
 
 

PROIECT 
 
 
 
 

ACORD 
 

între Ministerul Educației și federațiile sindicale reprezentative din învățământ 
 

• Ținând cont de necesitatea modificării legislației din domeniul educației, în vederea 
reformării acesteia în concordanță cu principiile și obiectivele strategice stabilite prin 
proiectul „România Educată”; 
 

• Având în vedere că educația este un domeniu fundamental, de care este indisolubil 
legată evoluția societății românești; 

 
• Luând în considerare faptul că atragerea resursei umane cu vocație pentru profesia 

didactică este strâns legată de o recompensare salarială corespunzătoare a acesteia; 
 

• Având în vedere modul inegal  de distribuire a  populației școlare pe teritoriul 
României; 

 
• Luând în considerare faptul că și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic 

din sistemul de învățământ sunt categorii profesionale de care depinde buna 
funcționare a sistemului educațional; 

 
• Având în vedere că țările dezvoltate au alocat și alocă resurse financiare consistente 

pentru educație; 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerul Educației  
se angajează să susțină următoarele măsuri, menite să vină în sprijinul  

sistemului educațional și al salariaților acestuia: 
 

 
1. Ministerul Educației se angajează să continue demersurile în vederea eliminării 

inechităților existente în planul salarizării personalului din învățământ, inechitati 
generate de neaplicarea integrală a Legii nr 153/2017. Acest deziderat este esențial 
pentru motivarea resursei umane din invatamant, condiție sine qua non pentru 
implementarea reformei prin proiectul ,,România Educată".  

Termen:Permanent, pana la solutionarea problemei 
 

2. Inițierea in vederea adoptarii unei Ordonanțe de Urgență reparatorii, astfel încât 
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;  

                                                                      Termen:Februarie 2022 
 

3. Inițierea unei Ordonanțe de Urgență care să permită plata orelor suplimentare pentru 
munca prestată de personalul nedidactic, peste timpul normal de muncă, în limita a 
360 de ore/an. 

                                                                             Termen:Martie 2022 
                                        

4. Salarizarea personalului din învățământ să se facă printr-o singură anexă care să 
cuprindă personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și personalul 
nedidactic. Poziționarea salariatilor din sistemul de invatamant pe treapte superioare 
în grila de salarizare. SALARIUL PROFESORULUI DEBUTANT să reprezinte ¼ 
din salariul maxim prevazut de legea salarizării. Acest principiu va fi prevăzut și în 
legislatia specifica educatiei; 

                                                                 Termen: 2023                                                    
 
5. În noua lege a salarizării, coeficienții de ierarhizare pentru funcțiile de conducere din 

unitățile de învățământ și din inspectoratele școlare trebuie sa fie astfel stabiliți, încât 
aceste funcții să fie atractive pentru cadrele didactice cu experiență didactică și 
calități manageriale.  

                                                                Termen: 2023 
6. Suplimentarea numărului de posturi didactice auxiliare și nedidactice.  

                                                              Termen: Iulie 2022 
 

7. Stabilirea  costurilor standard per elev/preșcolar/antepreșcolar să se facă pe 
formațiuni de studiu, în situații bine definite, din perspectiva mediilor dezavantajate, 
în special in situația unui număr redus de elevi per formațiune. Condițiile și 
dimensiunea formațiunilor de studii care ar putea face obiectul finanțării per 
formațiune, vor face obiectul unor analize și consultări aprofundate. 

   Termen: Începând cu anul 2023 



 
8. Plata integrală și la termen a tranșelor din diferențele salariale stabilite prin hotărâri 

judecătorești în favoarea salariaților din învățământ, conform prevederilor legale 
aplicabile în materie – în acest sens se impune alocarea fondurilor pentru plata atât a 
tranșelor restante, cât și a celor aferente anului 2022; 

   Termen: Imediat după semnarea Acordului 
 
9. Finalizarea punerii în aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale 

cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 
2008-13 mai 2011; 

Termen: Imediat după semnarea Acordului 
                                                                                                                                                                                                                                   
10.   Creșterea graduală a finanțării învățământului superior pe baza costurilor reale per 

student echivalent; 
                                                               Termen: începând cu anul 2023 

 
11.  Creşterea graduală a subvenţiilor pentru cămine/cantine, în vederea acoperirii 

costurilor la utilităţi si creşterea finanţării cercetării ştiinţifice din universități; 
 

                                                               Termen: Începând cu anul 2023 
 

12. Cresterea graduala, dar semnificativa a finanțarii educației, corelata cu media 
europeana; 
                                                                          Termen: incepand cu anul 2023 

 
 

                                                                                                   
Prezentul Acord a fost semnat astăzi, .... februarie 2022, în 5 (cinci) exemplare în 
original. 
 
 
Ministrul Educației                                                               
Sorin Mihai CÎMPEANU                                                              
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                                                                                                  Președinte,  Simion HANCESCU 
                                                      
                                                                             
                                                                   Federația Sindicatelor din Educație,, SPIRU HARET" 
                                                                                       Președinte,  Marius Ovidiu NISTOR 
 

 Federația Națională Sindicală,,ALMA MATER"  
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