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DOMNULUI  VASILE  PANAITE, 
PREFECTUL   JUDEȚULUI  NEAMȚ 

 

      Vă  facem  cunoscute  revendicările  Sindicatului  Liber  al  Lucrătorilor  din  

Învățământ  și  Cercetare  Științifică  Neamț,  pe  care  vă  rugăm  să  le  transmiteți  

Guvernului  României. 

1. Alocarea anuală din bugetul de stat a minim 6% din produsul intern brut  

pentru educație, așa cum prevede legislația actuală. 

2. Renunțarea la costul standard per elev. Atâta timp cât determinarea costului 

standard se face prin hotărâre de guvern, la propunerea Ministerului Educației, 

în funcție de cuantumul cheltuielilor de personal stabilit de Ministerul 

Finanțelor Publice pentru salariații din învățământ și aprobat de Parlamentul 

României, prin Legea bugetului de stat, existența acestui cost standard nu se 
justifică.  

3. Creșterea salariilor nete în educație  să  fie  de  50%  în anul 2018. Începând cu 

data de 1 ianuarie 2018, urmează să se aplice prevederile Legii nr 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Conform datelor 

Ministerului Finanţelor Publice, începând cu aceeaşi dată, se va schimba modul 

în care vor fi achitate dările către stat ale angajatului. Ceea ce înseamnă, că 
majorarea cu 50% a salariului brut anunţată pentru anul viitor, la nivelul 

salariului net nu reprezintă mai mult de 25%.   

4. Calculul corect al sporurilor salariale. Deși conform  H.G. nr.38/2017 salariile 
de bază s-au majorat, de la data de 1 ianuarie 2017, în medie, cu 15%, 

calcularea sporurilor, indemnizațiilor  prevăzute de art.  3 3 alin. (4) din O.U.G. 

nr. 57/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu se face la salariile de 

bază  majorate de la 1 ianuarie 2017, ci aceste sporuri și indemnizații sunt 

calculate prin raportare la salariul de bază din luna decembrie 2016, ceea ce 

conduce la o diminuare a drepturilor salariale care se cuvin personalului 

didactic. 
5. Alocarea până  1  decembrie 2017 a  sumelor  necesare  pentru  plata  

hotărârilor  judecătorești scadente  în  2017  și  prevederea  în  bugetul  pentru  
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anul  2018,  a  sumelor  necesare  pentru  plata  sentințelor  judecătorești  

privind  dobânda  legală. 
6. Finanțarea cheltuielilor cu salariile personalului din învățământ pe traseul: 

Ministerul Educației – inspectorate județene – unități  școlare. 

7. Decontarea cheltuielilor cu naveta  personalului didactic de către Ministerul 

Educației 

8. Necesitatea adoptării unei noi legi a educației. Conform Programului de 

Guvernare PSD – ALDE, cea mai aşteptată lege de către elevi, cadre didactice 

și părinți, este Legea Educației Naționale. Un act normativ realizat cu 
responsabilitate şi supus dezbaterii publice va rezolva cea mai mare parte a 

problemelor cu care se confruntă de mai bine de 20 de ani sistemul de educaţie 

din România.  

9. Pensionarea, la cerere, a personalului didactic cu trei ani mai devreme  decât 

vârsta standard de pensionare, fără a fi afectat cuantumul pensiei. 

10. Elaborarea unor noi normative de personal care să țină seama de situațiile  

concrete în care lucrează personalul didactic auxiliar și nedidactic.  

 

 

 

Președinte, 

Gabriel  Ploscă 
 

  
 


