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Către 

 
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  

 
DOAMNEI MINISTRU 

ROVANA PLUMB 
 
 
 Stimată Doamnă Ministru, 
 

Ca urmare a discuțiilor purtate în cadrul întâlnirii din data de 18 octombrie 2018, 
vă prezentăm, în cele ce urmează, propunerile comune ale Federației Sindicatelor 
Libere din Învățământ și Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” privind 
modificarea O.M.E.N. nr. 4165/24.07.2018 și O.M.E.N. nr. 4827/30.08.2018 

 
I. Referitor la Normele metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, 

respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unitățile de 
învățământ preuniversitar și încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic 
de predare din învățământul preuniversitar aprobate prin O.M.E.N. nr. 
4165/24.07.2018, propunem: 

 
1. La art. 3, eliminarea alin. (7) și (9). 
Motivare: textele respective au generat nemulțumire în rândul salariaților, 

neavând o justificare obiectivă și fiind considerate discriminatorii, nu doar de către 
specialiștii din sistem, ci și de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. 

 
2. La art. 7, eliminarea alin. (2) și (4). 
Motivare: necesitatea debirocratizării actului educațional; eliminarea dispozițiilor 

contradictorii sau neclare („suplinire colegială” versus „învoirea colegială” din 
CCMUNSAIP). 

 
3. Eliminarea Anexei nr. 3. 
Motivare: necesitatea debirocratizării actului educațional, raportat și la 

propunerea de la pct. 2. 
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II. Referitor la Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru 
personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru 
cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi 
unităţile conexe, aprobate prin O.M.E.N. nr. 4827/30.08.2018, propunem: 

 
1. La art. 9 alin. (2), propunem modificarea textului astfel: 
„(2) Pentru calculul tarifului la plata cu ora aferent posturilor didactice de 

predare/catedrelor vacante/rezervate se utilizează salariul de bază aferent cadrului 
didactic încadrat, având în vedere treapta de vechime în învăţământ şi gradul didactic 
corespunzător. La salariul de bază se aplică, după caz, următoarele drepturi: gradația 
de merit, majorarea salariului de bază pentru învăţământ special, indemnizaţie pentru 
zone izolate, spor pentru activitatea de predare în sistemul penitenciar, spor pentru 
predare simultană, majorarea salariului de bază pentru funcţia de diriginte, pentru 
învăţători, educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul primar și profesori 
pentru învăţământul preşcolar; sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare; 
sporul de suprasolicitare neuropsihică.” 

Motivare: includerea gradației de merit în baza de calcul pentru plata cu ora este 
un drept de care cadrele didactice au beneficiat dintotdeauna, consfințit în legislație și 
confirmat prin hotărâri judecătorești favorabile. 

 
2. La art. 9, după  alin. (3) se adaugă două noi alineate, alineatul (4) și alineatul 

(5), cu următorul cuprins: 
„(4) Pentru activitatea de dirigenţie efectuată de personalul didactic de predare 

angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, 
cu normă întreagă sau cu timp parţial, majorarea corespunzătoare se calculează la 
nivelul prevăzut pentru norma întreagă.   

(5) Personalul didactic de predare care prestează activitate de dirigenţie şi care 
îşi desfăşoară activitatea didactică în baza mai multor contracte individuale de 
muncă poate desfăşura activitate de dirigenţie doar în executarea unui singur 
contract individual de muncă.” 

Motivare: pentru claritatea reglementării și pentru eliminarea interpretărilor 
eronate sau abuzive (pentru a avea unitate de reglementare și aplicare la nivelul 
întregii țări). 

 
3. La art. 10, propunem următoarea reformulare: 
„Art. 10. Programul activităţilor desfăşurate în regim de plata cu ora de 

personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar angajat cu contract 
individual de muncă nu se suprapune celui corespunzător normei didactice de 
predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a 
preşcolarilor şi a elevilor”. 

Motivare: necesitatea debirocratizării actului educațional, generată, în acest caz, 
de interpretarea abuzivă a articolului în cauză 

 
4. La art. 11 alin. (2), propunem eliminarea tezei finale, astfel: 
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„(2) Pentru efectuarea inspecţiilor prevăzute la alin. (1), cadrele didactice 
metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar sunt remunerate conform alin. (1), 
de unitatea de învăţământ la care efectuează inspecţiile, în baza contractului civil de 
furnizare servicii încheiat de cadrul didactic metodist cu directorul unităţii de 
învăţământ la care efectuează inspecţia, în condiţiile în care activitatea se desfăşoară 
în afara normei didactice de predare-învăţare-evaluare a cadrului didactic metodist.” 

Motivare: există situații în sistem în care metodiștii nu pot fi remunerați pentru 
activitatea de metodist, deoarece se suprapune cu programul unității de învățământ 
angajatoare (a se vedea învățământul preșcolar) 

 
5. La art. 12 alin. (2), propunem eliminarea tezei finale, astfel: 
„(2) Pentru efectuarea activităţilor prevăzute la alin. (1), membrii comisiilor de 

examen în vederea acordării gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, 
antrenori, educatori-puericultori, educatoare şi învăţători din unităţile de învăţământ 
preuniversitar - centre de perfecţionare sunt remuneraţi, conform alin. (1), de unităţile 
de învăţământ preuniversitar - centre de perfecţionare, în baza contractului civil de 
furnizare servicii încheiat de cadrul didactic în regim de plata cu ora cu directorul 
unităţii de învăţământ - centru de perfecţionare, în condiţiile în care activităţile se 
desfăşoară în afara normei didactice de predare-învăţare-evaluare.” 

Motivare: corelare cu modificarea propusă la pct. 3. 
 
Cu deosebită stimă, 
 
 
 
 

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

           Prof. Simion HANCESCU                        Prof. Marius Ovidiu NISTOR  
 

 

 
 
 
Elab. I.V.,T.B.,L.E.G.,A.A./19.10.2018 


