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Colegiul liderilor Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” a discutat cu 

reprezentanții Ministerului Educației Naționale o serie de probleme grave care vizează 

situația învățământului românesc și a angajaților acestuia, probleme care se acutizează pe 

măsură ce ne apropiem de începutul noului an școlar. 

Liderii F.S.E. „SPIRU HARET” au cerut Guvernului să-și asume public problemele 

generate de intenția de a transfera, în totalitate, CAS și CASS în sarcina angajatului și să 

găsească soluții astfel încât această nouă măsură fiscală să nu afecteze salariile nete ale 

celor care lucrează în sistemul public de educație. Au fost reclamate, totodată, inexistența 

în Legea bugetului de stat pentru anul 2017, a sumelor necesare pentru plata sentinţelor 

judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale de eşalonare a plăţii acestora. 

Cei prezenți au pus în discuție și alte subiecte, precum: subfinanțarea învățământului 

preuniversitar, starea materială precară a unor unități de învățământ de stat sau lipsa 

manualelor.  

Membrii Colegiului liderilor FSE „SPIRU HARET” au decis să demareze cât mai rapid 

consultări cu reprezentanții celorlalte federații sindicale din educație, dar și cu Federația 

Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, Consiliul Național al Elevilor 

și Asociația Elevilor din Constanța, pentru a se asigura de un suport cât mai larg al celor 

interesați direct în bunul mers al sistemului public de învățământ din România. Astfel, 

problemele puse în discuție de federația noastră vor fi susținute și de alte organizații ale 

societății civile, în speranța că actualul Guvern va acorda atenția necesară rezolvării lor cât 

mai rapide.  

În situația în care Guvernul României va păstra aceeași atitudine de indiferență față 

de cerințele formulate de federația noastră, până la sfârșitul lunii septembrie, FSE „SPIRU 

HARET” și celelalte federații sindicale din educație, vor decide modalitățile de protest cu 

care vor marca începutul anului școlar și Ziua Mondială a Educației. Presiunile vor continua, 

până guvernanții vor înțelege, că nu se pot ascunde la nesfârșit sub paravanul promisiunilor 

și al vorbelor frumoase, însă rupte de realitate și nefinalizate. 
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