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REZUMAT INTALNIRE GUVERN
Marti, 19.11.2019, la sediul Guvernului, a avut loc o intalnire intre Prim Ministrul
Ludovic ORBAN, Ministrul Educatiei si Cercetarii Cristina Monica ANISIE si reprezentanti ai
sindicatelor din invațamant, pentru a analiza aspectele cele mai importante din invatamant si din
cercetare din acest moment, problemele care ne framanta, atitudinea noului Guvern fata de
Educatie.
Discutiile au durat peste doua ore si au fost purtate pe mai multe teme, de interes comun,
dupa cum urmeaza:
- Reorganizarea ministerului actual, in sensul infiintarii a doua ministere si anume: Ministerul
Invatamantului Preuniversitar si Ministerul Invatamantului Superior si Cercetarii (posibila dupa
alegerile parlamentare de la anul);
- S-a vorbit despre stabilitate si coerenta legislativa in Educatie si s-a propus crearea unor Grupuri
de lucru pentru redactarea celor doua Legi ale educatiei, o Lege pentru invatamantul preuniversitar
si alta pentru cel superior, la care se adauga Statutul personalului din invatamant. In elaborarea
acestor elemente legislative trebuie sa se tina cont de toate dezbaterile avute pana acum, inclusiv
de cele din cadrul Proiectului Romania Educată, la care noi am avut o contributie insemnata;
- Existenta unui dialog social real, corect, intre Minister si Sindicate, atat in ceea ce priveste
conceperea si elaborarea unor acte normative, cat si privind punerea in aplicare a actelor normative
emise;
- A fost solicitata crearea si aplicarea unor principii realiste in calculul costului standard per elev /
student, calcul care sa tina seama de "realitatea din teren", calcul care nu mai trebuie facut in sens
invers, pornind de la buget catre cost;
- Pornind de la calculul standard per elev / student, a fost subliniata importanta cresterii etapizate
a finantării invatamantului, pana la procentul stabilit de Lege, de 6% din P. I. B., avand in vedere
si faptul ca, in prezent, procentul mediu din P. I. B. alocat Educatiei, la nivelul Uniunii Europene,
este de 4,7%. A fost iterata necesitatea investitiilor in sistemul de invatamant (laboratoare, grupuri
sanitare, diverse dotari, manuale etc.).

- A fost solicitata deblocarea soldurilor din invatamantul superior, pentru a permite universitatilor
care dispun de bani sa faca investitii in infrastructura, dotari etc.; Premierul a spus ca ne garanteaza
ca acest lucru va fi realizat cat de curand. Solicitarea aceasta a fost avansata si de catre Consiliul
National al Rectorilor, fiind sustinuta si de Ministerul Educatiei.
- A fost abordata problema salarizarii din invatamant, referitoare la cresterile prevazute de Legea
153/2017 si de OUG 114/2018. Daca, in ceea ce priveste aplicarea Legii 153/2017, Guvernul, prin
vocea Premierului, a declarat este de acord cu creșterea de la 01 ianuarie 2020 (transa de 25% din
diferenta dintre salariul din 2022 si cel din 2018), privitor la cresterea (finalizarea aplicarii Legii
salarizarii) de la 01 septembrie 2020, conform OUG 114/2018, Premierul ne-a rugat sa asteptam
realizarea unor calcule, caci trebuie evaluat efortul financiar, mai ales ca, aceasta data coincide si
cu cresterea pensiilor cu 40%;
- A fost pusa problema sporurilor si a modului discriminator in care acestea se aplica in acest
moment sporul pentru conditii de munca si s-a solicitat refacerea Regulamentului pentru sporuri
de conditii de munca, pentru a putea fi aplicat si personalului nedidactic si pentru aplicarea acestuia
tuturor celor care indeplinesc conditiile de acordare. Se va discuta cu Ministerul Muncii acest
aspect;
- A fost abordata si problema calcularii incorecte a gradatiei de merit, a sporului de dirigentie, a
sporurilor din invatamantul special etc., am mentionat faptul ca s-a elaborat un HG in acest sens,
care trebuie aprobat, altfel, vor fi pornite procese cu castig sigur pentru noi;
- A fost discutata si problema platii sentintelor judecatoresti si a platii drepturilor cuvenite pentru
Legea 85/2016, explicându-se faptul ca, impactul bugetar aferent lui 2019, pentru invatamantul
superior, este de circa 370 milioane lei. Prim Ministrul l-a sunat pe Ministrul Finantelor Florin
Citu si i-a spus sa prevada acesti bani in OUG rectificare bugetara. Vom vedea!
- S-a discutat despre cresterea bugetului cercetarii, anul acesta fiind cea mai slaba finantare a
cercetarii (0,13% din P. I. B.). Premierul a mentionat numarul foarte mare al INCD-urilor (47) si
al Institutelor Academiei (66).
Dupa peste doua ore de discutii, s-a ajuns la concluzia ca, este necesara o noua intalnire, in prezenta
si a altor ministri (ministrul muncii și protecției sociale si ministrul finanţelor publice - care trebuie
sa vina cu unele calcule), astfel incat, sa putem primi niste informatii mai concrete si riguros
justificate.
Intalnirea a fost programata peste doua saptamani.
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