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R O M Â N I A  

          
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BUZĂU 
COMISIA DE DIALOG SOCIAL 
  

„MINUTÃ” 

Sedinta Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu  

15.02.2018 ora 14:00 
 

      Comisia judeteanã de dialog social, reorganizatã prin Ordinul Prefectului Judetului Buzãu nr. 
595/22.09.2016 si modificata prin O.P. 247/26.04.2017 s-a întrunit astãzi 15.02.2018, la sedintã 

participând 13 dintre cei 25 de membri ai comisiei, temele fiind: 1. Prezentarea si dezbaterea 

punctelor de vedere privind comasarea unitatilor de învatamânt de pe raza unitatilor administrativ 
teritoriale din judetul Buzau – tema propusa de Ministerul Afacerilor Interne; 2. Prezentarea si 

dezbaterea solicitarilor sindicalistilor din învatamântul buzoian privind salarizarea si politicile de 

personal – tema propusa de Sindicatul Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau. 
      Au fost prezenti 10 membri din partea administratiei, respectiv din Institutia Prefectului – Judetul 

Buzãu (d-na Prefect Carmen-Adriana Ichim), Inspectoratul de Politie Judetean Buzãu (d-na 

Radulescu Mihaela), Agentia Judeteana prntru Plati si Inspectie Sociala (d-na Cristea Mariana), 

Inspectoratul Scolar Judetean Buzau (d-na Palcau Daniela), Agentia Judeteana pentru Ocuparea 

Fortei de Munca Buzau (dl. Tociu Ionel), Directia de Sanatate Publica Buzau Buzau (dl. Bolchi 

Lucian), Casa Judeteana de Pensii (d-na. Mariana Tigau),  Administratia Judeteana a Finantelor 

Publice Buzau (dl. Izvoranu Liviu), Inspectoratul Teritorial de Munca Buzau (d-na. Gherase Elena), 

Directia pentru Cultura si Identitate Nationala Buzau (d-na Cosconea Tanta). 

      Din partea Confederatiilor sindicale si patronale au fost prezenti:  

Radu Cornel – presedinte Confederatia Nationala a Sindicatelor Libere din România „Fratia” – 

filiala Buzau. 

Emilian Albu – presedinte Confederatia Sindicatelor Democratice din România” – filiala Buzau; 

Dobre Ion – presedinte Sindicatul Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau – invitat 

permanent. 
 
 

6 Primari/reprezentanti ai uat-urilor din judetul Buzau, anume: Orasul Nehoiu, respectiv 

Comunele Mînzalesti, Gura Teghii, Zarnesti, Sapoca si Pietroasele. 

 

Sedinta a fost condusa de  Prefectul Judetului Buzau. 
 

TEMA 1: Prezentarea si dezbaterea punctelor de vedere privind comasarea unitatilor de 

învatamânt de pe raza unitatilor administrativ teritoriale din judetul Buzau – tema propusa de 

Ministerul Afacerilor Interne. 
 

Din analiza efectuata, urmare a informarilor transmise de catre uat-urile din judet au rezultat 

urmatoarele: 

 

1. ORASUL NEHOIU: Pentru anul scolar 2018-2019, urmeaza comasare Gradinitei cu 

Program Normal „Floarea de Colt” arondata la Liceul Teoretic NICOLE IORGA  si  
Gradinita cu Program Normal „ALBINUTA” sat Lunca Pripor arondata la Scoala 
Gimnaziala Lunca Pripor – HOTARÂRE CL 5/19.01.2018. 

2. COMUNA GURA TEGHII:  Pentru anul scolar 2018-2019 s-a hotarât comasarea Scolii 

Primare Ionasti cu Scoala cu clasele I-VIII „Pamfil Georgescu” Gura Teghii - 

HOTARÂRE CL 8/31.01.2018. 
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3. COMUNA ZARNESTI: Pentru anul scolar 2018-2019 s-a hotarât comasarea Scoalii 

Primara Fundeni (Luncasi) la Scoala Gimnaziala „C-tin Popescu” Fundeni si Gradinita 
nr. 2 Fundeni la Gradinita nr. 1 Fundeni - HOTARÂRE CL 35/21.12.2017. 

4. COMUNA SAPOCA: Pentru anul scolar 2018-2019 s-a hotarât comasarea Gradinitei cu 

program normal din Valea Putului cu Gradinita cu program normal din satul Sapoca - 

HOTARÂRE CL 1/2018. 

5. COMUNA PIETROASELE: Pentru anul scolar 2018-2019 exista un PROIECT DE 

HOTARÂRE a C.L. privind comasarea Scolii Gimnaziale Sarânga cu Scoala 
Gimnaziala Pietroasele. 

 

În afara de cele mai sus prezentate, primarul Comunei MÎNZALESTI solicita sprijin pentru 

obtinerea aprobarii din partea Inspectoratului Scolar Judetean Buzau în vederea functionarii 
clasei a VI-a din Scoala Gimnaziala în anul scolar 2018-2019 cu un efectiv de 9 elevi. 

 
 

PUNCTELE DE VEDERE EXPRIMATE: 

 D-na Palcau Daniela – inspector general adjunct, Inspectoratul Scolar Judetean Buzau: 

 

Pentru Comuna PIETROASELE: 

„Primăria comunei Pietroasele solicită comasarea Scolii Gimnaziale Sarînga cu Scoala 
Gimnazială Pietroasele. 

Deoarece efectivele de elevi sunt scăzute respectiv: clasa pregătitoare-1/12, clasa I-a 1/12, 

clasa III-a 0.5/10, clasa IV-a 0.5/4, clasa V-a 1/12, clasa VI-a 1/12, VIII-a 1/14, pentru 

reducerea deficitului bugetar si încadrarea în buget, elevii de la Scoala Gimnazială Sarînga  
vor fi  dusi la Scoala Gimnazială Pietroasele. 

     Initial prin adresa Primăriei Pietroasele cu nr. 2967/08.12.2017 avizul conform a fost solicitat 
si acordat cu Scoala Gimnaziala Sarînga  în reteaua scolară. 

     Având în vedere că, termenul legal de acordare a avizului conform a fost depăsit propunem ca 
reteaua scolară să ramână la fel si Scoala Gimnazială Sarînga  să figureze cu efective 0.  

 

      Pentru Comuna GURA TEGHII: 

Are în structura 9 scoli si grădinite din care Scoala Primară  Ionasti si Grădinita cu Program 
Normal Ionasti fără plan de scolarizare, fiind în conservare din 2013.  

 

      Pentru Comuna NEHOIU: 

Numărul mic de prescolari înscrisi în anul acesta scolar nu a permis constituirea de 
formatiuni de studiu la limita admisă potrivit art. 63 din Legea nr.1/2011 la Grădinita cu 
Program Normal “Floare de Colt” si la Grădinita cu Program Normal “Albinuta”, drept 
pentru care Consiliul Local Nehoiu a solicitat desfiintarea acestora, ramânând doar Scoala 
Primara Curmătura sub limita prevăzută de  art. 63. 

 

      Pentru Comuna MÂNZĂLESTI: 

  Reteaua unitătilor de învătământ pentru comuna Mânzălesti este compusă din Scoala 
Gimnazială Mânzălesti PJ, 6 scoli primare si 4 grădinite. 

  În cererea de aviz conform transmis la ISJ , Consiliul local Mânzălesti solicită desfiintare 
Scolii Primare Bustea. 

  Unitatea solicită functionarea sub efectiv a clasei a VI-a cu un efectiv de 9 elevi la Scoala 

Gimnazilă Mânzălesti. La nivelul comunei functionează o singura scoală gimnazială cu 
următoarele efective: clasa a V-a 1/25, clasa a VI-a 1/9, clasa a VII -a 1/22 si clasa a VIII-a 

1/18. 

 Ținând cont de legislatia în vigoare, alternativa la situatia în care această clasa nu va 
functiona independent  este functionarea  în regim simultan cu  alta clasă. Orice solutie de 
functionare în regim simultan va conduce la un număr   mare de elevi în clasă, fapt ce va 
influenta negativ procesul instructiv  educativ”. 
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 La întrebarea primarilor privind soarta locatiilor/unitatilor de învatamânt prefectul judetului a 

comunicat ca acestea trebuie conservate timp de trei ani, dar s-ar putea folosi si pentru activitati 

extrascolare, sau pot fi organizate în campusuri de învatãmânt. Primarul Comunei Zarnesti a 

comunicat ca nu prea se poate întrucât nu mai sunt elevi suficienti sau interesati de aceste 

activitati la nivelul uat-ului, lucru sustinut si de ceilalti 4 primari. 

Primarul Comunei Pietroasele: Doamna Prefect stiti ca la Scoala din Sarânga clasa I nu exista, 
clasa VII-a nu exista, avem învatamânt simultan. Deci ce putem face?  

 

 
 

Prefectul judetului: Eu va propun sa trimitem aceasta minuta la M.A.I. si Ministerul Muncii 

si Justitiei Sociale pentru a fi discutata în prima sedinta a comisiei de dialog social tripartit 

(GUVERN, SINDICATE, PATRONATE). Totodata,  invit toti primarii la sfârsitul lunii 
februarie sau pe 5 martie 2018 intr-o sedinta la care sa prezinte concret situatia scolilor 

reabilitate, situatia unitatilor de învatamânt desfiintate si propunerile privind soarta 
acestor locatii. Este absolut necesara o propunere legislativa de trecere a acestor locatii la 

primarii. Cred ca se poate face si prin Ordin de Ministru, dar o sa ne interesam la 

Ministerul Educatiei. 
 

         TEMA 2: Prezentarea si dezbaterea solicitarilor sindicalistilor din învatamântul buzoian 
privind salarizarea si politicile de personal – tema propusa de Sindicatul Învatamântului 
Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau. 
Dobre Ion – presedintele Sindicatului Învatamântului Preuniversitar „Ion Neacsu” Buzau a 
comunicat membrilor solicitarile membrilor de sindicat, anume: 

„Sindicatul Învătământului Preuniversitar ”Prof. Ion Neacsu” Buzău care reprezintă peste 5500 de 
salariati, membri de sindicat, vă supune atentiei problemele cu care se confruntă învătământul, 
probleme a căror rezolvare se impune cu celeritate. 

În Colegiul National al Liderilor Federatiei Sindicatelor Libere din Învătământ, la care S.Î.P. Buzău 
este afiliat, au fost identificate si dezbătute probleme grave cu care ne confruntăm, anume: 

 

1. SALARIZAREA 

- Reîncadrarea personalului din învătământ, la data de 1 iulie 2017, conform Legii – cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a generat discriminări în 
sistem.  

Situatiile apărute în practică la momentul reîncadrării au fost:  
- personalul didactic necalificat a fost salarizat net superior personalului  

calificat cu definitivat, gradul didactic II sau chiar gradul didactic I. 

- personalul didactic cu aceleasi studii, aceeasi vechime în învătământ,  
acelasi grad didactic are salarii diferite, determinate de modul diferit de interpretare si aplicare a 

dispozitiilor legale în vigoare. 
Aceste probleme  generate de reîncadrarea personalului didactic la data de 1 iulie 2017, nu 

au fost solutionate prin O.U.G. nr. 91/2017, astfel încât, si în prezent, se mentin discriminările în 
salarizarea personalului didactic, în conditiile în care majorările salariale acordate de la 1 ianuarie 
2018, conform art. 38  alin. (3) lit. a)  s-au raportat la cuantumul brut al salariilor de bază, al 
sporurilor si indemnizatiilor din decembrie 2017. 

Considerăm  că se impune modificarea Legii – cadru nr. 153/2017 care să creeze 
posibilitatea stabilirii unei grile care să cuprindă salarii de bază pentru personalul didactic si la 

care să se acorde majorarea salarială prevăzută  a se acorda la data de 1 martie 2018, potrivit art. 
38 alin. (3) lit. d)  din Legea- cadru; 

Deasemeni, se impune modificarea art. 38 alin. (3) lit. d) din Legea – cadru astfel încât 
majorarea de 20%, de la 1 martie 2018, să se acorde tuturor categoriilor de personal din sistemul 

educational – didactic de predare, didactic auxiliar, de conducere, de îndrumare si control, inclusiv 
personalului nedidactic încadrat în unitătile si institutiile de învătământ, unitătile conexe si 
inspectoratele scolare.  

Constatăm că O.U.G. nr.91/2017 nu rezolvă discriminările salariale din sistem, ci, 
dimpotrivă, creează discriminarea personalului nou – încadrat, numit sau promovat, după 
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intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu persoanele nou - încadrate, numite sau promovate 

anterior modificării art. 39 din Legea – cadru si cărora li s-a stabilit salariul de bază prin 

înmulţirea coeficientului prevăzut în anexa nr. I cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată în vigoare.  

 

- Calcularea sporurilor si indemnizatiilor începând cu data de 01.01.2017 si în prezent, 
prin raportare la salariul de bază din luna decembrie 2016, ceea ce are efect diminuarea 
drepturilor salariale încasate. Această situatie a fost determinată de O.U.G. nr. 99/2016, cu 
modificările si completările ulterioare si este mentinută în continuare, avându-se în vedere 
dispozitiile art. 36 si art. 38 din Legea - cadru nr. 153/2017. 

Mentionăm că la sfârsitul anului 2017, Sindicatul Învătământului Preuniversitar ”Prof. Ion 
Neacsu Buzău” a investit instanta de judecată cu cereri de chemare în judecată a unitătilor scolare 
pentru a se calcula sporurile si indemnizatiile personalului didactic prin raportare la salariul de 

bază curent, iar până în prezent avem peste 20 de decizii favorabile.  
 

           - Situatia salariatilor care sunt încadrati cu fractiuni de normă si al căror salariu de bază 
este sub nivelul salariului minim brut pe tară garantat în plată. Se impune precizat că salariatii 

încadrati cu jumătate de normă vor încasa venituri mai mici cu 200 de lei urmare a plătii 
contributiilor la nivelul salariului minim brut pe tară garantat în plată, iar cei încadrati cu ¼ 
normă,  nu vor încasa nici un leu la salariu, ci, dimpotrivă, vor fi  nevoiti să „achite” din venitul 
familial 54 de lei, pentru a-si acoperi contributiile calculate la nivelul salariului minim brut. 

Solutia adoptată de Guvern privind  suportarea de către angajator (unitate scolară în cazul nostru) 
a plătii diferentelor de contributii sociale din bugetul alocat conform finantării per elev, adânceste 
deficitul unitătii scolare care nici în conditiile prezente nu se încadrează în bugetul alocat. 
  

- Rediscutarea grilei de salarizare prevăzută în Anexa nr. I la Legea -  cadru nr. 153/2017, 

având în vedere că personalul didactic de predare din învătământul preuniversitar este 
poziţionat între 1,64 şi 2,76 (coeficienţi de ierarhizare), ceea ce înseamnă că este situat în 
treimea inferioară a ierarhiei, desi marea majoritatea a personalului are studii superioare. 

Este inacceptabilă situatia generată de aplicarea Legii – cadru nr. 153/2017: există categorii 
de salariati  bugetari cu studii medii (ca de exemplu, cei din administratia publică locală) 
care, în prezent, au salarii de bază mult mai mari comparativ cu cadrele didactice cu grade 

didactice si vechime în învătământ!  
 

2.  PROBLEME DETERMINATE DE COSTUL STANDARD 
 

           De la aparitia Legii 1/2011 costul standard per elev nu a tinut cont de structura personalului, 

specificul activitătii, demografie, forma de relief, etc.. 
 Costul standard, astfel cum este stabilit prin H.G. nr. 72/2013, cu modificările ulterioare, nu are în 
vedere faptul că există numeroase unităti de învătământ, care au un număr mare de elevi si la 
nivelul cărora sunt încadrate multe cadre didactice cu gradul didactic I, cu multi ani de vechime 
în învătământ si unele dintre ele beneficiare ale gradatiei de merit, elemente care nu au fost avute 

în vedere la fundamentarea costului standard per prescolar/elev, ceea ce a creat, an de an, dificultăti 
în plata salariilor personalului didactic, datorită insuficientei fondurilor alocate pentru plata 
salariilor, situatia fiind dramatică la nivelul unitătilor de învătământ vocational. Valoarea foarte 

mică a costului standard, dar si inexistenta acestor coeficienti suplimentari de diferentiere si de 

corectie, a generat an de an insuficienta fondurilor pentru plata salariilor.  

În acest moment, ca urmare a acestui cost standard gresit calculat, la nivel de unităti de învătământ 

se procedează la reduceri de posturi, comasări de clase si, în multe situatii, s-a propus desfiintarea 

de unităti de învătământ, desi acestea îndeplineau conditiile prevăzute de art. 19 din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, pentru a functiona ca unităti cu 
personalitate juridică.  

3. BLOCAREA POSTURILOR 
 

Ca efect al art. 29 din Legea – cadru nr. 153/2017, coroborat cu  art. 62 din Legea bugetului 

de stat pe anul 2018, s-a ajuns în situatia în care personalul didactic auxiliar si personalul 
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nedidactic care cumulau mai multe functii, îsi dau demisia din functia pe care o exercitau în sistem 
de cumul. În acest fel, după 01 ianuarie 2018 s-au vacantat posturi, de foarte multe ori posturi unice 

(ca de exemplu postul de administrator financiar) si care nu pot fi ocupate prin concurs, având în 
vedere dispozitiile art. 14 din O.U.G. nr. 90/2017, conform căruia: „Începând cu 1 ianuarie 2018, 
până la 31 decembrie 2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante 

sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) 
pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.” Practic, există situatii în 
care, la nivelul unitătilor de învătământ preuniversitar, ca urmare a încetării contractului individual 
de muncă al administratorului financiar al unitătii, angajaţii acestora nu-şi vor primi salariile 
pentru că nu se poate angaja un administrator financiar care să semneze statele si ordinele de plată. 

Situatia este extrem de gravă având în vedere că data de 14 februarie este data de plată a salariilor 
pentru personalul din învătământul preuniversitar de stat. 

Spre deosebire de O.G. nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică 
centrală care, prin art. 8, excepta unitătile si institutiile de învătământ de stat de la suspendarea 
ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante  sau temporar vacante, textul art. 14 din O.G. 
nr. 90/2017 nu mai reglementează nici un fel de exceptii de la suspendarea ocupării posturilor, nici 
măcar în ceea ce priveste posturile didactice de predare. 

Singura solutie prin care se poate evita blocajul în sistemul educational o reprezintă 
adoptarea unui act normativ, de cel putin aceeasi fortă juridică, care să permită ocuparea 
posturilor vacante/temporar vacante din învătământul de stat. Trebuie avut în vedere că unitătile de 
învătământ nu pot functiona fără un număr minim de salariati – din categoria personalului 

nedidactic, didactic auxiliar si nici fără personal didactic de predare. Asemenea măsuri de blocare a 
posturilor, în întregul sistem bugetar, fără a se tine seama de necesitătile si specificul anumitor 
sectoare bugetare, doar pe baza unui singur deziderat -  reducerea cheltuielilor de personal –  pun 

în pericol sănătatea si siguranta elevilor. 
În cazul în care nu se vor găsi solutii de rezolvare a problemelor semnalate, Sindicatul 

Învătământului Preuniversitar ”Prof. Ion Neacsu” Buzău va pune în aplicare hotărârea adoptată de 
Colegiului National al Liderilor Federatiei Sindicatelor Libere din Învătământ si va declansa actiuni 
de protest care pot culmina cu întreruperea activitătii. 

 Problemele sistemului educational sunt grave si nu mai poate fi amânată rezolvarea 
acestora!”  
 

 

Prefectul Judetului, doamna Carmen-Adriana Ichim a concluzionat: 

 „Am luat act de punctele de vedere exprimate în cadrul celei de-a doua tema si de aceea o sa  

înaintam procesul verbal, în regim de urgenta, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, pentru a 

fi discutat la nivelul tuturor ministerelor implicate.  
 
 

 
 

 
 

 

Presedintele Comisiei Judetene de Dialog Social Buzãu 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

P R E F E C T,  

 
 

 
 

 

CARMEN-ADRIANA ICHIM 

 

 

 

 

 

                                                     Secretar Comisie Dialog Social Judetul Buzãu 

                                                                                    Lungu Marcel 


