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SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
 

REVENDICĂRI 
ale personalului din învățământul preuniversitar față de  

nerespectarea Acordului încheiat cu Guvernul României în data de 29 noiembrie 2018 și de 
modul în care reprezentanții Ministerului Educației Naționale înțeleg să aplice prevederile legale în vigoare 

 
 
 
 1. elaborarea pachetului legislativ pe educație – cu termen 31 martie, conform Acordului; 
 

2. majorarea costului standard per preșcolar/elev – față de lipsa acută de resurse umane, materiale și 
financiare; 

 
3. respectarea de către Ministerul Educației Naționale, în procesul de emitere a unor acte administrative 

cu caracter normativ, a obligației de consultare a partenerilor de dialog; 
 
4. asigurarea personalului didactic de predare calificat; 
 
5. stoparea restrângerilor de activitate la unitățile de învățământ tehnologic, generate de dispariția unui 

număr semnificativ de norme din cauza structurii anului școlar 2019-2020 (ordin nediscutat cu federațiile sindicale 
în comisia tehnică);  

 
6. plata, în regim de urgență, a tuturor sumelor rezultate din sentințele judecătorești definitive, 

anterioare datei de 31.12.2018 (care, conform Acordului, trebuia realizată până la 31.01.2019); 
 

7. acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică de 10% întregului personal didactic din învățământul 
preuniversitar; 

 
8. calculul gradației de merit, al majorării de 15% pentru învățământ special, al majorării de 7%-20% 

pentru învățământ simultan și al majorării de 10% pentru învățători/institutori/educatoare/diriginți prin raportare 
la salariul de bază în plată; 
 
 9. plata sporurilor pentru condiții de muncă; 

 
 10. acordarea corectă/completă a alocației de hrană; 
 
 11. plata indemnizației pentru titlul științific de doctor la nivelul noului salariu minim brut pe țară garantat 
în plată de 2080 lei; 
 
 12. calculul și plata drepturilor salariale neacordate – reprezentând majorarea salariului de bază cu 15% 
pentru personalul din învățământul special – inclusiv pentru personalul didactic angajat al CJRAE/CMBRAE; 
 
 13. acordarea majorării de 7%, respectiv 10% pentru învățământ simultan și personalului didactic de 
predare din învățământul preșcolar, care asigură predarea simultană la 2 și 3 grupe; 
 

14. acordarea majorării de 7%-20% pentru învățământ simultan și personalului didactic de conducere; 
 

 15. salarizarea directorilor/directorilor adjuncți la un nivel superior față de personalul didactic de predare 
din aceeași unitate; 
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16. stoparea violenței în unitățile de învățământ; 
 
17. asigurarea profesorilor de sprijin, a consilierilor psihopedagogi, precum și a finanțării suplimentare 

pentru unitățile de învățământ de masă cu clase în care sunt înscriși copii cu cerințe educaționale speciale;  
 
18. instrumente reale, aplicabile în situațiile în care cadrele didactice nu dau dovadă de profesionalism, nu 

au vocație, perturbă desfășurarea întregii activități a unităților de învățământ; 
 
19. degrevarea totală a personalului didactic de conducere din învățământul preuniversitar; 
 
20. plata salariilor nediminuate pentru personalul didactic auxiliar ce a făcut obiectul transferului dintr-o 

unitate de învățământ în alta; 
 
21. nediminuarea salariilor bucătarilor calificați; 
 
22. remedierea tuturor problemelor generate de aplicația Edusal; 
 
23.corelarea calendarelor diverselor activități care se desfășoară la nivelul învățământului preuniversitar 

(mobilitatea personalului, examene, evaluări, certificări, concursuri etc.); 
 
24. angajarea în mod real a răspunderii pentru prejudiciile aduse școlii. 

 
 
 La acestea se adaugă și concluziile întâlnirilor cu doamna ministru Ecaterina Andronescu: la cele mai 
multe dintre întrebările/problemele prezentate, răspunsurile doamnei ministru au fost evazive, incomplete sau 
chiar nerealiste, fără soluții concrete, de imediată aplicabilitate. 
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