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Calculul corect al drepturilor salariale 

 
 

S.I.P. Județul Hunedoara, ținând cont de prevederile legale în vigoare și de modul în care sunt 
calculate și plătite drepturile salariale personalului din învățământ (raportat la salariile de bază din 
decembrie 2016), a demarat o campanie de acțiuni în instanță prin care: 
- să fie recuperate sumele cuvenite și neacordate în perioada 01.09.2017 – prezent; 
- salariile să fie calculate corect pe viitor, până la modificarea legii.  

 
Demersul S.I.P. Județul Hunedoara a însemnat realizarea până în prezent a peste 1.500 de dosare 

de instanță. Până la data realizării acestui material au fost comunicate 406 sentințe favorabile de către 
toate cele trei complete de judecată de la Tribunalul Hunedoara.  Astfel, instanțele de judecată au dispus: 
- plata diferențelor salariale cuvenite pentru perioada 01.09.2017 – prezent; 
- calculul drepturilor salariale la salariul de bază în plată și plata acestora și pe viitor, până la modificarea 
legii. 
 
Comentarii 
 
1. 
Sperăm ca până la finalul anului în curs să se finalizeze toate dosarele aflate încă pe rolul instanțelor. 
După finalizarea tuturor proceselor, se vor face demersurile necesare pentru punerea în executare a 
sentințelor: 
- calcularea diferențelor salariale cuvenite pentru perioada menționată (se lucrează în prezent cu o firmă 
specializată pentru realizarea unui program informatic de calcul); 
- comunicarea sumelor celor îndreptățiți (fișă individuală de calcul); 
- cuprinderea sumelor în bugetul anului viitor pentru plata eșalonată; 
- calcularea corectă a salariilor și plata acestora pentru viitor. 
 
2. 
În perioada următoare vor fi demarate procese și pentru cadrele didactice care s-au pensionat, dar au fost 
încadrate în unități de învățământ în perioada 01.09.2017-01.09.2019. 
Procesul va cuprinde numai pensionari, membri de sindicat la data pensionării (personal didactic de 
predare și didactic auxiliar), care au beneficiat de cel puțin unul dintre drepturile salariale prevăzute de 
Anexa nr. I, Capitolul I – Subcapitolul II B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice: 
- dirigenția (profesori diriginți, învăţători, educatoare); 
- gradația de merit; 
- activitatea desfășurată în învăţământul special,  special integrat și CJRAE; 
- predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe de preșcolari; 
- activitatea de control financiar preventiv.  
 
În acest sens, pensionarul: 
- solicită unității eliberarea unei adeverințe conform modelului atașat (vezi verso) sau o adeverință similară; 
- persoanele care au lucrat în mai multe unități de învățământ vor prezenta adeverințe din fiecare unitate; 
- anexează copia cărții de identitate; 
- predă documentele (în folie de plastic) liderului grupei sindicale. 
 
Modele ale documentelor menționate sunt postate pe site-ul organizației la rubrica: 
JURIDIC - CONSULTAȚII JURIDICE – CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE 

mailto:sip@siphd.ro
http://www.siphd.ro/


Unitatea _____________________________________ 
Adresa    _____________________________________ 
____________________________________________ 
Telefon  ________________ Fax __________________ 
E-mail _____________________ Cod fiscal __________ 

 
Nr. ________/_________ 

 
A D E V E R I N Ţ Ă 

 
 
 Se adevereşte prin prezenta că domnul/doamna __________________________________, 
a fost/este încadrat(ă) la unitatea noastră pe funcția de _________________________________, 
în perioada _____________________________________. 

 
 Salariatul a beneficiat/beneficiază de următoarele drepturi prevăzute de Anexa nr. I, 
Capitolul I – Subcapitolul II B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel: 

1. activitatea desfășurată de personlul care îndeplineşte funcţia de diriginte, învăţătorii, 
educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru 
învăţământul preşcolar, în perioada*) ________________________________________, 
reprezentând o majorare de 10% a salariului de bază din luna decembrie 2016; 

2. gradația de merit, în perioada*)_____________________________________________, 
reprezentând o creștere cu 25% a salariului de bază din luna decembrie 2016 lei; 

3. activitatea desfășurată în învăţământul special şi special integrat, precum şi în 
centrele judeţene de resurse, în perioada*) ___________________________________, 
reprezentând o majorare cu 15% a salariului de bază din luna decembrie 2016; 

4. predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învăţământul preşcolar, primar sau 
gimnazial, în perioada*) ___________________________________________________, 
reprezentând o majorare cu 7%, 10%, 15%, 20% a salariului de bază din luna decembrie 
2016; 

5. activitatea de control financiar preventiv, în perioada*) _________________________, 
reprezentând o majorare cu 10% a salariului de bază din luna decembrie 2016.  
 

Drepturile salariale enumerate anterior nu sunt/nu au fost calculate ca majorări/creșteri 

ale salariului de bază în plată, ci prin raportare la salariul de bază din luna decembrie 2016. 

 
 DIRECTOR, 
          

SECRETAR, 
 

____________________ 
*)Notă: se va trece perioada din intervalul 1.09.2017-prezent în care salariatul a beneficiat de dreptul salarial 
respectiv. 
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