S.I.P. Hunedoara
Clarificări privind salarizarea - programul EduSal
03.04.2018
În urma sesizărilor venite de la membrii de sindicat, în data de 30 martie 2018, a avut loc o întâlnire cu
reprezentanții MEN, pentru clarificarea problemelor generate de implementarea noii versiuni a
programului EduSal (2.11.0).
La întâlnirea în cauză au participat din partea MEN: domnul ministru Valentin Popa, domnul secretar de
stat Florian Lixandru, domnul director general Mihai Păunică și domnul director George Ghelmez.
Reprezentanții federației noastre au prezentat MEN problemele întâmpinate la implementarea variantei
actuale a EduSal.
În cele ce urmează vă prezentăm atât problemele salariale semnalate, cât și soluțiile agreate:
1. Salarizarea personalului din unitățile conexe. Personalul în cauză va beneficia de creșteri salariale
începând cu data de 1 martie 2018, conform art. II, pct. 2 din Legea nr. 80/2018/ pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
2. Salarizarea inspectorilor școlari generali, inspectorilor școlari generali adjuncți, inspectorilor școlari de
specialitate. (Anexa nr. I, capitolul 1, litera A, pct. 2). Aceste categorii vor intra pe coeficienții majorați,
conform Legii nr. 79/2018 privind aprobarea OUG nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 1
aprilie 2018.
Facem precizarea că, tot de la data de 1 aprilie 2018, de majorarea salariilor beneficiază și CCD-urile.
3. Introducerea în noua versiune EduSal a funcțiilor de analist programator IA S și antrenor.
Reprezentanții MEN au transmis echipei EduSal (în prezența reprezentanților federației noastre)
modificarea programului și introducerea acestor funcții, astfel încât să beneficieze de majorarea cu 20%
de la 1 martie 2018.
4. Funcția de asistent social din CJRAE/CMBRAE rămâne, deocamdată, la nivelul salarial aferent lunii
februarie 2018, urmând a clarifica statutul acestora.
5. În ceea ce privește salarizarea funcției de contabil-șef/secretar-șef unitate de învățământ - nivel
maxim, încadrați pe grad I în grila din Anexa nr. 1, Capitolul I, Subcapitolul I: Salarii de bază pentru
funcțiile din învățământ, pct. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, facem precizarea că aceștia înregistrează diminuări din cauza faptului că au depășit, încă
din luna februarie 2018 salariul maxim din grilă (corespunzător anului 2022), varianta veche de EduSal
neavând introdusă plafonarea la nivelul anului 2022.
S-a convenit cu reprezentanții MEN ca în perioada următoare să facem propuneri de modificare a
coeficienților aferenți anului 2022 pentru remedierea acestor situații.
6. Referitor la salarizarea personalului nedidactic din inspectoratele școlare și a personalului din
Ministerul Educației s-au cerut clarificări cu privire la data de aplicare a creșterii salariului de bază cu
15% pentru complexitatea muncii (1 aprilie 2018 sau 1 ianuarie 2019).
7. Ministerul Educației va transmite, în cel mai scurt timp, clarificări în sensul celor discutate.
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