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Nr. 107/14.01.2022 
 

Către 
 

INSTITUȚIILE / UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

În atenţia: Liderului de sindicat 
Spre știință: Membrilor de sindicat 

 
 
 Stimaţi colegi, 

 

În baza rezultatelor referendum-ului desfășurat, Federația Sindicatelor din 
Educație „SPIRU HARET” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ – organizații 
reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, au hotărât 
declanşarea GREVEI DE AVERTISMENT în data de 19 ianuarie 2022, cu încetarea 
lucrului în instituțiile și unitățile de învățământ unde există membri de sindicat ai F.S.E. 
„SPIRU HARET” și F.S.L.I., în intervalul orar 11:00-13:00. 

 

 Protestul nostru este cauzat de refuzul guvernanților de a purta negocieri cu 
reprezentanții federaţiilor sindicale din educaţie și de a adopta măsuri concrete pentru: 
 1. ACORDAREA, încă de la începutul anului 2022, a salariilor de bază prevăzute 
de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ (cadre 
didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic); 
 2. ALOCAREA procentului de 6% din P.I.B. pentru finanțarea educației; 
 3. ADOPTAREA UNEI MĂSURI LEGISLATIVE DE NATURĂ REPARATORIE, prin 
care întregul personal didactic să beneficieze de calculul și plata corecte ale drepturilor 
salariale cuvenite conform tranșelor de vechime în învățământ (de la data de 
01.09.2017), respectiv ale drepturilor reglementate ca majorări/creșteri salariale 
(începând cu 01.01.2019), potrivit Legii-cadru nr. 153/2017; 
 4. ACORDAREA SPORURILOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCĂ prevăzute de 
Regulamentele emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017; 
 5. PLATA ORELOR SUPLIMENTARE pentru munca prestată de personalul 
didactic auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă; 

6. SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE POSTURI DIDACTICE AUXILIARE ȘI 
NEDIDACTICE necesare pentru ca unitățile de învățământ să își desfășoare activitatea 
în condiții cât mai bune. 

 

 Subliniem totodată următoarele: 
I. Greva este o continuare a acţiunilor întreprinse de federaţiile sindicale reprezentative 

din învăţământ. 
Declanşarea grevei de avertisment a fost hotărâtă de organele de conducere 

competente ale celor două federaţii sindicale reprezentative din învăţământ, pe baza 
rezultatelor referendum-ului, iar momentul declanşării acesteia a fost adus la cunoştinţa 
Ministerului Educației, inspectoratelor școlare și instituțiilor/unităţilor de învățământ de către 
organizatori cu 48 de ore înainte. 

 

II. Cu ocazia derulării grevei, se va ţine seama de următoarele reguli:  
1. în unitatea de învăţământ trebuie să fie prezenţi pe durata grevei (19 ianuarie 2022, 
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intervalul orar 11:00-13:00) toţi membrii de sindicat participanți la  aceasta; în 
condică se va scrie „GREVĂ”; reamintim că, potrivit art. 234 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „greva 
reprezintă încetarea voluntară şi colectivă a lucrului de către salariaţi”; 

2. cadrele didactice care au ore în intervalul respectiv vor supraveghea copiii/elevii 
prezenţi în unitate, fără a derula proces instructiv-educativ;  

3. cadrele didactice care nu au ore în intervalul respectiv vor fi în unitate, o parte dintre 
ele asigurând supravegherea patrimoniului; 

4. toate persoanele care intră în unitate vor fi legitimate pentru a nu pătrunde persoane 
străine, care ar putea deturna acţiunea; 

5. personalul didactic auxiliar şi nedidactic va rămâne la locul de muncă, fără a-şi 
desfăşura activitatea, asigurând securitatea patrimoniului; 

6. în fiecare unitate va funcţiona un comitet de grevă, care va urmări corecta 
desfăşurare a acţiunii de protest. 

Respectarea celor menţionate mai sus va fi asigurată de liderul de sindicat din 
unitate. 

 

III. Acţiunea de protest trebuie puternic popularizată prin afişarea de materiale privind 
motivaţia acţiunii, timpul, locul şi modul de desfăşurare etc. 

 

IV. Totodată, dorim să facem următoarele precizări decurgând din prevederile legale 
în vigoare (Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare):  

1. Participarea la grevă este liberă. Nimeni nu poate fi constrâns să participe la 
grevă sau să refuze să participe. – art. 191 alin. (1); 

2. Angajaţii care nu participă la grevă îşi vor continua activitatea. – art. 192 alin. (1); 
3. Angajaţii aflaţi în grevă trebuie să se abţină de la orice acţiune de natură să 

împiedice continuarea activităţii de către cei care nu participă la grevă. – art. 192 alin. (2); 
4. Organizatorii grevei au obligaţia ca pe durata acesteia să protejeze bunurile unităţii 

şi, împreună cu conducerea unităţii, să asigure funcţionarea continuă a utilajelor şi a 
instalaţiilor a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau pentru sănătatea 
oamenilor – art. 193 alin. (1); 

5. Pe durata grevei conducerea unităţii nu poate fi împiedicată să îşi desfăşoare 
activitatea de către angajaţii aflaţi în grevă sau de organizatorii acesteia. Conducerea 
unităţii nu poate încadra alţi angajaţi care să îi înlocuiască pe cei aflaţi în grevă. – art. 194; 

6. Pe toată durata participării la grevă contractul individual de muncă al 
angajatului se suspendă de drept. Pe perioada suspendării se menţin doar drepturile 
de asigurări de sănătate. – art. 195 alin. (1); 

7. Participarea la grevă sau organizarea acesteia, cu respectarea dispoziţiilor 
prezentei legi, nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale angajaţilor şi nu atrage 
posibilitatea sancţionării în niciun fel a acestora. – art. 196 alin. (1). 

 

Cu deosebită stimă, 
 

 
PREŞEDINTE 

 

Prof. Marius Ovidiu NISTOR 
 
 

 

 
 
 
*) Notă: Prezentul material este comun federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 
învăţământ preuniversitar (F.S.E. „SPIRU HARET” și F.S.L.I.). 


