.580.405  

E-mail:   sindtutova@gmail.com 

 

 

mailto:sindicatulppneveanu@yahoo.com
mailto:office@siptimis.ro
mailto:usdidacticavaslui@yahoo.com
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VRANCEA 

 

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT VRANCEA  

Adresa:   Str. Eroilor nr. 2, Focşani  

Preşedinte:   Constantin IONESCU  

Telefon:   0237.223.550; 0721.230.515  

E-mail:   sli_vrancea@yahoo.com  

Site:    www.slivrancea.blogspot.com 

 

VÂLCEA 

 

UNIUNEA SINDICATELOR ÎNVĂȚĂMÂNT VÂLCEA  

Adresa:   B-dul Nicolae Bălcescu nr. 28, Râmnicu Vâlcea 

Preşedinte:   Lucian MARINESCU 

Telefon/Fax:  0250.738.397; 0744.553.185 

E-mail:   sindicatvl@gmail.com  

 

BUCUREŞTI 

 

SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR SECTOR 1  

Adresa:   Calea Dorobanţilor nr. 163, Sector 1   

Preşedinte:    Sorin DRAGNE  

Telefon:   021.231.46.72; 0722.357.584  

E-mail:   sipsector1@yahoo.com sau sorindragne@yahoo.com 

  

SINDICATUL LIBER AL SALARIAŢILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT SECTOR 2  

Adresa:   Şcoala nr. 31, Bd. Lacul Tei nr. 116, Corp C, Et. 2, sala 13, sector 2 

Preşedinte:   Elena ISPAS  

Telefon:   021.688.58.50; 0721.424.600  

E-mail:   slsisector2@yahoo.com  

  

SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂȚĂMÂNT SECTOR 3  

Adresa:   Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3, sector 3 

Preşedinte:   Eugenia SANDU  

Telefon:   021.340.00.22; 0740.602.660  

E-mail:   sindicatullibersector3@gmail.com 

mailto:slsisector2@yahoo.com
mailto:sindicatullibersector3@gmail.com
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SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR SECTOR 3  

Adresa:   Str. Ţiglina nr. 37, sector 3, București 

Președinte:   Nicoleta POPA  

Telefon/fax:  021.321.45.67 

E-mail:   sips3@yahoo.com 

  

SINDICATUL INDEPENDENT DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 4  

Adresa:   Str. Cuza Vodă nr. 51, sector 4  

Preşedinte:   Vasile TRIFU  

Telefon:   021.330.30.92 sau 0724.353.032  

E-mail:   siips4@yahoo.com 

  

SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR DIN ROMÂNIA SECTOR 5  

Adresa:   Str. Ion Creangă nr. 6, sector 5  

Preşedinte:   Violeta IONESCU  

Telefon:   031.410.03.77; 031.410.03.76 sau 0724.946.295  

E-mail:   sipr5fsli@gmail.com 

  

LIGA SALARIATILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SECTOR 6  

Adresa:   Str. Pașcani nr. 6, sector 6  

Preşedinte:   Radu PISICĂ  

Telefon/Fax:  021.430.21.46; 0735.844.739  

E-mail:   slsip.sector6@gmail.com  

  

SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR SECTOR 6  

Adresa:   Bd. Regina Elisabeta nr. 32, sector 5 

Preşedinte:   Castanela Marcela POPESCU    

Telefon/fax:  031.810.57.90; 0724.227.019  

E-mail:   casty67@yahoo.com; castanelapopescu@yahoo.ro 

  

SINDICATUL NAȚIONAL AL EDUCATORILOR BUCUREȘTI 

Adresa:   Bd. Basarabia nr. 160, sector 2 

Președinte:   Elena DUMITRU 

Telefon:   0727.880.638 

Email:   elydumitru@yahoo.com 

mailto:sips3@yahoo.com
mailto:casty67@yahoo.com
mailto:castanelapopescu@yahoo.ro
mailto:elydumitru@yahoo.com
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ANEXA NR. 2 

 

MMEEMMBBRRIIII  BBIIRROOUULLUUII  OOPPEERRAATTIIVV  AALL  FF..SS..LL..II..  

22001122  ––  22001177  
 

 

1. Hancescu Simion    – Preşedinte; 

2. Ţent Ioan     – Prim-vicepreşedinte; 

3. Rada Constantin   – Secretar General; 

4. Cojocaru Lucia - Maria  – Vicepreședinte;      

5. Popa  Stavri Cornelia  – Vicepreședinte;  

6. Ieneşescu  Dănuţ Vasile Ioan – Vicepreședinte; 

7. Lehene Eusebiu   – Vicepreședinte; 

8. Mocian Emil    – Vicepreședinte; 

9. Chiriac  Manole Gheorghe  – Vicepreședinte; 

10. Leonte Giani    – Vicepreședinte; 

11. Ploscă Gabriel    – Vicepreședinte; 

12. Bogatu Aurel     – Vicepreședinte; 

13. Dobre Ion    – Vicepreședinte; 

14. Poamă Emil    – Vicepreședinte; 

15. Voica Adrian    – Vicepreședinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT 2012 - 2017 
 

 
 

 

122 

ANEXA NR. 3 

 

RREEPPRREEZZEENNTTAANNȚȚIIII  FF..SS..LL..II..  ÎÎNN  SSTTRRUUCCTTUURRIILLEE  TTRRII--  ȘȘII  BBII--PPAARRTTIITTEE,,    

PPRREECCUUMM  ȘȘII  ÎÎNN  AALLTTEE  OORRGGAANNIISSMMEE    
 

 

               

1. Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social  

– Hancescu Simion, membru  supleant; 

 
2. Comisia de Dialog Social de la nivelul M.E.N     

– Hancescu Simion, membru titular; 

Comisia de Dialog Social de la nivelul M.F.        

– Hancescu Simion, membru titular; 

Comisia de Dialog Social de la nivelul M.F.E.      

– Țenț Ioan, membru supleant; 

Comisia de Dialog Social de la nivelul M.D.R.A.P.   

– Țenț Ioan, membru titular; 

 
3. Consiliul Economic și Social      

– Hancescu Simion, membru al Plenului;    

 – Hancescu Simion, Președinte al Comisiei de învățământ; 

 
4. Comisia paritară de la nivelul M.E.N.    

– Hancescu Simion, membru titular; 

– Țenț Ioan, membru titular; 

– Rada Constantin, membru titular; 

     – Cojocaru Lucia Maria,  membru supleant; 

     – Dobre Ion, membru supleant; 

     – Bogatu Aurel, membru supleant; 

     – Glință Liliana Elena, expert; 

     – Vadasz Levente, expert.      
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5. Consiliul Național Pentru finanțarea Învățământului Preuniversitar  

– Hancescu Simion, membru 

  

6. Colegiul Central de Disciplină  al M.E.N.   

– Rada Constantin, titular; 

– Glință Liliana  Elena, supleant. 

 

7. Comisia pentru licitații manuale școlare de la nivel MEN   

– Hancescu Simion, membru; 

– Popa Stavri Cornelia, membru. 

 

8. Comisia privind adoptarea unor măsuri pentru elaborarea, evaluarea, 

avizarea, aprobarea și utilizarea auxiliarelor didactice, auxiliarelor 

curriculare și a mijloacelor de învățământ  

–  Popa Stavri Cornelia 

 

9. Comisii de lucru constituite la nivelul Administrației Prezidențiale în cadrul 

Proiectului „România Educată” 

Grupul 1  „Cariera Didactică”         

– Hancescu Simion; 

Grupul 2  „Echitatea sistemului educațional”      

– Lăcustă Laviniu; 

Grupul 3 „Profesionalizarea Managementului educațional      

– Vadasz Levente; 

Grupul 4 „Un învățământ profesional și tehnic de calitate”    

– Ploscă Gabriel; 

Grupul 6 „O educație timpurie accesibilă tuturor”    

– Mălăieru Mădălina Cristina; 

Grupul 7 „Evaluarea elevilor și studenților”     

– Popa Stavri Cornelia 


