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Plata sumele prevăzute în hotărârile judecătorești sub formă de dobânzi legale se pare că a intrat, în
sfârșit, pe un făgaș de normalitate. Pentru a înțelege ,,complexitatea'' și pentru a explica de ce a durat
atât de mult timp rezolvarea acestei probleme, să facem o mică recapitulare.
În perioada 2009-2011 salariile personalului didactic nu au cuprins în totalitate majorarea prevăzută de
Legea 221/2008. Din cei 50 % majorare salarială au fost acordate doar 17 procente.
Urmare a acestui fapt, SIP Hunedoara a obținut în instanțele de judecată hotărâri prin care se dispune
plata diferențele salariale cuvenite. Aceste diferențe, conform unor prevederi legale, sunt plătite în mod
eșalonat, într-o perioadă de 5 ani, fapt care aduce o serie de prejudicii financiare membrilor noștri.
Urmare a faptului că sumele nu au fost plătite integral, ci eșalonat, SIP Hunedoara a obținut alte hotărâri
judecătorești prin care se acordă dobânzi la sumele care nu au fost plătite.
Conform legislației valabile până în acest an, dobânzile urmau să fie plătite din fondurile consiliilor locale.
Evident, acestea s-au trezit prinse la mijlocul unei probleme pentru care nu aveau nicio vină și, drept
urmare, nu s-au făcut plăți invocându-se veșnicul motiv ,,nu avem bani suficienți''.
Au urmat o serie lungă de negocieri cu reprezentanții Guvernului, negocieri care s-au finalizat în acest an
și s-au concretizat prin Ordinul Ministrului Educației 4441/21.08.2018.
Astfel, sumele vor fi asigurate de Ministerul Educației și vor fi plătite de unitatea/instituția la care a fost
angajat salariatul în perioada pentru care s-au acordat diferențele salariale conform hotărârilor
judecătorești. Sumele se plătesc eșalonat, într-o perioadă de 5 ani.
Ordinul stabilește formula de calcul al sumelor datorate sub formă de dobânzi, perioadele de calcul,
dobânda de referință a BNR și dobânda legală penalizatoare pentru fiecare perioadă de calcul.
Ordonatorii de credite răspund de corectitudinea calculului.
Pentru a veni în sprijinul compartimentelor secretariat/contabilitate din unitățile de învățământ, s-a luat
legătura cu o firmă specializată care a elaborat un program de calcul conform dispozițiilor din actul
normativ menționat. Detalii la liderii sindicali din școli.
Alte detalii pe site, la rubrica LEGISLAȚIE SALARIZARE - Plata diferențelor salariale sau urmând link-ul:
https://www.siphd.ro/doc/inflatie/2018/omen4441_2018.pdf
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