S.I.P. Hunedoara
Calculul drepturilor salariale la salariul de bază în plată
06.12.2019
SIP Hunedoara se va adresa din nou instanțelor de judecată pentru a solicita plata diferențelor salariale
rezultate din aplicarea la salariul de bază aflat în plată a drepturilor de natură salarială începând cu data
de 01.09.2017.
Începând cu data de 1 iulie 2017, a intrat în vigoare Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice (modificată și completată ulterior prin numeroase acte normative).
În calitate de personal didactic, apreciem că, în raport de specificul activității desfășurate și de
prevederile legale în vigoare, personalul didactic este îndreptățit să beneficieze de calculul drepturilor
salariale (enumerate mai jos) la salariul de bază în plată și nu la cel din luna decembrie 2019:
- majorarea salariului de bază cu 10% pentru activitatea de control financiar preventiv,
- majorarea cu 15% a salariului de bază, față de faptul că își desfășoară activitatea în învățământul
special,
- creșterea salariului de bază cu 25%, efect al obținerii gradației de merit prin concurs,
- creșterea salariului de bază cu 7% / 10% / 15% / 20%, ca urmare a asigurării predării simultane la 2 sau
3 clase de elevi/grupe de preșcolari, respectiv la 4 sau 5 clase de elevi,
- majorarea cu 10% a salariului de bază, având în vedere calitatea lor de diriginte, învățător, educatoare,
institutor, profesor pentru învățământul primar, profesor pentru învățământul preșcolar.
Deși textele de lege mai sus invocate prevăd expres faptul că drepturile respective sunt majorări ale
salariului de bază, în mod nelegal, nu s-a procedat la calculul și plata corecte ale acestor drepturi;
practic, ele nu au fost operate ca majorări ale salariului de bază, astfel cum sunt prevăzute expres de
Legea nr. 153/2017, ci au urmat regimul sporurilor și indemnizațiilor, fiind calculate prin raportare la
salariul de bază istoric (în plată la data de 31.12.2016), majorat, iar nu la salariul de bază în plată.
Pentru deschiderea acțiunilor în instanță sunt necesare următoarele documente: împuternicire și
adeverință eliberată de unitatea de învățământ. Modele ale documentelor menționate pot fi descărcate
de la rubrica CONSULTAȚII JURIDICE.
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