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Reprezentanți ai Federației Naționale Sindicale “ALMA MATER” au participat, în mod activ, la
următoarele acțiuni sindicale internaționale:
• Seminar organizat de E.Z.A. pe tema imigrării în spaţiul european şi pe probleme sociale induse
de aceasta.
• Conferinţa “Aderarea României la spaţiul SCHENGEN - 2015”, care s-a desfăşurat la Palatul
Parlamentului.
• Şedinţă task - force (a patra) - “E.T.U.C.E. Policy on the 21st Century Teaching Profession and
the Use of Information and Communication Technologies”, Bruxelles.
• Întâlniri ale Grupului Civic Pro SCHENGEN, la Ministerul Afacerilor Externe, cu reprezentanţi
ai acestui minister, cu privire la problema migranţilor, la acţiunile de lobby pentru România ale
Grupului Civic, din care face parte şi federaţia noastră, despre oportunitatea unor întâlniri ale
Grupului cu reprezentanţi ai U.E.
• Chestionarul E.T.U.C. 8th of MARCH SURVEY 2016 - “Implicarea femeilor în conducerile
sindicatelor şi organismelor de decizie. Segregarea de gen pe verticală şi pe orizontală”.
• “Standing Committee for Equality” organizat de E.T.U.C.E. la Brussels.
• “Promoting Gender Equality through social dialogue in the teaching profession”, seminar
organizat de E.T.U.I. - E.T.U.C.E., Malta.
• Întâlnirea Grupului Civic “Pro SCHENGEN” cu Ambasadorul Siriei la Bucureşti.
• Şedinţe H.E.R.S.C. (Higher Education & Research Standing Committee) la Bruxelles (Belgia),
Bologna (Italia), Tallin (Estonia).
• Conferinţele E.T.U.C.E. din Bruxelles (Belgia), Belgrad (Serbia), Atena (Grecia).
• Întâlnire, la sediul M.A.I., a Grupului Civic “Pro SCHENGEN”, cu secretarul de stat Florea Tiberiu Trifan, care răspunde de problema spaţiului SCHENGEN.
• Memorandum pentru colaborarea cu Republica Moldova, inclusiv pentru donarea de carte - între
cele trei federaţii din educaţie din România, Federaţia sindicală din Moldova şi Ministerul
Educaţiei din Moldova.
• Conferinţa “Locuri de muncă mai sănătoase în învăţământ” organizată de E.T.U.C.E. şi F.S.L.I.
la Parlamentul României.
• Întâlnire E.T.U.C.E. Youth Think Tank Meeting, Bucureşti.
• Forum O.E.C.D. pe Învăţământ Superior (reformă, evaluare, eficienţă etc.), organizat la Paris, la
Ambasada Australiei.
• Conferinţa “Investment and EU Funds for Education and Training - The European landscape
and the role of the Social Partners”, Bruxelles, Belgia.
• Pregătiri pentru organizarea vizitei colegilor din Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei din
Republica Moldova (Universitatea de Stat, Universitatea Tehnică, Academia de Studii
Economice, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creangă”, Academia de Transporturi,
Informatică şi Comunicaţii - toate din Chişinău, Universitatea de Stat “B. P. Haşdeu” din Cahul,
Universitatea de Stat “A. Russo” din Bălţi).
• Conferinţă în cadrul “European Vocational Skills Week”, Bruxelles, Belgia.
• Participarea, la Chişinău, la o întâlnire cu Dumitru Ivanov, liderul pe Moldova al sindicatelor din
educaţie, în vederea începerii acţiunii de dotare cu cărţi a tuturor bibliotecilor din Moldova, din
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şcoli şi din universităţi. Au mai avut loc întâlniri cu Ministrul Educaţiei din Moldova - Corina
Fusu şi cu Rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei - Viorel Bostan.
Întâlnire, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene, cu o delegaţie a C.E. condusă de doamna
Cendrine de Buggenoms - Head of Unit D.G. E.M.P.L.
Seminar I.T.U.I. - E.T.U.C.E. pe problemele educaţiei vocaţionale şi a formării profesionale,
Munchen, Germania.
Întâlnire/dezbatere cu Domnul Jean - Claude Juncker (Preşedintele Comisiei Europene) şi cu
Doamna Corina Creţu (Comisar european).
Audit E.T.U.C.E.
Conferinţa finală E.T.U.C.E. “Education in Europe”.
Participare seminar REWICoop - “Rights to Work Info Centres of Transnational Cooperation”,
Bruxelles, Belgia.
Conferinţa O.E.C.D. - “Higher Education Stakeholder Forum”, Paris, Franţa.
Masă rotundă având ca temă: “Întărirea sindicatelor din învățământ pentru a face față crizelor
sociale”, Riga, Letonia.
A doua Conferință Mondială a Femeilor din Francofonie, organizată la Palatul Parlamentului de
către Ministerul Afacerilor Externe.
Conferință organizată de Institutul European pentru Egalitate de Gen și Agenția Națională
pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați - “Promovarea și sprijinirea egalității de
șanse între femei și bărbați: Activitatea E.I.G.E.”.
Seminarul “Creşterea incluzivă - provocări şi oportunităţi”, organizat de către Reprezentanţa
Comisiei Europene în România.
Workshop organizat de E.T.U.C.E. la Varşovia, cu tema “Consolidarea capacității sindicatelor
din educație de a reprezenta nevoile profesionale ale cadrelor didactice prin dialogul social”.
Raport privind gradul și modul de implementare a politicilor pe egalitate de șanse, începând cu
anul 2012, ale E.T.U.C.E. Standing Committee for Equality, Bruxelles, realizat de către F.N.S.
“ALMA MATER” .
Conferința “Improved participation of young workers in decision-making in undertakings”,
Malaga, Spania.
Şedinţă a Comitetului de Egalitate, Bruxelles, Belgia.
Seminar “Promotion of Gender Equality in Workers Involvement and Decision Making in Trade
Unions and Work Councils”, București.
Conferința “A better copyright for quality higher education and research in Europe and
beyond”, Bruxelles, Belgia.
Conferinţa “Semestrul European - Raportul de țară pentru România 2018”, organizat de
Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Bucureşti.
Workshop-ul “Education trade unions promoting the use of I.C.T. for inclusive education”,
Lisabona, Portugalia.
Prima conferinţă referitoare la personalul didactic auxiliar şi nedidactic (Education Support
Personnel), organizată de Education International, Bruxelles, Belgia.
Lansarea programului de parteneriat “Social Dialogue-Decent Work Programme” de către
Ambasada Norvegiei la Bucureşti.
Informarea despre BREXIT, susţinută de domnul Michel Barnier (negociator şef al C.E. pentru
negocierile cu Anglia).
A doua etapă de desfăşurare a Proiectului “Future of workplace relations: Opportunities and
challenges for Trade Union in Europe”, având ca aplicant - O.P.Z.Z. - Ogolnopolskie
Porozumienie Zwiazkow Zawodowych.
Întâlnirea anuală a Standing Committee for Equality, E.T.U.C.E., Bruxelles, Belgia.
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Şedinţa grupului de lucru “European Sectoral Social Dialogue in Education”, organizat de
E.T.U.C.E. şi E.F.E.E., Bruxelles, Belgia.
Workshop organizat de E.T.U.C.E., Vilnius, Lituania.
Conferința europeană “Rebalance Trade Unions’ And Social Partners’ Actions To Improve
Reconciliation Of Work, Family And Private Life For Women And Men”, organizată de
Friedrich Ebert Schiftung, E.T.U.C. și D.G.B., Berlin, Germania.
Workshop intitulat “The whole-scool approach as a tool to prevent radicalisation and
extremism”, Paris, Franţa.
Workshop - “Education for digital democratic citizenship in the Internet era: Challenges and
opportunities”, Berlin, Germania.
Kick-off Conference, “Teachers for Trade Union Renewal”, Bruxelles, Belgia.
Seminar - “European Sectoral Social Partners in Education Promoting Effective Integration of
Migrants and Refugees in Education”, Larnaca, Cipru.
“HEInnovate Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education”,
U.P.B., organizat cu ocazia Preşedinţiei României la Consiliul Europei.
Al VIII-lea Congres Mondial al Internaţionalei Educaţiei, Bangkok, Thailanda.
E.T.U.C.E. Conference - “Education Trade Unions Addressing Gender Equality Through Social
Dialogue”, Bucureşti.

Pe plan intern - intersindical
Reprezentanți ai Federației Naționale Sindicale “ALMA MATER” au luat parte la următoarele acțiuni
sindicale interne:
• Întâlnire, la sediul C.S.D.R., între reprezentanţii confederaţiilor, pentru stabilirea sectoarelor de
activitate - C.N.S. “Cartel Alfa” (B. Hossu), C.N.S.L.R. “Frăţia” (I. Samoilă, Sorin Stan) şi
C.S.D.R. (N. Creţu).
• Desemnarea reprezentantului F.N.S. “ALMA MATER” la Comisia de Femei de la C.N.S.
“Cartel ALFA” şi participarea acestuia la întâlnirile organizate de Cartel.
• Desemnarea reprezentantului F.N.S. “ALMA MATER” la Comisia de Tineret de la C.N.S.
“Cartel ALFA” şi participarea acestuia la întâlnirile organixzate de Cartel.
• Conferinţa Comisiilor Naţionale de femei şi tineret din C.N.S. “Cartel ALFA”, Hotel Carpaţi,
Predeal, cu tema “Promovarea politicilor privind egalitatea de gen şi incluziunea tinerilor pe
piaţa muncii - rolul şi responsabilităţile organizaţiilor sindicale”.
• Întâlniri ale Comisiilor de Femei şi de Tineret ale C.N.S. “Cartel ALFA” şi Workshop
“Elemente privind dreptul nediscriminării şi egalităţii de şanse”, Sinaia.
• Congresele F.S.L.I şi F.S.E. “Spiru Haret”.
• Evenimentele organizate de F.S.E. “Spiru Haret” în fiecare an, pe 5 octombrie, de Ziua
Educatorului.
• Evenimentele organizate de F.S.L.I la nivel naţional şi internaţional.
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Reprezentanți ai Federației Naționale Sindicale “ALMA MATER” au participat, în raport cu Preşedinţia
României, la următoarele acțiuni ale acesteia:
• Deschiderea anului universitar 2015/2016 la Universitatea din Bucureşti.
• Întâlnire, la Palatul Cotroceni, în prezenţa Preşedintelui K.W. Iohannis, pentru lansarea
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Dezbaterii Naţionale pentru Educaţie şi Cercetare - “România educată” (A. Curaj, E.
Andronescu, S. Cîmpeanu, I. Petrescu, reprezentanţi sindicate, patronate şi O.N.G.-uri din
educaţie, senatori, deputaţi, părinţi, elevi, studenţi, inspectori, profesori etc.).
Participare la Dezbateri Naționale pentru Educație și Cercetare sub denumirea “România
educată”, la Universitățile din Craiova, Braşov, Iași, Cluj - Napoca.
Serbarea “Zilei Europei” la Palatul Cotroceni, în fiecare an, de 9 Mai.
Serbarea “Zilei României” - Parada militară de la Arcul de Triumf și Recepţia de la Palatul
Cotroceni, în fiecare an, de 1 Decembrie;
Sesiunea de consultare organizată sub patronajul Preşedintelui României, având ca temă
“Cercetarea, dezvoltarea şi inovarea”.
Parada militară de la Arcul de Triumf, organizată cu ocazia Centenarului Marii Uniri - invitaţie
primită din partea Preşedintelui României K.W. Iohannis.
Înaintare către Preşedinţia României, prin intermediul doamnei Consilier de Stat Ligia Deca, a
unui punct de vedere comun al sindicatelor din educaţie cu privire la “Legea salarizării
personalului plătit din fonduri publice”.
Întâlniri ale Grupului de lucru din proiectul prezidenţial “România educată” -“Învăţământ
profesional şi tehnic de calitate”.
Întâlniri ale Grupului de lucru din proiectul prezidenţial “România educată” “Profesionalizarea managementului educaţional”.
Întâlniri, la Palatul Cotroceni, ale Grupului de lucru privind “Cariera didactică”, din cadrul
proiectului “România educată”.
Întâlnire, la Palatul Cotroceni, a Grupului de lucru privind “Autonomie, calitate şi
internaţionalizare în învăţământul superior”, din cadrul proiectului “România educată”.
Întâlnire, la Palatul Cotroceni, a Grupului de lucru privind “Evaluarea elevilor și studenților”,
din cadrul proiectului “România educată”.
Şedinţe de lucru ale grupului “Autonomie, calitate şi internaţionalizare în învăţământul
superior” din cadrul proiectului “România educată”.
Întâlniri ale Grupului de integrare la Proiectul prezidenţial “România educată”.
Dezbatere, la Palatul Cotroceni, intitulată “România la centenar”, organizată de Preşedinţia
României.
Premierea de către Preşedintele României, Domnul K.W. Iohannis (diplome, medalii etc.) a
şapte universităţi ale României, la Palatul Cotroceni.
Recepţie, la Palatul Cotroceni, cu ocazia Centenarului Marii Uniri - invitaţie primită din partea
Preşedintelui României K.W. Iohannis.
Lansarea în dezbatere publică, la Sala Unirii din Palatul Cotroceni, a rezultatelor Proiectului
“România Educată”.
Preşedintele K.W. Iohannis a decorat drapelul de luptă al Academiei Tehnice Militare.
Întâlnirea Sanctităţii Sale Papa Francisc cu Preşedintele României, domnul Klaus Werner
Iohannis, cu Autorităţile Statului, cu Societatea Civilă şi cu Corpul Diplomatic.
Festivalul SoNoRo - Palatul Cotroceni, Sala Unirii.
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În întâlnirile, dezbaterile și negocierile avute, atât în cadrul celor două camere ale Parlamentului
României, cât și cu conducerile diverselor partide reprezentate în Parlament, reprezentați ai Federației
Naționale Sindicale “ALMA MATER” au participat la foarte acțiuni, cum ar fi:

6

În raport cu PARLAMENTUL României și cu PARTIDELE reprezentative

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

7

•
•

Dezbatere pe tema fondurilor europene, organizată de grupul INTACT la Parlamentul României.
Întâlnire, la Comisia de Învăţământ a Senatului României cu Doamna E. Andronescu,
Preşedintele comisiei, pe tema aplicării O.U.G. nr. 20/2016 şi O.U.G. nr. 43/2016.
Întâlnire cu reprezentanţii A.L.D.E., la Camera Deputaţilor, pe teme de învăţământ.
Întâlniri ale Comisiilor reunite de Muncă şi de Buget - Finanţe la Camera Deputaţilor, pentru
dezbaterea amendamentelor trimise de sindicate şi propuse/susţinute de senatori şi deputaţi,
privind transformarea O.U.G. nr. 20/2016 în lege.
Întâlnire între reprezentanţi ai federaţiilor sindicale din educaţie şi reprezentanţi ai A.L.D.E., la
Hotel Ramada Parc, Bucureşti.
Întâlniri ale Comisiei de Tineret a C.N.S. “Cartel ALFA”, împreună cu reprezentanţi ai
principalelor organizaţii de tineret din România, cu cinci partide politice care participă la
alegeri: Alianța Liberalilor și Democraților (A.L.D.E.), Partidul Național Liberal (P.N.L.),
Partidul Mișcarea Populară (P.M.P.), Partidul Social Democrat (P.S.D.) și Uniunea Salvați
România (U.S.R.).
Întâlnire, la Palatul Parlamentului, la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, cu A. Solomon
(Preşedinte), R. Plumb (Membru Comisie), A. Vasile (Consilier), M. Păunică (Director General
M.E.N.), E. Ispas (Director Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale), alţi consilieri.
Discuţii la Camera Deputaţilor, la solicitarea grupurilor parlamentare U.S.R. şi P.N.L., pe tema
proiectului de lege privind “Salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice”, la
invitaţia făcută de C.N.S. “Cartel ALFA”.
Discuţii cu membrii Comisiei de Muncă a Camerei Deputaţilor, condusă de către domnul A.
Solomon.
Întâlnire/dezbatere cu membrii Comisiei pentru învățământ, ştiință, tineret și sport de la Senatul
României, pe baza amendamentelor referitoare la “Legea salarizării personalului plătit din
fonduri publice”, depuse de federația noastră, împreună cu federațiile din învățământul
preuniversitar.
Dezbaterea și aprobarea cu membrii Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială de la
Senatul României, cu reprezentanții Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale și ai Ministerului
Finanțelor Publice a amendamentelor referitoare la “Legea salarizării personalului plătit din
fonduri publice”, depuse de federația noastră, împreună cu federațiile din învățământul
preuniversitar.
Discuţii la Comisia de Muncă a Camerei Deputaţilor condusă de către domnul A. Solomon, cu
reprezentanţi ai Comisiei şi ai Guvernului (L.O. Vasilescu şi I. Gibescu - M. Muncii, D. Pescaru
- M. Finanţe, M. Sepi - M. Dialog Social etc.). Au participat lideri de confederaţii, lideri ai
federaţiilor din educaţie, reprezentanţi ai presei. Discuţiile s-au referit la “Legea salarizării
personalului plătit din fonduri publice”. În cea de-a doua zi, alături de noi, la discuţii a
participat şi preşedintele Academiei Române - Acad. I.V. Vlad, pentru a susţine amendamentele
privind salarizarea personalului din Academia Română şi din institutele subordonate acesteia.
Discuţii cu preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul L.N. Dragnea şi cu fostul Ministru al
Finanţelor, domnul D. Vâlcov, pentru susţinerea politică a acordării Sporului de solicitare
neuropsihică pentru personalul didactic de predare, dar şi pentru a înţelege mai bine cum se va
face transferul dărilor de la angajator la angajat, conform noului Cod Fiscal.
Discuţii cu membrii Comisiei de muncă a Camerei Deputaţilor, condusă de domnul A. Solomon,
cu reprezentanţi ai Guvernului (L.O. Vasilescu şi I. Gibescu - M. Muncii, D. Pescaru - M.
Finanţe, M. Sepi - M. Dialog Social etc.), cu lideri de confederaţii, cu lideri ai federaţiilor din
educaţie, cu reprezentanţi ai presei, privind finalizarea “Legea salarizării personalului plătit din
fonduri publice”.
Discuţii la Comisia de Muncă a Camerei Deputaţilor (alături de S. Hancescu şi I. Barbu) cu
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fostul Ministru al Finanţelor, domnul D. Vâlcov şi cu domnul A. Solomon (Preşedintele
comisiei), pentru susţinerea anumitor solicitări cu privire la “Legea salarizării personalului
plătit din fonduri publice”.
Şedinţă a Comisiei de Învăţământ a Senatului României pentru unele modificări la Legea
Educaţiei şi la alte legi specifice domeniului.
Întâlnirea sindicaliștilor din Timiș cu parlamentarii P.S.D., pe tema modificării Legii nr.
62/2011.
Întâlniri, la Parlamentul României, cu L.N. Dragnea, D. Vâlcov, L.O. Vasilescu, A. Solomon,
pentru modificarea Legii Cadru nr. 153/2017.
Congres extraordinar al P.S.D., la Sala Palatului.
Întâlnire, la Guvern, pentru găsirea unor soluţii financiare pentru: acordarea voucherelor de
vacanţă, plata sentinţelor şi a dobânzilor etc.
Dezbaterea “Soluţii concrete pentru educaţia românească”, organizată de Partidul Naţional
Liberal, la Hotel Intercontinental.
Lansarea Partidului Pro România, la Camera de Comerţ şi Industrie a României.
Dezbatere pe tema “gig economy”, coordonată de către domnul deputat P.N.L. D. Vîlceanu.
Dezbatere pe teme din educaţie, organizată de partidul Pro România.
Redactarea unei scrisori comune celor trei federaţii reprezentative din învăţământ, adresată
conducerii P.S.D., în care au fost prezentate problemele acute ale educaţiei.
Şedinţa de lucru a Comisiei de Învăţământ de la Senat.
Dezbatere de tip legislativ la Parlamentul României, în Comisia de Învăţământ de la Senat.
Dezbaterea “Criza forței de muncă. Corelarea sistemului de învățământ universitar cu piața
muncii”, la Parlamentul României.
Prezentarea Programului P.N.L. pentru alegerile europarlamentare 2019.
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În întâlnirile, dezbaterile și negocierile avute cu Guvernul României, reprezentanți ai Federației
Naționale Sindicale “ALMA MATER” au participat la următoarele acțiuni:
• Discuţii, la sediul Guvernului României, cu prim - ministrul V.V. Ponta, miniştrii R. Plumb,
E.O. Teodorovici, S.M. Cîmpeanu, secretarul de stat G. Paraschiv, cu privire la posibile măriri
salariale în domeniul educaţiei.
• Consiliul Naţional de Conducere Extraordinar al F.N.S. “ALMA MATER”, organizat la sediul
F.S.L.I., împreună cu liderii naţionali ai F.S.E. “Spiru Haret” şi ai F.S.L.I. - discuţii cu miniştrii
R. Plumb, E.O. Teodorovici, S.M. Cîmpeanu, L.M. Pop, cu privire la posibile măriri salariale în
domeniul educaţiei în 2015.
• Întâlnire, la sediul central al P.S.D., cu reprezentanţii Guvernului României din domeniul
Învăţământ Superior şi Cercetare (S.M. Cîmpeanu, G. Paraschiv) şi Dialog Social (L.M. Pop),
pentru a găsi soluţii la problemele specifice.
• Participare la Conferinţa “2016 - an decisiv pentru reforma integrităţii publice”, organizată la
Hotel Hilton, Bucureşti de către Societatea Academică din România, sub coordonarea doamnei
A. Mungiu - Pippidi, în prezenţa prim - ministrului D. Cioloş.
• Şedinţă tripartită (Guvern - Patronate - Sindicate), la sediul Ministerului Muncii, cu participarea
miniştrilor A. Costea, R. Prună, V.I. Dâncu şi a mai multor secretari de stat, inclusiv de la
Ministerul Educaţiei - G. Ispas, discuţiile centrându-se pe O.U.G. salarizare bugetari.
• Întâlnire, la sediul C.N.S. “Cartel ALFA”, pentru pregătirea întâlnirii Consiliului Naţional
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Tripartit (Guvern - Patronate - Sindicate). Şedinţa C.N.T. condusă de premierul D. Cioloş, la
Palatul Victoria, la care au participat din partea Guvernului României şi miniştrii V.I. Dâncu, R.
Prună şi D. Pîslaru.
Întâlnire, la sediul Guvernului României, pentru discuţii privind O.U.G. referitoare la salarizarea
bugetarilor. Din partea Guvernului au participat prim - ministrul D. Cioloş, viceprim-ministrul
V.I. Dâncu, miniştrii D. Pîslaru şi A. Curaj, secretarul de stat V. Conţescu (M.M.F.P.S.P.V.) şi
directorul general M. Păunică (M.E.N.C.Ş.).
Întâlnire, la sediul Guvernului României, sala Transilvania, între reprezentanţii Guvernului şi
reprezentanţii sindicatelor, pentru o discuţie cu privire la salarizarea Familiei ocupaţionale
învăţământ.
Întâlnire, la sediul Guvernului, între vicepremierul V.I. Dâncu şi liderii sindicatelor din
Învăţământ.
Discuţii telefonice şi la sediul Guvernului, cu vicepremierul V.I. Dâncu şi cu secretarul de stat L.
Vlad, pe tema suplimentării cu 183 milioane lei a finanţării universităţilor, în vederea acordării
către universităţi a sumelor necesare pentru plata integrală a sentinţelor.
Întâlnire a membrilor Guvernului pe tema Legii Bugetului. S-a discutat şi despre propunerea
noastră, susţinută prin intermediul Ministerului Educaţiei, legată de creşterea salariilor
nedidacticului cu 20%, de la 1 februarie 2017.
Redactarea, semnarea şi transmiterea către prim - ministrul S.M. Grindeanu, împreună cu S.
Hancescu şi cu M. Nistor, a unei “Scrisori deschise” pentru soluţionarea problemelor apărute în
ceea ce priveşte salarizarea în învăţământ.
Întâlnire între prim - ministrul S.M. Grindeanu, ministrul P. Năstase şi consilierul prim ministrului M. Nica şi reprezentanţii celor trei mari federaţii din educaţie.
Finalizarea unor materiale comune legate de “Legea Salarizării Unitare”, ale celor trei federaţii
reprezentative din educaţie, materiale care au fost transmise către Guvern (S.M. Grindeanu, L.O.
Vasilescu, G. Petrea) şi către preşedintele P.S.D. (L.N. Dragnea).
Întâlnire, la Palatul Victoria, între reprezentanţi ai Guvernului României (M. Tudose, I. Mişa,
L.O. Vasilescu, Fl. Bodog, G. Petrea) şi reprezentanţi ai Confederaţiilor sindicale.
Întâlniri, la Guvern, pentru găsirea de soluţii pentru acordarea voucherelor de vacanţă, plata
sentinţelor și a dobânzilor etc.
Întâlniri cu reprezentanţi ai Guvernului României, la Palatul Victoria, legate de identificarea
problemelor din educaţie şi de găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora.
Întâlnire cu reprezentanţi ai Guvernului României, la Ministerul Finanţelor, privind unele
probleme din educaţie.
Întâlnire cu reprezentanţi ai Guvernului României, ai Academiei Române şi ai A.N.O.S.R.,
privind unele probleme specifice Academiei şi studenţilor.
Întâlnire cu prim - ministrul V.V. Dăncilă şi cu alţi reprezentanţi ai Guvernului României, pe
tema problemelor din educaţie şi din cercetare.
Întâlnire, la Palatul Victoria, cu reprezentanţi ai Guvernului României (V.V. Dăncilă, L.O.
Vasilescu, E.O. Teodorovici, D. Vâlcov), pe problema salariului minim.
Discuţii, la Palatul Victoria, cu reprezentanţi ai Guvernului României (L.O. Vasilescu, E.O.
Teodorovici, D. Vâlcov), privind găsirea unor soluţii legate de problemele din educaţie şi din
cercetare.
Întâlniri, la Palatul Victoria, între reprezentanţi ai Guvernului (D. Vâlcov, E.O. Teodorovici şi E.
Andronescu) şi lideri ai sindicatelor reprezentative din învăţământ.
Semnarea “Acordului între Guvernul României şi Federaţiile reprezentative din Învăţământ”, la
Alba Iulia, în Cetatea Bastionară Alba Carolina, în Sala Unirii.
O nouă întâlnire, pentru stabilirea unor detalii în aplicarea Acordului, la Palatul Victoria, între
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reprezentanţi ai Guvernului (D. Vâlcov şi E.O. Teodorovici) şi lideri ai sindicatelor
reprezentative din învăţământ.
Conceperea şi redactarea, împreună cu reprezentanţi ai federaţiilor din preuniversitar, a unei
scrisori adresate prim - ministrului V.V. Dăncilă, prin care s-a solicitat o întâlnire cu cei care au
semnat Acordul din partea Guvernului, întrucât, sunt unele disfuncţionalităţi legate de termenele
de aplicare a unor articole.
Discuţie cu prim - ministrul V.V. Dăncilă privind organizarea unei vizite la I.F.I.N. - H.H.,
împreună cu F.N.S. “ALMA MATER”, pentru găsirea unor soluţii de finalizare a proiectului
E.L.I. - N.P.
Întâlnire, la Palatul Victoria, cu reprezentanţi ai Guvernului (E. Andronescu, E.O. Teodorovici,
D. Pescaru, C. Mihalache, M. Păunică), legată de respectarea Acordului şi de alte probleme, cum
ar fi cele din cercetare.
Întâlnire cu doamna prim - ministru V.V. Dăncilă şi cu domnul E.O. Teodorovici, cu ocazia
spectacolului organizat ca urmare a încheierii mandatului României la Preşedinţia Consiliului
Europei, la Ateneul Român.
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În întâlnirile, dezbaterile şi negocierile avute în cadrul diverselor ministere, reprezentați ai Federației
Naționale Sindicale “ALMA MATER” au participat la următoarele acțiuni:
• Depunere la Ministerul Educației și Cercetării Ştințifice a unei solicitări privind comunicarea
unei Metodologii pentru aplicarea Legii nr. 71/2015.
• Întâlnire, la sediul M.E.C.Ş., între reprezentanţii Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa şi
reprezentanţi ai ministerului, cu privire la situaţia delicată, din punct de vedere financiar, în care
se află această universitate.
• Întâlnirea reprezentanţilor F.N.S. “ALMA MATER” cu reprezentanţii Ministerului Muncii (R.
Plumb, I. Gibescu, A. Vasile), pe tema grilelor din “Legea Salarizării Unitare (1)” (L.S.U. (1)).
• Întâlnirea reprezentanţilor F.N.S. “ALMA MATER” cu reprezentanţii Academiei Române şi ai
Ministerului Muncii pe tema grilelor din L.S.U. (1) în domeniul cercetării şi al Academiei
Române.
• Întâlnirea reprezentanţilor F.N.S. “ALMA MATER” cu reprezentanţii Ministerului Muncii, pe
tema grilelor din L.S.U. (1) în domeniul didactic auxiliar.
• Discuţii, la sediul M.E.N.C.Ş., cu privire la programul de desfăşurare a elaborării noii Legi a
Salarizării Unitare (2), între reprezentanţi ai federaţiilor din educaţie şi o echipă de la minister,
coordonată de domnul director G. Ghelmez.
• Discuţii cu reprezentantul ministerului (G. Ghelmez) şi cu reprezentanţi din preuniversitar (S.
Hancescu, T. Spiridon), cu privire la materialul care trebuie transmis către Ministerul Muncii,
reprezentând punctul de vedere al M.E.N.C.Ş., referitor la noua Lege a Salarizării Unitare (2).
• Întâlnirea interministerială pe tema Legii Salarizării Unitare (2), la sediul Ministerului Muncii.
Din partea M.E.N.C.Ş. au fost prezenţi domnii A. Curaj, G. Paraschiv, G. Ghelmez, I. Păunică,
G. Ispas, iar de la celelalte confederaţii au fost, printre alţii, domnii S. Hancescu şi M. Nistor.
• Discuţii pe marginea noii Legi a Salarizării Unitare (2), la sediul Ministerului Muncii (C.A.
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Costea, G. Lungu, directori etc.), ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (M.
Păunică şi G. Ghelmez), ai Confederaţiilor Sindicale (B.I. Hossu, P. Baciu etc.) şi ai Federaţiilor
din educaţie (S. Hancescu, M. Nistor).
Şedinţă extraordinară a Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Culturii, având ca subiect
principal proiectul de “Lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice” Familia ocupaţională “Cultură”.
Şedinţe ale Colegiului Consultativ de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, la sediul A.N.C.Ş.I.
Discuţii cu doamna ministru C.A. Costea, privind “Legea Salarizării Unitare (2)”.
Întâlnire cu doamna A. Răducu, Ministrul Fondurilor Europene, pentru discutarea organizării cât
mai rapide a unor competiţii de proiecte finanţate din fonduri europene, din exerciţiul financiar
2014-2020.
Întâlnire, la sediul M.E.N.C.Ş., cu ministrul A. Curaj, pentru semnarea Actului Adiţional la
C.C.M., pentru completarea Anexei 5 cu sindicatele nou afiliate la F.N.S. “ALMA MATER” .
Depunere, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
Departamentul Dialog Social, a dosarului pentru completarea Anexei 5 la C.C.M.
Întâlnire cu Preşedintele Comisiei de buget finanţe din Camera Deputaţilor - domnul Şt. Viorel.
Întâlnire cu Ministrul Transporturilor D.M. Costescu.
Centralizare date şi documente L.S.U. (2)
Centralizare calcul costuri student echivalent.
Centralizare date cu privire la aplicarea Legii nr. 71/2015.
Întâlnirea delegaţiei F.N.S. “ALMA MATER” cu ministrul A. Curaj, la sediul M.E.N.C.Ş.,
privind aspectele cuprinse în protestele depuse şi problemele specifice sindicatelor colegilor
prezenţi în sală.
Negocieri/discuţii, la sediul Ministerului Muncii, privind O.U.G. salarizare bugetari. Şedinţa a
fost condusă de noul ministru al Muncii, domnul D. Pîslaru.
Întâlnire, la sediul M.E.N.C.Ş., a Grupurilor de lucru pentru aplicarea strategiilor din educaţie
(învăţare pe tot parcursul vieţii, reducere abandon şcolar timpuriu, învăţământ terţiar etc.).
Întâlniri, la sediul M.E.N.C.Ş., cu prilejul şedinţelor Grupului Tehnic de implementare a
Strategiei Naționale pentru Învățământ Terțiar 2015-2020.
Întâlnire, la sediul M.E.N.C.Ş., pentru inițierea unei propuneri legislative privind scutirea de
impozit a veniturilor din activități de cercetare - dezvoltare - inovare pentru anumite categorii de
personal.
Consultare informală pe tema proiectului de O.U.G. privind salarizarea personalului bugetar Familia ocupaţională “Învăţământ”, la sediul M.M.F.P.S.P.V.
Întâlnire a celor trei lideri ai sindicatelor din educaţie cu ministrul D. Pîslaru, la sediul
Ministerului Muncii. Propunerile Guvernului în privinţa O.U.G. salarizare bugetari au fost
următoarele: corecţii de circa 5% în medie pe sistem educaţie, aplicabile de la 1 august 2016,
urmate de alte corecţii sau poate chiar creşteri de 5% aplicabile din 1 decembrie 2017.
Şedinţe de lucru, la sediul M.E.N.C.Ş., pentru redactarea Metodologiei pentru aplicarea Legii nr.
85/2016.
Ședinţe ale Grupului de lucru pe tema facilităţilor fiscale pentru cercetare - dezvoltare şi inovare,
organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
Ultima întâlnire a Grupului de lucru privind facilităţile fiscale pentru cercetare - dezvoltare inovare, în care s-a discutat Ordinul comun de ministru, prevăzut în Art. 60, pct. 3 (conform
O.U.G. de modificare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, adoptată de Guvernul
României, în 28 iunie 2016).
Şedinţe de Dialog Social pe probleme de cercetare.
Întâlniri în şedinţe tehnice, la sediul M.E.N.C.Ş., pentru analiza propunerii de Metodologie la
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O.U.G. nr. 20/2016.
La Ministerul Fondurilor Europene a avut loc o masă rotundă pentru lansarea a două ghiduri
spre dezbatere publică, de către acest minister - “Școala pentru Toți” și “Profesori motivați în
școli defavorizate”.
Întâlnire cu C. Ghinea, Ministrul Fondurilor Europene, pe teme din perioada de raportare 20142020:
- Proiectele de burse doctorale şi postdoctorale
- Semnarea contractelor la proiectele din cadrul Programului Operaţional Competitivitate;
- Salarizarea experţilor din proiectele Programului Operaţional Capital Uman.
Discuţii, la M.E.N.C.Ş., cu ministrul M. Dumitru despre:
- Proiectul de lege aflat în Senatul României, potrivit căruia se încearcă acordarea unor pensii
speciale profesorilor;
- Bursele doctorale şi postdoctorale finanţate din fonduri europene;
- Clasificarea universităţilor.
Discuţii, la M.E.N.C.Ş., cu directorul M. Păunică, despre Metodologiile la O.U.G. nr. 20/2016 şi
la Legea nr. 85/2016.
Şedinţă, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
pentru stabilirea principiilor care vor sta la baza unei noi “Legi a Salarizării Unitare (2’)”.
Şedinţă, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, cu
tema “Legea Salarizării Unitare (2’)” pentru Familia ocupaţională “Învăţământ”.
Discuţii cu ministrul M. Dumitru, pe tema O.U.G. la Legea Educaţiei.
O nouă întâlnire a Grupului de lucru pentru modificarea Ordinului comun pentru aplicarea
O.U.G. nr. 32/2016, cu facilităţile fiscale pentru activităţile de cercetare aplicativă.
Şedinţă de Dialog Social, la M.E.N.C.Ş., în care s-a discutat “Metodologia privind acreditarea
şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii” şi “Hotărâre de Guvern privind
completarea și actualizarea cadrului legislativ de organizare și asigurare a calității studiilor
universitare de doctorat”.
Negocieri, la sediul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, privind modul de
salarizare a personalului din învăţământul superior, începând cu 01 ianuarie 2017.
Runde de negocieri cu domnii G. Paraschiv, G. Ghelmez și I. Ciucă, la sediul Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe tema creşterii salariilor în medie cu 15% de la 1
ianuarie 2017.
Întâlnire, la sediul M.E.N.C.Ş., alături de F.S.L.I. (S. Hancescu), cu directorul G. Ghelmez, în
vederea armonizării grilelor de salarizare, înainte ca acestea să fie aprobate în C.D.S.
Întâlnire, la sediul M.E.N., cu secretar de stat G. Paraschiv şi cu alţi reprezentanţi ai
ministerului, pe tema Legii Bugetului pe anul 2017.
Întâlnire, la sediul M.E.N., alături de liderii din preuniversitar, M. Nistor şi S. Hancescu, cu
ministrul educaţiei - P. Năstase, cu secretarii de stat G. Paraschiv şi L.M. Pop, precum şi cu
directorii M. Păunică (Educaţie) şi E. Ispas (Muncă), pe tema modului de calcul al sporurilor,
după ce a avut loc mărirea salariilor.
Şedinţă C.D.S., la M.E.N., pentru aprobarea O.U.G. nedidactic.
Întâlnirea dintre reprezentanţii ministerului (G. Paraschiv, G. Ghelmez, M. Păunică, I. Manea),
reprezentanţii C.N.R. (M.C. Costoiu) şi şefii serviciilor resurse umane (S.R.U.), plus directori
economici din fiecare universitate, la U.P.B., pentru desluşirea problemelor privind salarizarea şi
modul de aplicare a sporurilor în urma apariţiei celor două O.U.G.-uri şi a H.G.-ului privind
salarizarea în anul 2017, precum şi lămurirea unor aspecte privind “Legea Salarizării Unitare
(3)”.
Discuţii preliminare cu privire la L.S.U. (3), specifice învăţământului superior, la sediul
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Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
Discuţii cu privire la “Legea Salarizării Unitare (3)”, cu sindicatele din educaţie, la sediul
Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
Discuţii cu domnul ministru I. Vulpescu, la sediul Ministerului Culturii, pe teme legate de
statutul bibliotecarilor din universităţi şi B.C.U.-uri, dar şi de acţiunile de donare de carte pentru
Republica Moldova.
O nouă rundă de negocieri privind “Legea Salarizării Unitare (3)”, la Ministerul Muncii şi
Justiţiei Sociale.
Şedinţă de Dialog Social la Ministerul Educaţiei Naţionale, despre învăţământul dual.
Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului privat implicaţi în elaborarea şi susţinerea acordării unor
reduceri de impozite cercetătorilor.
Şedinţă de Dialog Social la M.E.N., în care s-au iniţiat discuţii despre “Regulamentul de condiţii
de muncă”.
Discuţii despre C.C.M., la M.E.N.
Şedinţă, la M.E.N., în care s-a discutat despre “Regulamentul de sporuri pentru condiţii de
muncă”.
Discuţii, la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu privire la C.C.M.
Semnarea Contractului Colectiv de Muncă pe grup de unităţi - Sectorul de activitate “Învăţământ
superior”.
Întâlnire, la sediul M.E.N., cu noul Ministru al Educaţiei - domnul L.M. Pop.
Întâlnire la sediul M.E.N., pentru discuţii pe temele:
- “Regulament pentru condiţii periculoase şi vătămătoare”;
- Precizări privind modul de aplicare a “Legii Salarizării personalului plătit din fonduri publice
(3)”;
- Normativele de lucru ale personalului nedidactic.
Discuţii, la sediul M.E.N., pentru redactarea “Regulamentului privind stabilirea locurilor de
muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă,
precum și condițiile de acordare a acestora pentru personalul din sistemul de învățământ”.
Ședinţe tehnice, la sediul M.E.N., între reprezentanţi F.N.S. “ALMA MATER” / F.S.L.I. / F.S.E.
“Spiru Haret” / M.E.N., pentru analiza şi stabilirea precizărilor legate de un mod unitar de
aplicare a Legii nr. 153/2017.
Şedinţă la M.E.N., iniţiată de către Direcţia Juridică, pentru a discuta despre obiecţiile pe care
această direcţie le are cu privire la “Regulamentul privind stabilirea locurilor de muncă, a
categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi
condiţiile de acordare a acestora pentru personalul din sistemul de învăţământ”.
Întâlnire cu ministrul L.M. Pop, pentru a discuta problema finanţării universităţilor şi B.C.U.urilor cu banii pentru plata sentinţelor.
Constituirea Alianţei pentru Educaţie de Calitate.
Întâlnirea Alianţei pentru Educaţie de Calitate cu ministrul L.M. Pop.
Şedinţa Comisiei de Dialog Social, la sediul Ministerului Educației Naționale, cu discutarea
observaţiilor la “Regulamentul pentru condiţii de muncă”.
Şedinţa Comisiei de Dialog Social, la sediul Ministerului Educației Naționale, cu discutarea
O.M. cu personalul auxiliar.
Întâlnire cu reprezentanţi ai M.E.N. de la Oficiul Juridic şi de la Resurse Umane pe tema trecerii
la didactic auxiliar a unor funcţii din nedidactic, în vederea emiterii unui Ordin de Ministru.
Discuţii informale, la M.E.N., pe tema Actului Adiţional la C.C.M. la Nivel de Grup de Unităţi
nr. 503/DDS/21.06.2017, depunerea documentelor necesare includerii în Anexa nr. 2 a două noi
universităţi.
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Întâlnire cu reprezentanţi ai M.E.N., pentru finalizarea O.M. cu personalul auxiliar.
Discuţii cu ministrul L.M. Pop, la M.E.N., despre:
- Regulament de sporuri;
- Act Adiţional la C.C.M.;
- Posturi pentru concurs;
- Mod de aplicare a Legii nr. 153/2017 pentru persoanele cu normă parţială sau plata cu ora.
• Discuţii, la M.E.N., cu secretarul de stat G. Paraschiv, despre Regulament sporuri.
• Discuţii la M.E.N., pe tema restanţelor financiare pentru sentinţe, sume cuvenite anului 2017, cu
secretarul de stat G. Paraschiv.
• Discuţii tehnice, la M.E.N., pentru modificarea prin Act Adiţional a C.C.M.-ului la nivel de
Grup de Unităţi.
• Discuţii, la M.E.N., pe tema aplicării pentru întregul personal didactic a creşterilor salariale cu
20% începând cu data de 01.03.2018.
• Şedinţă C.D.S., la M.E.N.
• Discuţii, la M.E.N., cu secretarul de stat G. Paraschiv, pe tema banilor restanţi pentru sentinţe.
• Discuţii, redactarea formei finale şi semnarea Actului Adiţional la C.C.M. nr.
503/DDS/21.06.2017, depunerea acestuia la Ministerul Consultării Publice şi al Dialogului
Social.
• Întâlnire, la M.E.N., cu ministrul V. Popa şi cu secretarul de stat G. Paraschiv, pe probleme de
salarizare.
• Întâlnire la sediul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu domna L.O. Vasilescu, pe teme
legate de majorarea salarială de la 01.03.2018, aplicarea corectă a Regulamentului pentru
condiţii de muncă, problemele legate de unele reduceri ale veniturilor, problema voucherelor de
vacanţă, salariul diferenţiat pentru nedidactic etc.
• Redactarea şi depunerea, la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, a unei adrese prin care se
solicită lămuriri cu privire la aplicarea corectă a “Regulamentului pentru condiţii de muncă”.
• Redactarea şi transmiterea către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, a unei adrese prin care se
solicită efectuarea unor modificări legislative privind:
- posibilitatea acordării salariului diferenţiat şi pentru personalul nedidactic;
- posibilitatea acordării tichetelor de masă şi aplicarea sporurilor de condiţii de muncă de la
“Administraţia locală” şi personalului nedidactic.
• Şedinţă C.D.S. la M.E.N., în care s-a stabilit organizarea a două grupuri de lucru, pentru:
1. Metodologia de calcul şi efectuarea plăţilor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect
acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale remuneratorii;
2. Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă.
• Şedinţe, la M.E.N., ale grupului de lucru 2 - Normele metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanţă.
• Şedinţe, la M.E.N., ale grupului de lucru 1 - Metodologia de calcul şi efectuarea plăţilor
prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub
forma dobânzii legale remuneratorii.
• Întâlnire, la sediul M.E.N., cu reprezentanţi ai ministerului, cu privire la modalitatea de
repartizare a locurilor bugetate, completarea funcţiilor didactic - auxiliare, acordarea voucherelor
de vacanţă etc.
• Şedinţă C.D.S., la sediul M.E.N., cu puncte pe ordinea de zi referitoare la dobânzi, completarea
funcţiilor didactic-auxiliare, acordarea voucherelor de vacanţă, organizare întâlnire cu
reprezentanţii B.C.U.-urilor etc.
• Întâlnire, la sediul M.E.N., a Grupului de lucru pentru completarea O.M. didactic auxiliar.
• Întâlnire cu directorul M. Păunică din M.E.N., pentru alocarea de bani pentru vouchere de
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•

vacanţă angajaţilor din B.C.U.-uri.
Întâlnire, la sediul Ministerului Cercetării, cu domnul ministru N. Burnete, pentru analiza şi
rezolvarea unor probleme legate de finanţarea cercetării.
Dezbatere, la sediul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, pe
marginea Recomandărilor de ţară specifice ministerului menţionat.
Discuţii, la sediul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, privind
Programul Naţional de Reformă 2018.
Dezbatere, la sediul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, pe
marginea Strategiei Naţionale de Competitivitate, a politicii industriale a României etc.
Discuţie, la sediul M.M.J.S., la invitaţia doamnei L.O. Vasilescu, cu directorul general al
Direcției Generale Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune (D.G. E.M.P.L.) din cadrul Comisiei
Europene - J. Korte.
Şedinţă C.D.S., la M.E.N., cu ordine de zi completată cu “Metodologia de evaluare a şcolilor
doctorale”, plus “Sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în
acreditarea şi evaluarea periodică a domeniilor de studii de doctorat”.
Întâlnire, la sediul M.E.N. cu doamna ministru R. Plumb şi cu domnul secretar de stat G.
Paraschiv, pe teme legate de plata sentinţelor pe dobânzi, doctorate, sentinţe pe Legile nr. 221 şi
nr. 330, a Legii nr. 85, probleme specifice O.I.-urilor din educaţie şi din cercetare, creşterea
absorbţiei fondurilor europene etc.
Discuţii cu reprezentanţii M.E.N. - secretar de stat G. Paraschiv, directori M. Paunică şi G.
Ghelmez - pentru prinderea în Bugetul 2019 a sumelor necesare conform Acordului.
Discuţii cu doamna ministru M.E.N. - E. Andronescu şi cu doamna ministru M.M.J.S. - L.O.
Vasilescu, privitoare la acordarea indemnizaţiei de hrană în educaţie.
Discuţii cu doamna ministru E. Andronescu şi cu domnul secretar de stat G. Paraschiv, la sediul
M.E.N. privind aplicarea Acordului: finanţare, sporul de solicitare neuro - psihică, indemnizaţii
de hrană, evaluarea şcolilor doctorale etc.
Discuţii cu doamna ministru E. Andronescu, cu domnii secretari de stat G. Paraschiv şi P.
Andea, cu directorii M. Păunică şi G. Ghelmez, la sediul M.E.N. privind aplicarea Acordului:
finanţare, sporul de solicitare neuro - psihică, indemnizaţii de hrană, evaluarea şcolilor
doctorale, modificări aduse Legii Educaţiei Naţionale etc. De la M.E.N., liderii federaţiilor
sindicale din învăţământ, împreună cu doamna ministru E. Andronescu, au plecat la M.F.P.,
unde au stat de vorbă cu ministrul E.O. Teodorovici şi cu doamna secretar de stat D. Pescaru.
Discuţii, cu reprezentanţii M.E.N., secretar de stat G. Paraschiv, Directori M. Păunică şi G.
Ghelmez, pentru a lămuri şi pentru a dezbate o serie de probleme generate ca urmare a apariţiei
O.U.G. nr. 114/2018, publicată în M.O. 1116 din 29 decembrie 2018.
Întâlnirea dintre reprezentanţii M.E.N., M.M.J.S., M.F.P. şi reprezentanţi ai sindicatelor, pentru
lămurirea unor aspecte privind aplicarea Legii nr. 153/2017, începând cu ianuarie 2019, în
contextul emiterii O.U.G. nr. 114/2018 şi respectarea termenilor trecuţi în Acordul semnat cu
Guvernul României.
Întâlnire, la M.E.N., între liderii federaţiilor din învăţământ şi doamna ministru E. Andronescu,
pe temele: Buget şi Acord.
Discuţii, la M.E.N., pentru revizuirea “Metodologiei A.R.A.C.I.S. de evaluare a Şcolilor
Doctorale”.
Şedinţă, la sediul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.
Depunerea la M.E.N., M.M.J.S. şi M.F.P. a unor solicitări privind aplicarea legislaţiei în
vigoare, începând cu 01.01.2019.
Şedinţă la M.E.N., între liderii celor trei federaţii reprezentative din educaţie, reprezentanţi ai
organizaţiilor elevilor şi părinţilor şi doamna ministru E. Andronescu. Teme abordate:
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- verificarea stării de sănătate psihică a cadrelor didactice;
- conceperea separată a Legilor educaţiei - una pentru preuniversitar şi alta pentru superior;
- începerea generării Statutului personalului din educaţie - unic pentru superior şi preuniversitar;
- necesitatea armonizării între Statut şi Acord;
- plata sentinţelor şi plata Legii nr. 85 - să fie făcute cât mai repede;
- finanţarea voucherelor de vacanţă;
- negocierea C.C.M.-urilor din preuniversitar şi din superior.
Şedinţă C.D.S., la M.E.N., privind necesitatea emiterii unei O.U.G. care să prevadă că sumele
din sentinţele pe dobânzi nu se mai supun procesului de atribuire a lor în etape (5%, 10% etc.).
Seminar pe tema aplicării noilor modificări legislative privind salarizarea din învăţământul
superior, ţinut de director G. Ghelmez din partea M.E.N., la U.T. Iaşi.
Întâlnire, la M.E.N., între reprezentanţi ai ministerului (G. Paraschiv, M. Păunică, jurişti
M.E.N.), conducerea U.P.G. Ploieşti (rector M. Coloja, prorector M. Minescu, director general
M. Petrescu, director economic, director resurse umane etc.) şi F.N.S. “ALMA MATER”.
Întâlnire între reprezentanţii ministerului (E. Andronescu, G. Paraschiv, M. Păunică, G.
Ghelmez şi încă alte trei persoane responsabile cu învăţământul superior), reprezentanţii
conducerii Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa (A. Bichescu - rector, C. Chioncel prorector şi N. Lesconi-Frumuşanu, D.G.A.) şi reprezentantul salariaţilor.
Întâlnirea grupului de lucru “Obiectivul de Politică 4 - O Europă mai socială”, la sediul M.F.E.
Şedinţă a Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Cercetării şi Inovării, prezidată de domnul
secretar de stat S.D. Măcuţă.
Întâlnirea finală pentru semnarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi, la
sediul M.E.N. Din partea M.E.N. au participat doamna ministru E. Andronescu şi domnul
secretar de stat G. Paraschiv.
Întâlnire de lucru, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, între reprezentanţii ministerului
(ministrul R. Mânzatu, secretar de stat M. Toader, directori A. Mărgărit, M. Saragea, M. Cârlan
etc.).
Dezbatere/întrevedere, la Ministerul Afacerilor Externe, privind participarea României la
procesul de coordonare a politicilor economice în cadrul Semestrului European de la nivel
european. S-au analizat:
- Programul naţional de reformă 2017;
- Reglementarea Consiliului U.E. trimisă României;
- Reglementările specifice.
F.N.S. “ALMA MATER” va face parte dintr-un grup de lucru la nivel naţional, coordonat de
ministrul V. Negrescu, plus din alte grupuri tematice organizate la nivel de ministere.
Întâlnire, la Ministerul Afacerilor Externe, cu ministrul V. Negrescu.
Întâlnire, la sediul M.A.E., dedicată Semestrului european şi proceselor subsumate acestuia
(Programul Naţional de Reformă 2018, Recomandările specifice de ţară 2018).
Şedinţă a grupului de lucru “Mediul de afaceri, competitivitate și cercetare - dezvoltare inovare”, desfăşurată la sediul Ministerului Afacerilor Externe.
Şedinţe ale grupului de lucru “Educaţie, ocupare, incluziune, sănătate”, desfăşurate la sediul
Ministerului Afacerilor Externe.
Întâlnire, la sediul M.A.E., a grupului de lucru tematic “Administrație publică, aspecte fiscal bugetare și financiare”.
Întâlnire, la sediul M.A.E., a grupului de lucru tematic “Energie, mediu și schimbări climatice”.
Întâlnire, la sediul M.A.E., a grupului de lucru tematic “Mediul de afaceri, competitivitate și
cercetare - dezvoltare - inovare”.
Întâlnire, la sediul M.A.E., dedicată Semestrului european şi proceselor subsumate acestuia.

În raport cu organisme conexe sistemului de învățământ
1. U.E.F.I.S.C.D.I., A.R.A.C.I.S., C.N.F.I.S., C.C.C.D.I.
•
•
•
•

•

•
•

Conferinţa U.E.F.I.S.C.D.I. privind “Internaţionalizarea învăţământului superior românesc”.
Şedinţe A.R.A.C.I.S. - lunare.
Şedinţe C.N.F.I.S. - de 3-4 ori pe an.
Participare în cadrul Grupului de lucru desemnat de C.C.C.D.I. (Colegiul Consultativ pentru
Cercetare Dezvoltare Inovare) la pregătirea propunerilor de completare/modificare a O.U.G. nr.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.
Declanşarea de către C.C.C.D.I. a procedurilor de consultare pentru completare/modificare a
O.U.G. nr. 57/2002 - privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi a Legii nr.
319/2003 - privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare.
Şedinţe anuale C.N.F.I.S., având ca principal punct pe ordinea de zi -“Metodologia de finanţare
a universităţilor”.
Şedinţă C.N.F.I.S., pentru aprobarea proiectelor F.D.I., anuale.

2. Comitet Sectorial Învăţământ
•

Discuţii pentru ȋnfiinţarea unui Comitet sectorial, la M.E.N., cu secretar de stat - G. Ispas, cu
preşedintele A.N.C. - T. Dobrescu, cu preşedintele C.N.R. - S.M. Cîmpeanu, precum şi cu
colegii din preuniversitar.

3. C.N.R.
•

Participare la toate şedinţele Consiliului Naţional al Rectorilor, în toate centrele universitare
unde s-au organizat (4-5 pe an).

•
•
•
•

•
•

Întâlnire Societatea Academică Română (S.A.R.) pentru prezentarea rezultatelor unor sondaje
recente privind anumite aspecte şi probleme socia - economice din România.
Prezentarea rezultatelor cercetărilor efectuate de Coaliţia pentru Universităţi Curate (C.U.C), la
sediul B.N.R., cu privire la învăţământul superior românesc.
Prezentarea raportului S.A.R. privind absorbţia fondurilor europene în sistemul de învăţământ
superior românesc, la sediul Comisiei Europene.
“Schimbarea mediului universitar prin implicarea studenţilor şi schimbul de bune practici”
conferinţă organizată de S.A.R. şi A.N.O.S.R.
Seminarul “Politici Publice în Educație”, organizat de Asociația “Ține de Noi”, împreună cu
Fundația Hanns Seidel - România, în colaborare cu Asociația “Educația pentru toți”, cu
Universitatea Ovidius din Constanța, precum și cu A.R.A.C.I.P., ca parte a Conferinței având ca
temă “Creșterea performanței în educație”.
Lansarea programului “Şcoli curate” de către S.A.R. la B.N.R.
Deschiderea unui eveniment organizat de studenţii din A.N.O.S.R. la Galaţi - un Forum al
Organizaţiilor Studenţeşti, la care au participat, printre alţii, Preşedintele României - K. W.
Iohannis, M. Dumitru, S.M. Cîmpeanu, I. Bîrsan.
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4. S.A.R., C.U.C., Asociația “Ține de Noi”, Studenţi

•
•

Galele anuale ale Studenţilor Români din Străinătate, organizate la Palatul Parlamentului.
Eveniment organizat de studenţii de la U.N.S.R., intitulat “Săptămâna Voluntarului U.N.S.R.”.

5. Academia Română
•
•

•

Discuţii cu preşedintele Academiei Române, domnul Acad. I.V. Vlad, pe tema “Legii salarizării
personalului plătit din fonduri publice”.
Depunerea unei coroane de flori şi participarea la o adunare organizată la Academia Română,
pentru aducerea unui omagiu personalităţii Academicianului Ionel Valentin Vlad - Preşedinte al
Academiei Române.
Participări la conferinţe, lansări de carte, diverse alte evenimente.
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Regalitate
• Serbarea Zilei Regalităţii, organizată de Casa Regală a României la Castelul Peleş şi la Palatul
Elisabeta.
• Vizită în Iordania, alături de reprezentanţi ai Casei Regale a României şi de reprezentanţi ai unor
universităţi din România (rectori, prorectori), pentru prezentarea învăţământului superior
românesc, în vederea atragerii tinerilor iordanieni către universităţile noastre.
• Prezentarea de condoleanţe Casei Regale a României, ca urmare a decesului Reginei Ana, la
Sinaia, la Castelul Peleş.
• Depunere coroană de flori, la Sinaia, ca urmare a decesului Regelui Mihai.
Ambasada SUA
• “Noaptea alegerilor” la Ambasada S.U.A. la Bucureşti, la Hard Rock Cafe.
• Discuţii cu reprezentanţi ai Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, pe tema “Legii salarizării
personalului plătit din fonduri publice”.
Comitetul de Monitorizare a Programului Operaţional Competitivitate
• Reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Competitivitate, la
Ministerul Fondurilor Europene.
• Şedinţe ale Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Competitivitate 20142020.
• Şedinţa Comitetului de Monitorizare P.O.C., desfăşurată la Hotel Lev Or din Bucureşti.
• Depunerea unui proiect P.O.C.
Asociația pentru standardizare
• Întâlnire cu Preşedintele Gh. Ţucu al A.S.R.O., pentru sprijinirea finanţării Asociaţiei.
• Workshop - Educație despre Standardizare, organizat de A.S.R.O. (organismul național de
standardizare) în colaborare cu Comisia Europeană și cu Academia de Studii Economice
București.
I.F.I.N. H.H.
• Vizită la I.F.I.N. - H.H. Măgurele - “Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics” - E.L.I.
N.P.
• Participare la Evenimentul punerii în funcţiune a celui mai mare laser din lume, la Măgurele E.L.I. N.P.
• Sprijinirea I.F.I.N. - H.H. Măgurele pentru continuarea proiectului ELI.
I.N.A.C.O., firme, Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti, I.E.R.
• “Economia crește, competitivitatea scade: erori, ezitări, politici, calea de urmat spre creştere”,
organizată de I.N.A.C.O. şi A.S.E. Bucureşti.
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6. Alte instituții/organisme

•
•
•
•
•

•

•

Participare la Conferința de lansare a proiectului I.N.A.C.O. - “Politici publice alternative
pentru dezvoltare locală competitivă”.
Gala firmelor de top din Bucureşti, organizată de Camera de Comerţ şi Industrie din Bucureşti anual.
Workshop tematic în cadrul proiectului “Politici publice alternative pentru dezvoltare locală
competitivă”, organizat de I.N.A.C.O. la Cluj - Napoca.
Dezbaterea intitulată “ROMÂNIA 2030 - Cum recuperăm decalajele faţă de Europa
Occidentală?”, desfăşurată la Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.
Completare chestionar transmis către F.N.S. “ALMA MATER” de către Institutul European din
România, din partea organizaţiei EURACTIV România, în cadrul raportării către agenţia
tripartită a Uniunii Europene - Eurofound (Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor
de Viaţă și de Muncă).
Eveniment găzduit de A.S.E. Bucureşti: Lansarea cărţii “100 de ani de comerţ exterior
românesc” şi prezentarea Raportului competitivităţii economiei româneşti - realizată de
I.N.A.C.O.
Dezbaterea publică privind “Arhitectura curriculară potrivită pentru România anului 2030”,
desfăşurată la Iaşi.

Acţiuni în instanţă, C.C.M., reprezentativitate
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modificări în componenţa Biroului Executiv al federaţiei şi modificare sediu.
Întâlnire, la sediul M.E.N.C.Ş., cu doamna I.M. Milutin (Director general), pentru completarea
dosarului necesar introducerii în Anexa 5 la C.C.M. a sindicatelor nou afiliate.
Negociere C.C.M. la Universitatea “Ovidius” din Constanţa.
Demersuri pentru întocmirea şi pentru depunerea dosarului necesar obţinerii reprezentativităţii
pe grup de unităţi.
Întâlnire la Universitatea Ovidius din Constanţa pentru deblocarea negocierilor pe tema
Contractului Colectiv de Muncă la nivel local.
Solicitări afiliere la F.N.S. “ALMA MATER”.
Act adiţional la C.C.M. nr. 503/D.D.S./21.06.2017.
Act adiţional nr. 190/D.D.S./06.02.2018 la C.C.M. nr. 503/D.D.S./21.06.2017.
A doua întrunire a comisiei de negociere a C.C.M.-ului la Universitatea “Dunărea de Jos”.
Negocieri de C.C.M. la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj - Napoca.
Demersuri la M.C.P.D.S. şi M.E.N. pentru intrarea în posesie a exemplarului original - Act
Adiţional nr. 190/D.D.S./06.02.2018 la C.C.M. nr. 503/D.D.S./21.06.2017.

•
•
•
•

Participarea membrilor de sindicat de la F.N.S. “ALMA MATER” alături de sindicaliştii de la
F.S.L.I., la pichetarea Guvernului României.
Caravana protestelor, depunerea de proteste la sediile Guvernului României, Ministerului
Educaţiei, Ministerului Muncii şi Ministerului Finanţelor.
Întâlnire, la sediul F.S.E. “Spiru Haret”, a reprezentanţilor federaţiilor din educaţie, pentru
stabilirea programului protestelor.
Şedinţă de organizare a acţiunii din data de 01.06.2016, la sediul Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române.
Miting şi marş pentru susţinerea educaţiei ca prioritate naţională.
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Acţiuni de protest

•

Miting organizat de C.N.S. Cartel “ALFA”. Participare numeroasă a membrilor F.N.S. “ALMA
MATER”.

Sediul federaţiei
•
•
•

Demersuri pentru comandarea mobilierului pentru noul sediu al F.N.S. “ALMA MATER”.
Amenajare sediul nou.
Gestionare/schimbare site federaţie.

G.D.P.R.
•

Activităţi de diseminare informaţii şi aplicare “Regulament General privind Protecţia Datelor
cu caracter personal”.

Declaraţii de avere şi de interese
•

Depunerea la A.N.I. a declaraţiilor de avere şi de interese ale preşedintelui, secretarului general
şi vicepreşedinţilor federaţiei.

B. Implicarea Federației Naționale Sindicale
“ALMA MATER”
în salarizarea personalului din sistemul de învățământ
superior și cercetare
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În mandatul iulie 2015 - octombrie 2019, F.N.S. “ALMA MATER” a continuat proiectele
începute în anul 2014, în urma semnării “Acordului cu Guvernul României”, condus atunci de către
prim - ministrul V.V. Ponta (27 octombrie 2014), implicându-se în orice propunere legislativă
referitoare la modul de salarizare a personalului din sistemul de învățământ superior și cercetare.
Astfel, prin Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 83/2014, se reintroduce echilibrarea
salarială între salariații fiecărei instituții de învățământ sau instituţii conexe, prin aplicarea aceluiași
cuantum al salariului pentru persoanele cu funcțiile similare, cu aceleași condiții de studii, cu aceeași
tranșă de vechime și care își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Un alt aspect pozitiv al acestei
legi a fost faptul că, s-a deschis calea pentru reușita proceselor care vizau recuperarea sumelor pentru
compensația aferentă titlului științific de doctor.
Tot în urma semnării Acordului, în septembrie 2015 încep negocierile cu Ministrul Educației și
Cercetării Științifice (S.M. Cîmpeanu), Ministrul Finanțelor Publice (E.O. Teodorovici), Ministrul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (R. Plumb) și cu reprezentanți din
ministerele amintite, pentru prima “Lege a Salarizării Unitare” (L.S.U. (1)), lege care prevedea, printre
altele, modificarea salariului minim pe economie, astfel încât, valoarea de referință pentru calculul
salariilor din Legea nr. 284/2011 să fie dublată, adică să ajungă la valoarea de 1.200 lei, fapt care ar fi
condus la reașezarea salariului pe tranșe de vechime pentru personalul nedidactic.
Reprezentanții F.N.S. “ALMA MATER” au negociat în mod eficient cu Guvernul României,
fapt care l-a determinat pe premierul V.V. Ponta să declare următoarele, la “Ora Premierului”, în plenul
Camerei Deputaților din data de 07 septembrie 2015: “trebuie să orientăm creșterile salariale pe
termen scurt, în special în cele două domenii cheie, sănătatea și educația. După cum știți, veți avea pe
masa Parlamentului Ordonanța pe care am adoptat-o deja și care prevede, de la 1 octombrie 2015,
creșterea cu 25% a salariilor pentru tot personalul din sistemul sanitar, însă, în același timp, avem
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negociate cu sistemul de educație şi creșterile care intră în vigoare la 1 octombrie 2015, cele care vor
intra în vigoare în anul 2016 și îmi doresc ca, până la momentul adoptării Legii salarizării, să ajungem
la un principiu, de altfel corect, și anume sănătatea și educația în ceea ce privește veniturile, să meargă
de fiecare dată în același ritm, pentru a nu exista discrepanțe”.
Din păcate L.S.U. (1) nu a mai fost finalizată, deoarece, în 4 noiembrie 2015 premierul V.V.
Ponta și-a dat demisia în urma evenimentelor de la Colectiv.
Totuși, în urma negocierilor, s-a obținut actualizarea și devansarea cu un an a plăților pentru
sentințele obținute pe Legile nr. 221/2008 și nr. 330/2010, precum și o creștere a salariilor cu 15%.
În data de 17 noiembrie 2015 se instalează Guvernul tehnocrat, condus de către premierul D.
Cioloș, iar F.N.S. “ALMA MATER”, alături de partenerii din sistemul de învățământ preuniversitar,
reia negocierile cu miniștrii Guvernului Cioloş, pentru demararea mai multor acte normative, necesare
reglementărilor salariale din sistemul educațional.
La sfârșitul anului 2015, pe fondul neaplicării unitare a Legii nr. 71/2015, precum și a altor
impedimente în aplicarea unor măsuri de natură salarială, este emisă, în data de 9 decembrie 2015,
Ordonanța de Urgență nr. 57, ordonanță prin care, drepturile salariale rămân conform Legii nr. 63/2011
și nu conform Legii nr. 284/2011, zilele libere se compensează cu timp liber iar sporurile și
compensațiile bănești rămân la nivelul anului 2015!!!
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În ianuarie 2016, prin intervențiile F.N.S. “ALMA MATER” la Ministerul Educației și
Cercetării Științifice, încep discuțiile cu reprezentanții acestuia, privind modul de abordare a viitoarei
legislaţii, precum și direcțiile care vor fi prioritizate în negocierea noii “Legi a Salarizării Unitare (2)”
- varianta tehnocrată (L.S.U. (2)), reprezentanții ministerului fiind de acord că, pentru a avea o lege
bună pentru educație, trebuie făcut front comun între sindicate și reprezentanții ministerului în
negocierile care vor urma.
În acest sens, se concretizează un set de propuneri de care trebuie să se țină cont în elaborarea
acestei legi. În urma principiilor stabilite, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării Științifice,
coordonați de către ministrul A. Curaj, precum și reprezentanții sindicatelor, încep discuțiile cu
ministrul C.A. Costea, la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și cu
reprezentanți ai acestui minister, privind principiile și aspectele de bază necesare pentru conceperea şi
crearea L.S.U. (2). Același lucru îl demarează și Ministerul Culturii, prin ministrul V. Alexandrescu, cu
participarea unor reprezentanți ai B.C.U.-urilor din F.N.S. “ALMA MATER”.
În paralel cu discuțiile privind modul de abordare a L.S.U. (2), pe fondul neaplicării Legii nr.
71/2015 și a limitărilor impuse prin O.U.G. nr. 57 din 9 decembrie 2015, în aprilie 2016, F.N.S.
“ALMA MATER” facilitează, la sediul Ministerului Muncii, o serie de negocieri tripartite (Guvern Patronate - Sindicate), cu participarea Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice (C.A. Costea), Ministrului Educației și Cercetării Științifice (A. Curaj), Ministrului Justiției
(R.A. Prună), Viceprim - ministrului V.I. Dîncu, reprezentanților ministerelor de resort și delegaților
sindicatelor din învățământ, precum și ai Confederaţiei Naţionale Sindicale Cartel “ALFA”, discuţii
privind modul de salarizare a personalului din sistemul de educație.
Ministrul Costea propune o variantă a L.S.U. (2) inacceptabilă iar F.N.S. “ALMA MATER” îi
cere demisia.
În urma discuțiilor eșuate apar primele manifestări de protest, din partea F.N.S. “ALMA
MATER”, prin pichetarea Guvernului, alături de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
(F.S.L.I.), în zilele de 18 și 19 aprilie 2016. Tot în aceste zile, apar și primele schimbări în Guvern, la
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice fiind învestit, în locul doamnei
C.A. Costea, domnul D. Pîslaru.
În urma acestei schimbări se reiau discuțiile tripartite (Guvern - Patronate - Sindicate), sub
conducerea Premierului D. Cioloș. În paralel, sindicatele afiliate F.N.S. “ALMA MATER” depun, la
sediile Guvernului României, Ministerului Educației și Cercetării Științifice, Ministerului Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerului Finanțelor Publice, o serie de
proteste, menite să atenționeze cu privire la situația critică din educație.
În urma protestelor depuse, la finalul lunii aprilie, precum și în decursul lunii mai 2016, F.N.S.
“ALMA MATER” facilitează o altă serie de întâlniri la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în
prezența ministrului A. Curaj, la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
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Vârstnice, în prezența ministrului D. Pîslaru, precum și la Guvernul României, în prezența
reprezentanților acestuia, specificându-se necesitatea elaborării cât mai rapide a “Legii Salarizării
Unitare”, solicitându-se unele corecții salariale, începând cu luna august 2016, cu o medie de 5% pe
întregul sistem de educație, în vederea corectării unor discrepanțe salariale, generate în urma aplicării
neuniforme a actelor normative și cerându-se o creștere salarială cu 15% începând cu luna decembrie
2016.
Pentru a da greutate discuțiilor purtate, F.N.S. “ALMA MATER”, împreună cu Confederația
Naţională Sindicală Cartel “ALFA” și cu cele două federații din învățământul preuniversitar, F.S.L.I. și
F.S.E. “Spiru Haret”, în data de 1 iunie 2016 organizează, în București, un miting urmat de un marș de
protest, la care au participat peste 8.000 de membri de sindicat.
Înainte de declanşarea protestelor, Parlamentul adoptase, în data de 26 aprilie 2016, Legea nr.
85, lege care recunoaște diferențele salariale neacordate, pentru perioada octombrie 2008 / 13 mai 2011,
rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile
salariale care se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 221/2008 (cu modificările și completările ulterioare), a prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (cu modificările ulterioare), a Legiicadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (cu modificările
și completările ulterioare) și a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit
din fonduri publice, lege care impune acordarea acestor drepturi, eșalonat, pe o perioadă de 5 ani,
tuturor angajaților din sistemul de învățământ public, care nu au obținut o sentință în acest sens.
În decursul lunilor iunie și iulie 2016, F.N.S. “ALMA MATER” participă activ la elaborarea
“Metodologiei de aplicare a Legii 85/2016” (rezultat al votului Consiliului Naţional de Conducere)
făcând posibilă, în mod explicit, aplicarea legii și personalului din învățământul superior.
În urma negocierilor și a măsurilor de protest din lunile aprilie 2016 și a mitingului din 1 iunie
2016, Guvernul modifică, la data de 8 iunie 2016, O.U.G. nr. 57/2015, prin O.U.G. nr. 20/2016,
ordonanță care a avut menirea de a permite corectarea unor discrepanțe salariale pentru personalul din
învățământ, obligă angajatorii să aplice aceeași salarizare pentru persoanele cu funcțiile similare, cu
aceleași studii, cu aceeași tranșă de vechime și care își desfășoară activitatea în aceleași condiții, în
aceeași unitate de învățământ și permite acordarea compensației pentru deținerea titlului științific de
doctor pentru întreg personalul care își desfășoară activitatea în domeniul titlului de doctor obținut.
În urma apariției acestei ordonanțe de urgență, Ministerul Educației și Cercetării Științifice,
împreună cu F.N.S. “ALMA MATER”, elaborează, pe parcursul lunii iulie 2016, “Metodologia de
aplicare a O.U.G. nr. 20/2016, modul de calcul al salariului pe principiul similar în plată, modul de
reconstituire a acestuia în situația negăsirii unei funcții similare, precum și grilele minime de salarizare
din întregul sistem de învățământ superior”, toate aceste aspecte fiind materializate prin Hotărârea de
Guvern nr. 582/2016 din data de 10 august 2016, urmând ca, o serie de modificări, care nu au putut fi
incluse în H.G. nr. 582/2016, să fie stabilite prin O.U.G. nr. 43, din data de 31 august 2016.
În luna iulie 2016, la Ministerul Educației și Cercetării Științifice este învestit ca ministru, în
locul domnului A. Curaj, domnul M. Dumitru. La sfârșitul lunii august 2016 și pe parcursul lunii
septembrie 2016, atât la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cât și la Comisia de Învățământ a
Senatului României, condusă de către doamna E. Andronescu, au loc discuții privind modul de aplicare
a O.U.G. nr. 20/2016 și O.U.G. nr. 43/2016, dar și discuții privind apariția unui proiect de lege care
presupune acordarea unor pensii speciale profesorilor cu minimum 25 de ani vechime la catedră (proiect
nematerializat).
Tot ca urmare a negocierilor și a protestelor din lunile aprilie - iunie 2016, Ministrul Muncii,
Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, domnul D. Pîslaru, convoacă, în luna octombrie
2016, reprezentanții sindicatelor din învățământ, pentru demararea negocierilor și pentru stabilirea
principiilor care vor sta la baza realizării noii “Legi a Salarizării Unitare (2’)”.
Parlamentul adoptă, în data de 28 octombrie 2016, Legea nr. 193, lege care adaugă, după
articolul 19 din Legea nr. 284/2011, articolul 191, articol care reglementează acordarea sporului pentru
obținerea titlului de doctor.
Cu toate principiile stabilite, cu tot suportul din partea Ministerului Educației și Cercetării
Științifice, pentru susținerea grilelor și a modului de salarizare a personalului din educație, Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prezintă un set de grile și un mod de
aplicare a “Legii Salarizării Unitare (2’)” total neconvenabil pentru sistem, creșterile stabilite pe o
medie de 15% negăsindu-se în grilele prezentate, în cele mai multe cazuri acestea fiind inexistente. Mai

mult decât atât, se pierde și sporul pentru obținerea titlului de doctor, acesta urmând a fi acordat o
singură dată, la dobândirea titlului ştiinţific de doctor. Negăsindu-se un consens în promovarea legii,
aceasta nu a mai fost trimisă pentru adoptare în Parlament.
La începutul lunii noiembrie 2016, în cadrul Comisiilor reunite de Muncă și de Buget - Finanțe,
la Camera Deputaților, F.N.S. “ALMA MATER” facilitează mai multe întâlniri între reprezentanții
federaţiei și membrii acestor comisii, pentru dezbaterea amendamentelor trimise de sindicate și
propuse/susținute de senatori și deputați, privind transformarea O.U.G. nr. 20/2016 în lege, Legea nr.
250/2016, lege care, pe lângă faptul că reglementează problemele apărute în aplicarea O.U.G. nr. 20 și a
O.U.G. nr. 43, aprobă sporul pentru condiții vătămătoare în cuantum de până la 15% din salariul
funcției de bază, în funcție de condițiile de lucru, recunoaște similitudinea în salarizarea dintre funcțiile
didactice de predare și cele de cercetare și, cel mai important lucru, aprobă creșterea pe medie a
salariilor din învățământ cu 15%.
Tot în această perioadă, F.N.S. “ALMA MATER” negociază cu membrii Guvernului obținerea
celor 183 milioane lei necesare plății integrale a sumelor datorate sentințelor judecătorești, obținute de
către membrii de sindicat.
În data de 21 noiembrie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție promovează recurs în interesul
legii, recurs prin care se recunoaște dreptul acordării sporului pentru obținerea titlului de doctor și celor
care l-au dobândit după data de 01 ianuarie 2010, fapt care va aduce câștig de cauză tuturor celor care
au solicitat în instanță acordarea acestui spor.
În data de 15 decembrie 2016, Guvernul emite Ordonanța de Urgență nr. 99/2016, prin care,
toate drepturile salariale obținute sunt menținute până la 28 februarie 2017, la același nivel cu cele din
luna decembrie 2016 și, astfel, salariile și drepturile stabilite prin aplicarea Legii nr. 250, lege aprobată
în Parlament la data de 17 decembrie 2016, sunt blocate până la 01 martie 2017!!!
La începutul lunii ianuarie 2017 se instalează Guvernul condus de către S.M. Grindeanu,
Guvern care separă Ministerului Educației și Cercetării Științifice în două ministere: Ministerul
Educației Naționale și Ministerul Cercetării și Inovării.
Imediat după învestirea miniștrilor, F.N.S. “ALMA MATER” reia negocierile la Ministerul
Educației Naționale cu ministrul P. Năstase și facilitează întâlniri între reprezentanții ministerului și cei
ai federaţiei, întâlniri care se vor derula pe întreg parcursul lunii ianuarie 2017, având ca scop aplicarea
Legii nr. 250/2016, lege care aprobă cu modificări O.U.G. nr. 57/2015, dar mai ales, care aplică o
creștere salarială în medie cu 15% pe întregul sistem de învățământ, începând cu 01 ianuarie 2017. În
acest sens, fiind vorba de o creștere în medie, a fost nevoie de modificarea punctuală a grilelor de
salarizare. Modificarea grilelor s-a făcut printr-o creștere mai semnificativă, de 25%, la posturile
didactice de asistent universitar, având ca scop atragerea tinerilor valoroşi către o carieră universitară.
Astfel, se emit, în data de 27 ianuarie 2017, două ordonanțe de urgență - O.U.G. nr. 9/2017 și O.U.G. nr.
12/2017, iar în data de 31 ianuarie 2017 se aprobă H.G. nr. 38/2017, Hotărâre de Guvern care conține
grilele de salarizare, cu valorile minime de salarizare, cele maxime putând fi ridicate, în cazurile în care
există fonduri, cu până la 70% față de grilele menționate în hotărâre.
În decursul lunii februarie 2017, prin intervenția delegaţiei F.N.S. “ALMA MATER” în cadrul
Comisiei de Muncă de la Camera Deputaţilor, condusă de către președintele A. Solomon, a fost
remediată discriminarea apărută ca urmare a faptului că, referința de calcul pentru salariul personalului
nedidactic era de 600 lei (salariul minim pe economie în această perioada era de 1.250 lei, urmând ca,
de la 1 februarie 2017 să devină 1.450 lei), fapt care genera ca, întreg personalul nedidactic cu un
coeficient maxim de 2.05 (la vechimea maximă conform Legii nr. 284/2011), să aibă același salariu,
indiferent de funcție și de vechime și anume salariul minim pe economie.
În urma acestor intervenții se emite, în data de 23 februarie 2017, O.U.G. nr. 17/2017,
ordonanță care reglementează salarizarea personalului nedidactic pe funcții și pe trepte de vechime.
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Tot în luna februarie 2017, la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, condus de către L.O.
Vasilescu, sunt inițiate primele discuții privind elaborarea “Legii Salarizării Unitare (3)”, iar la
Universitatea POLITEHNICA din București sunt organizate întâlniri cu reprezentanți M.E.N., C.N.R. și
ai universităților, pentru lămurirea modului de aplicare a modificărilor legislative apărute pe tema
salarizării în anul 2017.
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Începând cu luna martie 2017, echipa desemnată de către F.N.S. “ALMA MATER” demarează
la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, la Parlament, la Ministerul Educației Naționale şi la sediile
federațiilor sindicale din învățământ, negocierile privind construcția “Legii Salarizării Unice (3)”.
Negocierile au avut loc săptămânal, datele inițiale oferite de către inițiatorii legii nefiind favorabile
sistemului de învățământ. A fost nevoie de multe intervenții, argumentări, explicații, mai ales în
condițiile în care nu se știau rezultatele negocierilor celorlalte familii ocupaționale, iar unele sporuri
care erau acordate, în viziunea legii, urmau să dispară (un exemplu în acest sens fiind sporul de
stabilitate pentru personalul didactic auxiliar).
O altă problemă majoră, a fost în stabilirea grilelor de salarizare, efectul modificărilor care
urmau să apară prin aplicarea noului cod fiscal și mutarea contribuțiilor în sarcina angajatului, cu efect
direct asupra venitului net, deoarece, această lege încă nu era pusă în discuție pentru a face o
previzionare corectă.
La sfârșitul lunii mai 2017, “Legea Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice” intră în Parlament pentru dezbateri, iar negocierile se mută în comisiile de specialitate ale
Parlamentului, comisia cea mai frecventată fiind Comisia de Muncă de la Camera Deputaților, comisie
condusă de A. Solomon și Comisia de învățământ de la Senat, condusă de E. Andronescu.
În negocierile acestei legii, F.N.S. “ALMA MATER” a trebuit să rezolve probleme apărute și în
salarizarea altor familii ocupaționale, personalul reprezentat de federație fiind repartizat în mai multe
familii ocupaționale, cum ar fi: Cercetare, Cultură, Sănătate și Funcții Comune. Mai mult decât atât,
sprijinul nostru a fost solicitat şi de către domnul Academician I.V. Vlad, președintele Academiei
Române.
Un sprijin important în aceste negocieri a venit din partea C.N.R.-ului, prin domnul M.C.
Costoiu, care a stat lângă federaţie pe toată perioada negocierilor finale din plenul camerelor reunite,
când au fost dezbătute atât articolele legii, cât și amendamentele aduse fiecărui articol în parte.
Negocierile au fost dure, au fost necesare intervenții repetate, chiar și direct la președintele Camerei
Deputaților, domnul L.N. Dragnea și la consilierul D. Vâlcov. În acea perioadă, au fost alocate zile
întregi, în Parlament, pentru rezolvarea problemelor care apăreau în grile sau în textul legii, mai ales că,
atunci, situația educației putea fi comparată cu celelalte familii ocupaționale.
Tot în timpul acestor negocieri, alături de reprezentanții salariaților de la familia Cultură, prin
Legea nr. 152 din 27 iunie 2017, se obțin majorări salariale consistente, astfel încât, apariția Legii Cadru
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a putut să faciliteze o creștere mai rapidă către
valorile cuprinse în grilele de la Cultură pentru anul 2022. De această facilitate beneficiază personalul
din Bibliotecile Centrale Universitare (B.C.U.) care primeşte o creștere salarială de 15%.
În urma celor expuse, în Monitorul Oficial nr. 492, din 28 iunie 2017 este publicată “Legea
Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017”, lege care rezolvă o
serie întreagă de discriminări apărute în decursul timpului, repune sistemul de învățământ pe o scară
valorică mai bună şi mai corectă din punct de vedere al salarizării și al drepturilor obținute și deschide
perspective de noi negocieri pentru rezolvarea problemelor întregului sistem de învățământ.
La sfârșitul lunii iunie 2017, Guvernul se modifică, fiind învestit ca premier domnul M. Tudose,
iar ca Ministru al Educației Naționale domnul L.M. Pop.
“Legea Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017” este
diseminată în cadrul C.N.R.- ului de la Constanța, la Ministerul Educației Naționale și în universități,
pentru a se face o aplicare unitară a acesteia în toate instituțiile de învățământ superior, având în vedere
faptul că nu au fost aprobate norme metodologice.
În 10 noiembrie 2017, în Monitorul Oficial nr. 885, este publicat noul Cod Fiscal, cod care
prevede, în mod explicit, modalitatea de mutare a contribuțiilor în sarcina angajatului, angajatorului
rămânându-i în sarcină doar o contribuție de 2,25% din salariul brut. Astfel, începând cu data de 01
ianuarie 2018, angajatul va primi un salariu net de 58,5% din salariu brut, față de 70,14% cât primea
până la 31 decembrie 2017. Ca atare, intuiția noastră în negocierile Legii nr. 153/2017 a fost una corectă
și astfel, prin creșterea negociată, sistemul de învățământ nu pierde niciun leu în urma aplicării acestei
legi, ba chiar, salariile nete cresc cu un procent de 5% (în medie), după aplicarea primei etape din
creșterile prevăzute de “Legea Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.
153/2017”, conform art. 38, al. 3.
În luna decembrie 2017 sunt promovate două ordonanțe de urgență - O.U.G. nr. 90 și O.U.G. nr.
91, ordonanțe care reglementează modul de aplicare tranzitorie a Legii nr. 153/2017, potrivit articolului
39, privind modul de reîncadrare și trecerea pe funcții, acordarea sporurilor la nivelul anului precedent,
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precum și anularea acordării tichetelor de masă începând cu 01 ianuarie 2018.
Tot în această lună, F.N.S. “ALMA MATER” demarează negocierile cu Guvernul condus de
către M. Tudose, pentru asigurarea în bugetul Ministerului Educației Naționale a banilor necesari plăţii
sentințelor aferente anului 2017.
Anul 2018 începe prin aplicarea primei creșteri salariale stabilite de Legea Cadru privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, prin articolul 38, al.(3), lit. a), prin care,
salariul de încadrare se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017. Această
creștere vine pe fondul aplicării noului cod fiscal și astfel, creșterea netă este de circa 5%. Salariul
minim crește de la 1.450 lei la 1.900 lei și astfel, indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor,
conform art. 14 din Legea nr. 153/2017, ajunge la valoarea brută de 950 lei.
În urma acestor creșteri salariale, pe fondul neacordării sporului de condiții vătămătoare,
personalul nedidactic, indiferent de activitatea depusă, nu poate primi salarii diferențiate, întrucât nu
face parte din grilele anexelor de la educație. Pe de altă parte, O.U.G. nr. 91/2017 sistează posibilitatea
acordării tichetelor de masă până la apariția indemnizației de hrană stabilită de Legea nr. 153/2017.
La sfârșitul lunii ianuarie este învestit Guvernul condus de doamna V.V. Dăncilă, Guvern care
nominalizează la Ministerul Educației Naționale pe domnul V. Popa, la Ministerul Finanțelor Publice pe
domnul E.O. Teodorovici și păstrează la Ministerul Muncii și Justiției Sociale pe doamna L.O.
Vasilescu.
O altă problemă generată de apariția “Legii Cadru privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice nr. 153/2017”, o reprezintă creșterea cu 20% care urmează a fi aplicată, conform
articolul 38, al. (3), lit. d), începând cu data de 01 martie 2018, doar personalului didactic de predare,
conform sintaxei folosite în articolul respectiv - “personalul care ocupă funcții didactice” - și nu
întregului personal didactic, cum era normal şi cum se negociase. Astfel, personalul didactic auxiliar și
personalul de conducere, atât cel de predare, cât și cel auxiliar, ar fi urmat să nu primească această
creștere.
În urma acestor probleme apărute, la începutul lunii martie 2018, F.N.S. “ALMA MATER”,
prin echipa desemnată, demarează negocierile pentru corectarea problemelor apărute, la Ministerul
Muncii și Justiției Sociale, condus de către doamna L.O. Vasilescu și la Parlament, prin discuții cu
președintele Camerei Deputaților, domnul L.N. Dragnea, cu domnii D. Vâlcov și A. Solomon. Astfel, în
urma acestor negocieri, se obține acordarea (din venituri proprii) a salariului diferențiat pentru
personalul nedidactic, creșterea cu 20% a salariilor pentru întreg personalul didactic și acordarea
tichetelor de masă (din venituri proprii) - prin aplicarea Legilor nr. 79 și nr. 80, publicate în data de 28
martie 2018.
Tot în luna martie 2018 încep, la solicitarea F.N.S. “ALMA MATER”, negocieri (la Ministerul
Educației Naționale) privind redactarea “Metodologiei de calcul și efectuarea plăților prevăzute prin
hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii
legale remuneratorii”, dar și redactarea “Normelor metodologice privind acordarea indemnizației de
vacanță”, conform art. 26, al. 4, din “Legea Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice nr. 153/2017”, indemnizație care, în urma negocierilor de la Parlament cu președintele Camerei
Deputaților, domnul L.N. Dragnea, cu doamna L.O. Vasilescu şi cu domnii D. Vâlcov și A. Solomon,
este acceptată sub forma voucherului de vacanță - cu o valoare nominală de 1.450 lei și impozitată doar
cu 10%, ceea ce înseamnă o valoare netă de 1.350 lei, față de 1.112 lei cât prevedea legea.
Un alt avantaj al acordării acestui voucher a constat în faptul că, prin acordarea indemnizației
sub formă de voucher, personalul era/este nevoit să îl folosească în scopul relaxării pe durata vacanței.
Astfel, se constituie două grupuri de lucru, grupuri care vor negocia cele două aspecte menționate. În
urma finalizării discuţiilor, F.N.S. “ALMA MATER” a fost nevoită să poarte o serie de negocieri cu
premierul și cu membrii Guvernului, în vederea găsirii soluțiilor de finanțare pentru acordarea celor
două drepturi. Finalitatea a fost că, la sfârșitul lunii iunie, întreg personalul din învățământ primește,
chiar și în condițiile în care a avut o singură zi de activitate, un voucher de vacanță.
În urma problemelor apărute în decursul anului, Guvernul acceptă, la începutul lunii iulie 2018,
începerea negocierilor pentru semnarea unui “Acord între Guvern și reprezentanții Federațiilor
Sindicale din Învățământ”, Acord în care se doreşte stipularea problemelor, cu termene de rezolvare
concrete, generate de aplicarea “Legii Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
nr. 153/2017” și a ordonanțelor de urgență emise pentru stabilirea unor măsuri fiscal - bugetare și
prorogarea unor termene stipulate în lege.
În luna octombrie 2018, F.N.S. “ALMA MATER” și reprezentanți ai celorlalte federații

sindicale din preuniversitar, încep negocieri privind problemele acute ale educației cu reprezentanţii
Guvernului României (miniștrii L.O. Vasilescu, E.O. Teodorovici, consilierul de stat D. Vâlcov),
probleme care vor fi semnalate și printr-o scrisoare comună, semnată de către cele trei federații
reprezentative din învățământ și adresate conducerii P.S.D. la începutul lunii noiembrie 2018.
De la 1 octombrie 2018, salariații din bibliotecile centrale universitare beneficiază de
prevederile articolului 5 din Anexa 1, capitolul I, litera B - Reglementări specifice personalului didactic
din învățământ, al “Legii Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr.
153/2017”, prin care se acordă gradația de merit pentru 16% din personalul didactic auxiliar din cadrul
acestor instituții.
Tot în această perioadă, F.N.S. “ALMA MATER” participă la întâlnirile organizate la Guvern,
în prezența premierului V.V. Dăncilă, a miniștrilor L.O. Vasilescu, E.O. Teodorovici și a consilierului
de stat D. Vâlcov, pentru stabilirea salariului minim pentru cei cu studii superioare și care lucrează în
domeniul studiilor obținute, salariu care va fi stabilit la o valoare de 2.350 lei, începând cu luna ianuarie
2019.
În data de 16 noiembrie 2018 este învestită în funcția de Ministru al Educației Naționale
doamna E. Andronescu, iar în data de 20 noiembrie 2018 este învestit în funcția de Ministru al Muncii și
Justiției Sociale domnul M.C. Budăi.
3. ACORDUL dintre Guvernul României și federații sindicale din învățământ
În urma acestor schimbări, doamna ministru E. Andronescu se implică direct în finalizarea
negocierilor și, în data de 29 noiembrie 2018, în cadrul ședinței festive de sărbătorire a Centenarului
Marii Uniri, la Alba Iulia, în sala Unirii din Cetatea Bastionară Alba Carolina, este semnat, de către
membrii Guvernului, condus de doamna V.V. Dăncilă, “Acordul între Guvernul României și Federațiile
reprezentative din Învățământ”, Acord care conține 19 puncte de interes major pentru bunul mers al
sistemului de învățământ, printre care: elaborarea unei noi Legi a Educației, elaborarea Statutul
Personalului Didactic (care să conţină un capitol referitor la Personalul Nedidactic din Învăţământ),
devansarea creșterilor salariale, astfel încât personalul didactic să fie salarizat începând cu data de 01
septembrie 2019 la nivelul grilelor stabilite pentru anul 2022, plata integrală a drepturilor obținute în
urma sentințelor judecătorești, actualizarea plăților ca efect al aplicării Legii nr. 85/2016 etc.

Pagina

Tot la începutul lunii iunie 2018, la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, condus de către
doamna L.O. Vasilescu, încep și negocierile pentru noua “Lege a pensiilor”. În aceste negocieri F.N.S.
“ALMA MATER” se implică foarte mult, participând la toate întâlnirile organizate la Guvern şi la
foarte multe dezbateri publice în media, federaţia având contribuții semnificative în drepturile care se
vor obține pe parcursul derulării acestor demersuri şi negocieri care privesc întreg sistemul de
învățământ, având în vedere că, peste 15% din corpul profesoral urmează să se pensioneze în următorii
5 ani.
În urma acestor negocieri, care s-au întins pe durata unui an calendaristic, se publică, în
Monitorul Oficial nr. 563 din data de 9 iulie 2019, “Legea nr. 127/2019 privind Sistemul Public de
Pensii”. Dintre modificările importante ale legii amintim:
1) Noul mod de calcul al pensiei - pensia va fi reprezentată de numărul total de puncte, înmulțit
cu Valoarea Punctului de Referință (numărul total de puncte este suma punctajelor anuale).
2) Creșterea graduală a punctului de pensie: 01 septembrie 2019 - la 1.265 lei; 01 septembrie
2020 - la 1.775 lei; 01 septembrie 2021 - la 1.875 lei. Începând cu anul 2022, valoarea punctului de
referință se va majora anual cu rata medie anuală a inflației, la care se va adăugă 50% din creșterea reală
a câștigului salarial mediu brut realizat.
3) Stagiul minim de cotizare nu mai cuprinde și perioadele asimilate, anumite perioade nu mai
sunt considerate asimilate (sau necontributive) și intră la calculul stagiului minim de cotizare (stagiul
militar, cursurile la zi ale învățământului de licenţă, masterat și de doctorat).
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În luna decembrie 2018, F.N.S. “ALMA MATER” negociază cu membrii Guvernului și
reușește, pentru prima dată în istorie, prinderea în Bugetul de Stat pentru anul 2019, a sumelor aferente
pentru plata drepturilor obținute în urma sentințelor judecătorești și actualizarea plăților ca efect al
aplicării Legii nr. 85/2016.
De la 1 decembrie 2018 se aplică articolul 16 din Anexa 1, capitolul I, litera B - Reglementări
specifice personalului didactic din învățământ, al “Legii Cadru privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice nr. 153/2017”, prin care se acordă pentru personalul didactic de predare din
învățământ sporul de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază.
Tot în această lună este emisă Ordonanța de Urgență nr. 114/2018, publicată în Monitorul
Oficial din data de 29 decembrie 2018, ordonanță care conține o serie de măsuri care vor crea obiectul
multor negocieri în anul 2019, prin adoptarea unor măsuri fiscal - bugetare și prin prorogarea unor
termene defavorabile personalului din educație, cum ar fi: blocarea sporurilor, indemnizațiilor,
compensațiilor și a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare la nivelul lunii decembrie 2018.
Totuși, această ordonanță de urgență stipulează aplicarea celei de a doua etape de majorare a
salariului de bază pentru întreg sistemul de învățământ, conform art. 38, al. 4, din Legea Cadru privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, adică creșterea salariului de bază aferent
lunii decembrie 2018 cu 1/4 din diferența între salariul care ar trebui acordat începând cu anul 2022 și
salariul din luna decembrie 2018, creșterea cu același cuantum a salariului din decembrie 2019
(începând cu luna ianuarie 2020) precum și, conform punctului 4 din Acord, alocarea personalului
didactic, începând cu luna septembrie 2020, a salariului aferent grilelor din 2022.
Luna ianuarie a anului 2019 începe cu negocieri intense, pe problemele apărute ca urmare a
prevederilor din O.U.G. nr. 90/2017 și O.U.G. nr. 91/2017, ordonanțe care blocau acordarea
indemnizației de hrană pentru luna decembrie 2018, iar conform O.U.G. nr. 114/2018, dacă aceasta nu
se acordă în decembrie 2018, nu se putea acorda începând cu ianuarie 2019, caz identic cu cel al
sporurilor pentru condiții vătămătoare care, cu toate că în multe unități s-au efectuat măsurători, nu au
putut fi acordate. În acest sens au fost purtate negocieri la Ministerul Educației Naționale, iar doamna
ministru E. Andronescu a facilitat, pe baza documentelor depuse de F.N.S. “ALMA MATER”,
negocieri directe cu reprezentanții Ministerului Finanțelor Publice, pentru lămurirea situației și a
confuziilor create ca urmare a aplicării succesive a celor două O.U.G.-uri. În urma acestor negocieri se
obține acordarea indemnizației de hrană la nivelul a două salarii minime aferente anului 2019 (nu 2018
cum prevedea O.U.G. nr. 114/2018), repartizate lunar, proporțional cu timpul efectiv lucrat, adică 347
lei brut/lună.
Neaplicarea unor puncte din “Acordul între Guvernul României și Federațiile reprezentative
din Învățământ” și aplicarea neunitară a O.U.G. nr. 114/2018 au condus la solicitarea unei ședințe
comune a Biroului Executiv al F.N.S. “ALMA MATER” şi reprezentanții Ministerului Educației
Naționale, urmate de alte negocieri cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale, Ministerului
Finanțelor Publice și ai Ministerului Muncii și Justiției Sociale, atât pe parcursul lunii ianuarie, cât și în
luna februarie 2019, finalitatea acestora fiind în luna martie 2019, când, în urma tuturor discuțiilor, s-au
depus solicitări scrise către fiecare din cele trei ministere menționate, pentru a avea răspunsuri
justificate la multitudinea problemelor apărute.
În urma răspunsurilor apărute din partea celor trei ministere, în luna august 2019 are loc o
ședință de Dialog Social organizată de către Ministerul Educației Naționale, ședință prezidată de
ministrul interimar, domnul D. Breaz, ședință în care este agreată adoptarea unei Hotărâri de Guvern
prin care drepturile obținute prin majorarea salariului de bază să se facă prin algoritmul impus de art.
38, al. 4, din Legea Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, care
prevede majorarea salariului de bază, aferent lunii septembrie 2019, cu 1/4 din diferența între sporurile,
obținute prin majorări salariale, ce ar trebui acordate începând cu anul 2022 și sporurile aferente lunii
decembrie 2018, la învățământul superior fiind vorba de gradația de merit, din păcate, H.G.-ul nefiind
aprobat până în prezent.
În luna septembrie 2019 au avut loc discuții cu reprezentanții Guvernului, la sediul P.S.D., pe
tema reactualizării termenelor și a unor obiective nerealizate conform realităților actuale ale “Acordului
între Guvernul României și Federațiile reprezentative din Învățământ”, discuții care, chiar dacă au fost
cu multe puncte stabilite favorabil sistemului de învățământ au rămas în suspensie în urma trecerii
moțiunii de cenzură.
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F.N.S. “ALMA MATER” apreciază sprijinul constant acordat federaţiei de către domnul
secretar de stat G. Paraschiv, implicarea acestuia fiind benefică şi generatoare de rezultate foarte bune în
cadrul negocierilor purtate în cadrul Comisiei de Dialog Social, în întalnirile Guvern-Sindicate etc.

În tabele și graficile ce urmează se prezintă rezultatele muncii de negociere cu Guvernul și
Ministerele României obținute de reprezentanții Federației Naționale Sindicale “ALMA MATER”,
referitor la “Legea Cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017”.

Evoluția salariului în sistemul de învățământ Superior și Cercetare
Evoluția salariului minim pe economie în perioada 2015 - 2019 și prognozat conform
L153/2017 până în anul 2022
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Legendă: Valoare aplicată în urma modificării codului fiscal
Valori ce urmează să se aplice conform L153/2017
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Evoluția salariului minim pe
economie in perioada 2015 2019 și prognozat conform
L153/2017 până în anul 2022

Evoluția salariului de bază Profesor în perioada 2016 - 2019 și prognozat conform L153/2017
până în anul 2022
Evoluția salariului de bază Profesor în perioada 2015 2019 și prognozat conform L153/2017 până în 2022.
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Legendă: Valoare aplicată în urma modificării codului fiscal,
Valori ce urmează să se aplice conform L153/2017

Evoluția salariului de bază Conferențiar în perioada 2016 - 2019 și prognozat conform
L153/2017 până în anul 2022
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Valori ce urmează să se aplice conform L153/2017
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Evoluția salariului de bază Confernțiar în perioada 2015 2019 și prognozat conform L153/2017 până în 2022.

Evoluția salariului de bază Lector în perioada 2016 - 2019 și prognozat conform L153/2017
până în anul 2022
Evoluția salariului de bază Lector în perioada 2015 - 2019 și
prognozat conform L153/2017 până în 2022.
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Evoluția salariului de bază Asistent în perioada 2016 - 2019 și prognozat conform L153/2017
până în anul 2022
Evoluția salariului de bază Asistent în perioada 2015 - 2019
și prognozat conform L153/2017 până în 2022.
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Evoluția salariului de bază CD Auxiliar în perioada 2017 - 2019 și prognozat conform
L153/2017 până în anul 2022
Evoluția salariului de bază Auxiliari în
perioada 2015 - 2019 și prognozat conform
L153/2017 până în 2022.
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Evoluția salariului de bază Bibliotecari BCU și Univ. în perioada 2017 - 2019 și prognozat
conform L153/2017 până în anul 2022
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Evoluția salariului de bază Nedidactic și Univ. în perioada 2017 - 2019 și prognozat conform
L153/2017 până în anul 2022
Evoluția salariului de bază Nedidactic în
perioada 2015 - 2019 și prognozat conform
L153/2017 până în 2022.
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Evoluția salariului Cariera didactică prognozat conform L153/2017 în 2022
Evoluția salariului Cariera didactică prognozat conform
L153/2017 în 2022.
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