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ADEVĂRUL 
 
Sindicatele din Educaţie ameninţă că vor boicota examenele naţionale 
 
adev.ro/p4rlgn 
 
Sindicaliştii din Educaţie iau în calcul să boicoteze desfăşurarea examenelor naţionale, dacă 
neregulile din legea salarizării nu vor fi rezolvate. 
Sindicaliştii spun că prin noua lege a salarizării s-au creat discriminări în rândul angajaţilor, deoarece 
reîncadrarea personalului didactic, pe această lege, începând cu data de 1 iulie 2017, a dus la situaţii 
absurde prin care personalul didactic necalificat este mai bine plătit decât personalul didactic calificat 
cu definitivat sau chiar grad didactic I. „Dacă va fi vorba de vreo boicotare a examenelor naţionale, 
vor fi discuţii care se vor purta cu reprezentanţii părinţilor, ai structurilor asociative ale elevilor, ne-
am dori să fie o acţiune comună elevi-părinţi-profesori, nu vorbesc doar de nemulţumirile salariale, 
eu sper că nu se va ajunge aici. Toată lumea trebuie să înţeleagă că investiţia în educaţie reprezintă 
succesul în dezvoltarea economică a unui stat”, a declarat preşedintele Federaţiei Sindicale „Spiru 
Haret”, Marius Nistor, scrie digi 24. Examenele naţionale care ar putea fi blocate de salariaţii din 
Învăţământ sunt programate în iunie: atât pentru absolvenţii clasei a VIII-a, cât şi probele scrise ale 
examenului de Bacalaureat. 
 
 

http://www.agerpres.ro/
http://adev.ro/p4rlgn


Când va fi reluată evaluarea competenţelor din cadrul Bacalaureatului 
 
adev.ro/p4rn28 
 
Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din cadrul Bacalaureatului, a căror 
susţinere a fost aprobată de Comisia Naţională de Bacalaureat pentru zilele de 26 şi 27, se 
reprogramează pentru prima zi în care se reiau cursurile. Asta, după ce şcolile din 10 judeţe au fost 
închise în cursul zilei de luni, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Ministerul Educaţiei Naţionale 
(MEN). 
Având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile, în municipiul Bucureşti şi în judeţele în care 
cursurile unităţilor de învăţământ au fost suspendate începând de astăzi, 26 februarie 2018, prin 
deciziile comitetelor judeţene/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă sau ale consiliilor 
de administraţie ale inspectoratelor şcolare, probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi/sau 
digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a căror susţinere a fost aprobată de Comisia 
Naţională de Bacalaureat pentru zilele de 26 şi/sau 27, se reprogramează pentru prima zi în care 
se reiau cursurile, a transmis MEN. Probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din 
cadrul examenului naţional de Bacalaureat s-au desfăşurat în perioada 12-22 februarie 2018, însă, la 
solicitarea Comisiilor de bacalaureat judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti, 
acest calendar de evaluare a fost prelungit pentru elevii aflaţi în situaţii excepţionale, motivate prin 
documente transmise Comisiei Naţionale de Bacalaureat de către Comisiile judeţene/Comisia de 
bacalaureat a municipiului Bucureşti. În ce judeţe au fost suspendate cursurile Potrivit informaţiilor 
furnizate de inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
(ISMB), marţi, 27 februarie, şi miercuri, 28 februarie, din cauza condiţiilor meteorologice 
nefavorabile, cursurile sunt suspendate integral în judeţele Brăila şi Olt. De asemenea, marţi, 27 
februarie, cursurile sunt suspendate în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele 
Dolj, Constanţa, Giurgiu (cu excepţia grădiniţelor cu program prelungit din municipiul Giurgiu), Ilfov şi 
Teleorman, dar şi în Capitală. Tot marţi, 27 februarie, nu se va organiza activitate didactică în 17 şcoli 
din mediul rural din judeţul Mehedinţi şi în 14 unităţi şcolare din judeţul Călăraşi. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
PUTEREA 

ULTIMA ORĂ: cursurile vor fi SUSPENDATE marţi şi miercuri în judeţul Ialomiţa 

http://www.puterea.ro/educatie/ultima-ora-cursurile-vor-fi-suspendate-marti-si-miercuri-in-judetul-
ialomita-164652.html 
 
Cursurile vor fi suspendate marţi şi miercuri, din cauza viscolului, şi în judeţul Ialomiţa, a stabilit, 
luni seară, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

"Având în vedere evoluţia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judeţului Ialomiţa, şi 
în urma consultării cu directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar, s-a luat măsura suspendării 
cursurilor în zilele de marţi, 27 şi miercuri 28 februarie", au anunţat, luni seară, autorităţile judeţene. 
  Şcolile rămân închise şi marţi în Bucureşti şi în judeţele Dolj, Constanţa, Tulcea, Giurgiu, Ilfov şi 
Teleorman, în timp ce în Brăila şi Olt cursurile sunt suspendate atât marţi, cât şi miercuri. De 
asemenea, cursurile vor fi suspendate marţi în judeţul Buzău. În judeţele Călăraşi şi Mehedinţi marţi 
vor fi închise doar anumite şcoli. 
 
ROMÂNIA LIBERĂ  

CLICK 

LIBERTATEA 

http://adev.ro/p4rn28


ZIARUL FINANCIAR 

GÂNDUL 

HOTNEWS 

Ministerul Educatiei: Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale, amanate pentru 
prima zi in care se reiau cursurile 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22310374-ministerul-educatiei-probele-evaluare-
competentelor-lingvistice-digitale-amanate-pentru-prima-care-reiau-cursurile.htm 
Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul Bacalaureatului, a caror 
sustinere a fost aprobata pentru zilele de 26 si/sau 27, se reprogrameaza pentru prima zi in care se 
reiau cursurile. Anuntul a fost facut de Ministerul Educatiei, dupa ce scolile din Bucuresti si din alte 
judete au fost inchise, din cauza conditiile meteorologice nefavorabil. 
 
Comunicatul integral al Ministerului Educatiei: 
 
Avand in vedere conditiile meteorologice nefavorabile, in municipiul Bucuresti si in judetele in care 
cursurile unitatilor de invatamant au fost suspendate incepand de astazi, 26 februarie 2018, prin 
deciziile comitetelor judetene/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta sau ale consiliilor de 
administratie ale inspectoratelor scolare, probele de evaluare a competentelor lingvistice si/sau 
digitale din cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a caror sustinere a fost aprobata de Comisia 
Nationala de Bacalaureat pentru zilele de 26 si/sau 27, se reprogrameaza pentru prima zi in care se  
reiau cursurile. 
Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul examenului national de 
Bacalaureat s-au desfasurat in perioada 12-22 februarie 2018, insa, la solicitarea Comisiilor de 
bacalaureat judetene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucuresti, acest calendar de evaluare a 
fost prelungit pentru elevii aflati in situatii exceptionale, motivate prin documente transmise Comisiei 
Nationale de Bacalaureat de catre Comisiile judetene/Comisia de bacalaureat a municipiului 
Bucuresti. 

Mediafax 

ŞCOLI ÎNCHISE pentru a doua zi consecutiv | Judeţele unde cursurile au fost suspendate marţi şi 
miercuri 

http://www.mediafax.ro/social/scoli-inchise-pentru-a-doua-zi-consecutiv-judetele-unde-cursurile-
au-fost-suspendate-marti-si-miercuri-17035161 
Marţi şi miercuri, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, cursurile şcolare rămân 
suspendate integral în mai multe judeţe. Ministerul Educaţiei Naţionale anunţă că şcolile vor fi 
închise şi miercuri în judeţele Brăila şi Olt. 
Marţi, 27 februarie, cursurile sunt suspendate în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din 
judeţele Dolj, Constanţa, Giurgiu (cu excepţia grădiniţelor cu program prelungit din municipiul 
Giurgiu), Ilfov şi Teleorman, dar şi în Capitală. Tot marţi, 27 februarie, nu se va organiza activitate 
didactică în 17 şcoli din mediul rural din judeţul Mehedinţi şi în 14 unităţi şcolare din judeţul 
Călăraşi", transmite Ministerul Educaţiei, printr-un comunicat de presă. 

Potrivit sursei citate, orele de curs vor fi recuperate, conform calendarului stabilit de fiecare unitate 

de învăţământ cu aprobarea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al 

Municipiului Bucureşti. 

În prezent mai sunt în vigoare două atenţionări cod portocaliu de ger, ninsori şi viscol. Este vorba de 
o atenţionare cod portocaliu de ger, care a intrat în vigoare luni dimineaţă, la ora 03.00, şi este 
valabilă pentru mai bine de jumătate de ţară, vizând judeţe din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, 

https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22310374-ministerul-educatiei-probele-evaluare-competentelor-lingvistice-digitale-amanate-pentru-prima-care-reiau-cursurile.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-22310374-ministerul-educatiei-probele-evaluare-competentelor-lingvistice-digitale-amanate-pentru-prima-care-reiau-cursurile.htm
http://www.mediafax.ro/social/scoli-inchise-pentru-a-doua-zi-consecutiv-judetele-unde-cursurile-au-fost-suspendate-marti-si-miercuri-17035161
http://www.mediafax.ro/social/scoli-inchise-pentru-a-doua-zi-consecutiv-judetele-unde-cursurile-au-fost-suspendate-marti-si-miercuri-17035161


Muntenia şi Dobrogea. Această atenţionare expiră pe 1 martie, la ora 10.00. 
Este în vigoare şi o a doua atenţionare cod portocaliu, tot de viscol şi ninsori, dar de data aceasta 
pentru judeţele Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Constanţa, Tulcea şi municipiul 
Bucureşti. Potrivit ANM, vântul va avea intensificări susţinute, cu rafale de 55…65 km/h, local peste 
70 km/h şi vor fi perioade de timp cu ninsoare puternic viscolită, determinând scăderea vizibilităţii 
sub 50 m. Acest cod portocaliu expiră marţi, 27 februarie, la ora 14.00. 

GALAŢI 

În judeţul Galaţi, este vorba despre localităţile în care microbuzul şcolar nu a putut ajunge din cauza 

sulurilor de zăpadă formate pe drumurile comunale. Elevii şi preşcolarii au fost anunţaţi să stea 

acasă, iar cursurile se vor relua miercuri doar dacă se va putea circula pe reţeaua de drumuri. 

”Având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile din această perioadă, vă aducem la 

cunoştinţă că astăzi, 27 februarie, au fost suspendate cursurile în 17 unităţi şcolare din judeţul Galaţi. 

Cauza principală a imposibilităţii funcţionrii unităţilor de învăţământ respective este accesul dificil pe 

unele drumuri al microbuzelor şcolare”, se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Galaţi. 

Pe lista cu şcoli şi grădiniţe închise sunt unităţi din comunele gălăţene Bălăşeşti, Bălăbăneşti, Băleni, 

Băneasa, Bereşti-Meria, Biciumeni, Corni, Cuca, Cuza Vodă, Drăguşeni, Nicoreşti, Poiana, Rădeşti, 

Slobozia Conachi, Smulţi şi Vârlezi. În funcţie de evoluţia vremii se va decide reluarea cursurilor sau 

prelungirea perioadei de suspendare a acestora. 

VRANCEA 

Probleme cu unităţile de învăţământ sunt şi în judeţul Vrancea. Potrivit reprezentanţilor 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, primarii din şase comune au decis împreună cu inspectorii 

şcolari să închidă şcolile şi grădiniţele la care se ajunge cu dificultate din cauza zăpezii. 

”Unităţi închise sunt în comuna Tănăsoaia, şcoala şi grădiniţa Costişa şi şcoala din localitatea Covrag. 

De asemenea, s-a decis suspendarea cursurilor în comuna Vintileasca la şcoala şi grădiniţa din 

Bahnele şi la şcoala şi grădiniţa din localitatea Neculele. Nu se fac cursuri nici la unităţile şcolare din 

Sihlea, Bogza, Voetin şi Caiata”, a anunţat ISU Vrancea. 

BUZĂU 

Toate unităţile de învăţământ din Buzău vor fi închise, marţi, din cauza viscolului, decizia fiind luată 
de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău. Este vorba de peste 500 de unităţi şcolare, 
transmite corespondentul MEDIAFAX. 

TULCEA 

Cursurile şcolare vor fi suspendate, marţi, în toate unităţile de învăţământ din judeţul Tulcea, decizia 
fiind luată luni seara, de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ), din cauza atenţionărilor 
meteo. Şi în Argeş se închid 17 şcoli, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit deciziei IŞJ Tulcea, 
din cauza condiţiilor meteo nefavorabile cursurile şcolare vor fi suspendate marţi în judeţ. Excepţie 
vor face grădiniţele cu program prelungit, care sunt pregătite să primească copiii, au mai anunţă 
reprezentanţii ISJ Tulcea. 

ARGEŞ 

De asemenea, directorii de la 17 unităţi de învăţământ din Argeş au decis suspendarea cursurilor 
pentru marţi, din cauza gerului, în funcţie de condiţiile meteorologice urmând ca şi alte şcoli să fie 
închise. Potrivit Prefecturii Argeş, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit, luni, 



în şedinţă extraordinară a decis ca suspendarea cursurilor în cadrul unităţilor de învăţământ din 
judeţul Argeş pentru ziua de marţi să revină directorilor unităţilor şcolare după consultarea prealabilă 
a preşedintelui Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă. 

“Până la ora 18.00 (nr. luni), directorii unităţilor de învăţământ care au luat hotărârea de a suspenda 

cursurile şi au informat în scris Inspectoratul Şcolar sunt de la: Şcoala Gimnazială General Constantin 

Cristescu Lunca Corbului; Şcoala Gimnazială Sanda Movilă Albota; Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bârla; 

Şcoala Gimnazială Gheorghe IIC Brătianu Răteşti; Şcoala Gimnazială Cotmeana; Şcoala Gimnazială 

Dumitru Udrescu Săpata; Şcoala Gimnazială Constantin Balaceanu Stolnici; Şcoala Gimnazială 

Vladimir Streinu Teiu; Şcoala Gimnazială Petre Badea Negraşi; Şcoala Gimnazială Râca; Şcoala 

Gimnazială Prof. univ. Ion Stoia Căldăraru; Şcoala Gimnazială Cocu; Şcoala Gimnazială Moşoaia; 

Şcoala Gimnazială Băbana; Structura Şcoala Primară Tufanu (structură a Şcolii Gimnaziale Petre 

Tudose Mălureni); Şcoala Gimnazială Morăreşti; Şcoala Gimnazială Nr. 1 Uda”, arată Prefectura 

Argeş. În funcţie de condiţiile meteorologice, şi alte unităţi de învăţământ ar putea fi închise. 

CONSTANŢA 

Cursurile şcolare vor fi suspendate şi marţi în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din 

Constanţa, pentru a doua zi consecutiv, din cauza temperaturilor scăzute şi ninsorilor, transmite 

corespondentul MEDIAFAX. 

Autorităţile locale din Constanţa au decis, luni, suspendarea cursurilor în toate unităţile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Constanţa pentru ziua de marţi, 27 februarie. În urma analizării 
situaţiei la nivelul judeţului, marţi se va decide dacă este necesară prelungirea acestei situaţii şi 
pentru zilele următoare. 

GIURGIU 

În municipiul şi în judeţul Giurgiu, cursurile sunt suspendate atât luni, 26 februarie, cât şi marţi, 27 
februarie, cu excepţia grădiniţelor cu program prelungit din municipiul Giurgiu. 

OLT 

Cursurile unităţilor de învăţământ din judeţul Olt vor fi suspendate, marţi şi miercuri, potrivit unei 
decizii luate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, transmite corespondentul MEDIAFAX. 

Inspectorul şcolar general, Adrian Bărbulete, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că 

suspendarea cursurilor este valabilă pe toată durata codului portocaliu de vreme rea. 

BRĂILA 

Toate şcolile din judeţul Brăila vor închise marţi şi miercuri din cauza gerului, a ninsorii şi a viscolului, 

decizia fiind luată în cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

Brăila. 

”În cadrul şedinţei extraordinare a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila din 
26.02.2018 s-a hotărât ca la nivelul judeţului Brăila să fie suspendate cursurilor şcolare, în toate 
instituţiile de învăţământ din judeţul Brăila, în perioada 27 - 28.02.2018”, se arată în informarea ISU 
Brăila. 

Judeţul Brăila se află sub avertizare cod galben în intervalul 25 februarie, ora 3.00 – 1 martie, ora 

10.00, când sunt prognozate intensificări ale vântului în partea de sud-est a teritoriului, rafale ale 

vântului ce vor atinge 55 - 65 km/h şi cod portocaliu, începând cu 26 februarie, ora 3.00 – 1 martie 

ora 10.00, când valul de frig se va intensifica, gerul va fi persistent chiar şi pe parcursul zilelor. În 

funcţie de evoluţia fenomenelor meterologice, autorităţile ar putea prelungi perioada de suspendare 

a cursurilor de la unităţile de învăţământ din judeţul Brăila. 

 



TELEORMAN 

Cursurile unităţilor de învăţământ din judeţul Teleorman au fost suspendate, începând de luni de la 
ora 12.00 şi marţi. Potrivit hotărârii luate, luni dimineaţa, în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă (CJSU), având în vedere evoluţia negativă a fenomenelor meteorologice - viscol, ninsori 
abundente şi ger - şi a faptului că administratorii drumurilor naţionale şi judeţene fac faţă cu greu 
pentru deszăpezirea carosabilului, cursurile unităţilor de învăţământ sunt suspendate pentru ziua de 
26 februarie, începând cu ora 12.00, şi în data de 27 februarie. 

Agerpres 

https://www.agerpres.ro/economic/2018/02/26/nistor-fse-spiru-haret-amendamentele-la-
ordonanta-91-sunt-rezonabile-si-corecte-in-interesul-sistemului-de-invatamant--62364 
 
Amendamentele depuse la Ordonanţa 91 pentru modificarea Legii 153 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice sunt rezonabile şi corecte şi sperăm să se ţină cont de ele în 
interesul sistemului de învăţământ, în caz contrar vom folosi pârghii pentru a protesta, a declarat, 
luni, Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", la finalul şedinţei 
Consiliului Naţional al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România (CNSRL) Frăţia. 
 
"Ştiu că Ordonanţa 91 a intrat deja în Parlament. Noi am înaintat amendamentele noastre de care 
considerăm că ar trebui să se ţină cont în interesul sistemului de învăţământ, până la urmă. Sunt 
propuneri rezonabile şi corecte, din punctul nostru de vedere, şi sper că vor ţine cont de aşa ceva. 
Dacă nu, vom căuta şi alte pârghii prin care vom reuşi să impunem o corectare a acelor deficienţe 
care apar în Legea 153. Pe actuala legislaţie, pe Legea 62, greva este imposibil de organizat, este o 
realitate că ne place, că nu ne place. Normal trebuie să modifici Legea 62 pentru a avea posibilitatea 
să declanşezi o grevă generală. Legea spune că pot face grevă generală dacă nu am contract colectiv 
de muncă şi, totodată, legislaţia în vigoare îmi interzice să fac grevă generală pentru a obţine o 
creştere salarială. Deci, este o lege aberantă care a fost asumată de către Guvernul Boc şi care 
creează efecte şi în momentul de faţă", a spus Nistor. 
 
Liderul sindical a punctat faptul că nu greva generală ar putea fi varianta de protest, ci şi alte căi, cum 
ar fi boicotarea examenelor naţionale. 
 
"Nu greva este cea mai gravă acţiune de protest la care pot recurge organizaţiile sindicale din 
învăţământul preuniversitar. Avem alte pârghii care sunt mult mai eficiente decât o grevă generală şi 
le vom folosi la momentul oportun. Dacă va fi vorba despre o boicotare a examenelor naţionale, vor 
fi discuţii care se vor purta cu reprezentanţii părinţilor, cu reprezentaţii structurilor asociative ale 
elevilor şi nu numai. Ne-am dori să fie o acţiunea comună - părinţi, elevi, profesori - pentru 
rezolvarea unor probleme care ne vizează pe toţi, pentru că nu vorbim numai de probleme salariale. 
Eu sper că nu se va ajunge la aşa ceva. Toată lumea trebuie să înţeleagă că investiţia în educaţie 
reprezintă de fapt succesul în dezvoltarea economică a unui stat", a spus preşedintele FSE "Spiru 
Haret". 
 
Potrivit lui Nistor, la ora actuală, nu trebuie ignorat personalul nedidactic din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, pentru care trebuie căutate soluţii atunci când se vorbeşte despre salarizare. 
 
"Avem, la ora actuală, posibilitatea, pe Ordonanţele de modificare a Legii 153, care sunt în 
dezbaterea Parlamentului pentru a fi transformate în lege, să venim cu corecţiile necesare. De 
asemenea, sunt probleme legate de personalul nedidactic din inspectoratele şcolare şi mă refer aici 
la analişti programatori, contabili, jurişti. În condiţiile în care, schimbându-se fluxul financiar, 
respectiv plata salariilor făcându-se prin intermediul inspectoratelor şcolare, şi nu a autorităţilor 
locale, volumul de muncă a crescut extraordinar de mult. Atunci, este important ca, printr-u act 
normativ, să vii să operezi creşteri salariale şi pentru această categorie de personal care nu a mai 
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beneficiat de aşa ceva din anul 2016. Bineînţeles, nu putem ignora personalul nedidactic din unităţile 
de învăţământ preuniversitar. Trebuie căutate soluţii pentru o creştere salarială şi pentru colegii 
noştri care sunt foarte importanţi în desfăşurarea unei activităţi normale la nivelul unităţilor şcolare. 
Ajungem în situaţia în care directorul unui unităţi de învăţământ preuniversitar să aibă salariul de 
conducere sau indemnizaţia de conducere mai mică decât a unui profesor care îşi desfăşoară 
activitatea la clasă. Dintr-o dată va apărea reacţia de retragere, pentru că nimeni nu-şi va mai dori să 
fie director în aceste condiţii, ţinând cont de responsabilităţile care cad în sarcina lui. Sunt reglaje 
care vor trebui obligatoriu rezolvate în perioada care va veni", a explicat Marius Nistor. 
 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice a fost publicată în Monitorul Oficial din 8 
decembrie 2017. 
 
Aceasta prevede, printre altele, o serie de măsuri, precum: pentru acordarea gradaţiei, la calculul 
vechimii în muncă se vor lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de 
activitate decât cele bugetare, personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în 
echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea 
salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 
50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale 
care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până 
la 25%, începând cu luna martie 2018 până la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente 
activităţii prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru 
munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în 
timpul nopţii vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018 etc. 
 
CNSRL - Frăţia a organizat, luni, şedinţa Consiliului organizaţiei, în cadrul căreia a fost analizat stadiul 
derulării activităţii Comitetelor de Monitorizare, constituite la nivel local, privind implementarea 
unitară a noilor prevederi legale în domeniul fiscal şi al dialogului social, stabilite conform 
protocolului încheiat de Confederaţie, cu Guvernul României. 
 
Membrii organizaţiei sindicale s-au declarat nemulţumiţi de aplicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 
79/2017, referitoare la trecerea contribuţiilor de la angajat la angajator. AGERPRES/(A, AS - autor: 
Daniel Badea, editor: Oana Tilică, editor online: Ada Vîlceanu) 
 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
 


