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 Către 

 
MINISTERUL EDUCAȚIEI 

 

DOAMNEI  MINISTRU  
LIGIA DECA 

 

 
Stimată doamnă Ministru, 
 

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din 
Educație „SPIRU HARET”  vă adresează rugămintea de a dispune de urgență amânarea  
până la data de 14.11.2022 a calculului și plății diferențelor de drepturi salariale care se 
cuvin personalului didactic în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2022 
privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din 
învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021 și/sau al hotărârilor 
judecătorești prin care s-au acordat diferențele de drepturi, în vederea rezolvării  
problemelor generate de aplicația EDUSAL, în aplicarea OUG 48/2022. 

De asemenea, vă adresăm rugămintea de a dispune constituirea unei comisii 
tehnice de lucru, formate din reprezentanți ai Ministerului Educației și ai federațiilor 
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care 
să identifice soluțiile tehnice de rezolvare a problemelor semnalate de colegii din sistem 
și să elaboreze o machetă de calcul al acestor diferențe salariale. 

 
Doamnă Ministru,  
Art. 3 din O.U.G. nr. 48/2022 prevede expres că beneficiază de plata diferenţelor 

de drepturi salariale prevăzute la art. 1 şi 2 personalul didactic încadrat în 
învăţământul preuniversitar şi universitar de stat, căruia, pentru perioadele prevăzute 
la art. 1 şi 2, nu i-au fost acordate aceste drepturi, până la data intrării în vigoare a 
ordonanţei de urgenţă (15 aprilie 2022). 

Totodată, art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite 
personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 
2021, aprobate prin H.G. nr. 875/2022, conține prevederi exprese referitoare la calculul 
drepturilor cuvenite personalului didactic care beneficiază de diferențe salariale prin 
hotărâri judecătorești, pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută de O.U.G. nr. 



48/2022 sau beneficiază, prin sentință, doar de o parte dintre diferențele salariale 
prevăzute de ordonanța de urgență. 

Cu toate acestea, în ultimele zile, s-au transmis inspectoratelor școlare și 
responsabililor din unitățile de învățământ dispoziții verbale de a nu se calcula 
diferențele de drepturi  salariale care se cuvin personalului didactic căruia îi sunt 
aplicabile prevederile art. 3 din O.U.G. nr. 48/2022 și/sau art. 8 din Normele 
metodologice aprobate prin H.G. nr. 875/2022, ceea ce generează discriminare în 
interiorul sistemului de învățământ. În plus, s-au constat numeroase erori în „Modulul 
OUG nr. 48/2022” din aplicația EDUSAL. 

 Toate aceste aspecte trebuie clarificate înainte de a se proceda la plata efectivă 
a drepturilor instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022.   

 
Totodată, este imperios necesar ca Ministerul Educației să centralizeze, la nivel 

național, situația eșalonării la plată a hotărârilor judecătorești în baza cărora 
personalul din învățământ beneficiază de diferite drepturi salariale și să solicite – cu 
prilejul rectificării bugetare – sumele necesare, astfel încât să se achite diferențele 
cuvenite fiecărui beneficiar, în raport de data la care hotărârea a devenit executorie și 
de tranșa/tranșele pentru care trebuie să se facă plata.  
 

Cu deosebită stimă,  
 
 

 
         PREŞEDINTE       PREŞEDINTE 
                  F.S.L.I.             F.S.E. „SPIRU HARET” 

 

                  Simion HANCESCU                     Marius Ovidiu NISTOR 
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