
 

 
 
 
 
 

R E Z O L U Ţ I A  
CONFERINŢEI NAŢIONALE  

a Federaţiei Sindicatelor din Educație  „SPIRU HARET” 
Sovata, 6 iunie 2022 

 
- PROIECT - 

 

  
Conferinţa Naţională a Federaţiei Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET”, 

desfăşurată la Sovata, în data de 6 iunie 2022,  
 

ANALIZÂND: 
■ situaţia actuală a învăţământului românesc, în urma nenumăratelor 

„reforme” la care acesta a fost supus, 
■ conținutul legislației din domeniul educațional și sindical, 
■ contextul social, economic şi politic românesc actual, 
■ contextul social, economic şi politic european actual, 

 

 În considerarea scopului său fundamental – apărarea drepturilor și  
promovarea intereselor membrilor de sindicat,  
 

Federaţia Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” va ACŢIONA pentru: 
□ crearea unui nou cadru legislativ în domeniul educațional – sustenabil și 

predictibil, cu prevederi clare și ușor de implementat, rezultat al unei largi dezbateri 
publice, în acord cu principiile şi recomandările internaţionale și care să aibă la bază 
o strategie și o viziune pentru educație; 

□ aplicarea – corectă, integrală și urgentă – a dispozițiilor Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin acordarea 
salariilor de bază prevăzute de anexele la aceasta (pentru cadre didactice, personal 
didactic auxiliar și nedidactic), dublată de: creşterea substanțială a coeficienţilor din 
grila de salarizare a personalului didactic de predare, reglementarea salariilor de 
bază ale personalului nedidactic din învățământ în Anexa nr. I la Legea-cadru nr. 
153/2017 (în cadrul familiei ocupaţionale de funcţii bugetare "ÎNVĂŢĂMÂNT"), 
acordarea sporurilor pentru condiții de muncă, plata orelor suplimentare pentru 
munca prestată de personalul didactic auxiliar și nedidactic peste timpul normal de 
muncă; 
 □ redefinirea statutului socio-profesional al salariatului din învăţământ, într-o 
societate care pune accentul pe calitatea actului educaţional; 
 □ menţinerea titularizării în sistem; 



 □ finanţarea corectă a sistemului de învăţământ preuniversitar de stat, prin 
alocarea fondurilor necesare de la bugetul de stat; 
 □ dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, ţinând cont şi de 
tradiţiile învăţământului românesc; 
 □ modificarea adecvată a planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a 
curriculum-ului; 
 □ crearea şi dezvoltarea unui sistem de formare iniţială şi continuă a forţei de 
muncă specifice sistemului de învăţământ; 

□ sprijinirea de către stat, prin toate mijloacele, a elevilor proveniţi din mediul 
rural și din medii defavorizate pentru continuarea studiilor prin învăţământul 
profesional şi liceal, în vederea dobândirii unei calificări şi integrării acestora pe 
piaţa muncii; 
 □ asigurarea stabilităţii forţei de muncă din învăţământ, prin repoziţionarea 
socială şi materială a acesteia în sistemul bugetar; 
 □ diminuarea, până la eliminare, a birocraţiei din învăţământ; 
 □ depolitizarea sistemului de învățământ; 
 □ promovarea și derularea unui dialog social real; 
 □ modificarea legislației muncii și a dialogului social, în acord cu directivele 
internaționale, cu interesele membrilor de sindicat și ținându-se cont de specificul 
anumitor sectoare de activitate – între care și învățământul preuniversitar. 


