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Nr.567 /11.08.2016 

 
Către 

 
SINDICATELE AFILIATE 

În atenţia Doamnei / Domnului Preşedinte 
 
Stimaţi colegi, 

Ca urmare a solicitării Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“, ieri, 
10 august 2016, a avut loc la sediul Ministerului Educației o întâlnire între 
reprezentanții federației noastre și conducerea MENCS. Din partea FSE „SPIRU HARET“, 
la întâlnire au participat domnul Marius Ovidiu Nistor – Președinte și domnul Dragoș 
Constantin Neacșu – Director Comunciare și Imagine. Din partea MENCS au participat 
ministrul Mircea Dumitru, secretarul de stat Monica Cristina Anisie și purtătorul de 
cuvânt Mirabela Amarandei. Menționăm că a fost prima întâlnire oficială între 
reprezentanții unei organizații sindicale cu ministrul educației.  

În ceea ce privește metodologia de aplicare a OUG 20/2016, ministrul educației 
ne-a precizat că Hotărârea de Guvern a fost aprobată ieri, urmând să apară în 
Monitorul Oficial. De asemenea, tot ieri, a fost semnat și ordinul privind aprobarea 
Statutului Elevului. Domnul președinte Marius Nistor i-a solicitat ministrului să 
urgenteze discuțiile privind Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de 
Învățământ Preuniversitar pentru ca acesta să poată fi aplicat începând cu 1 
septembrie 2016, precizând că, odată cu aprobarea lui, se face și un mare pas în 
privința debirocratizării sistemului de învățământ.   

În cadrul discuțiilor, s-a stabilit că în perioada următoare să fie finalizată și 
metodologia de concurs pentru funcțiile de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar, astfel încât în octombrie să înceapă concursurile.  

De asemenea, ministrul a promis că va găsi soluții pentru plata integrală a 
navetei elevilor.  

Ministrul Mircea Dumitru a ținut să precizeze că, după rectificarea bugetară de 
săptămâna aceasta, bugetul Ministerului Educației va ajunge la 3,8% din PIB. Banii 
primiți la rectificare asigură fondurile necesare pentru acoperirea majorării salariale de 
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la 1 august a.c., pentru plata diferențelor de drepturi rezultate în urma sentințelor 
judecătorești, precum și pentru aplicarea Legii nr. 85/2016. 

În plus, la începutul lunii septembrie, vor începe discuțiile privind proiectul de 
buget pentru 2017, la care ne-a invitat să luăm parte.  

 
Cu deosebită stimă, 
 

 

 
 
 
Elab. D.N./11.08.2016 


