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PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru acordarea unui stimulent de 

rise pentru personalul din invatamant pe intreaga durata a starii de alerta 

si urgenta, ca urmare a riscului raspandirii coronavirusului COVID-19

(b519/2.09.2020)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si fiinctionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, si art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru acordarea unui stimulent de rise 

pentru personalul din invatamant pe intreaga durata a starii de alerta si urgenta, ca urmare 

a riscului raspandirii coronavirusului COVID-19 (b519/2.09.2020).
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In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i fiinctionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare, in sedinta din data de 17.09.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 

Social si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:
> reprezentantii partii sindicale si 7 reprezentanti ai asociafiilor §i fundaliilor 

neguvemamentale ale societafii civile au votat pentru avizarea FAVORABILA a 

proiectului de act normativ;

> 2 reprezentanti ai asociafiilor §i fundaliilor neguvemamentale ale societatii civile au 

votat pentm avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ, cu
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propunerea de modificare prevazuta in anexa, precum si cu observatia ca aceste 

stimulente ar trebui acordate tuturor categoriilor de angajati expu§i riscului de 

infectare cu coronavirusul SARS Co-V-2;

> reprezentantii partii patronale si 3 reprezentanti ai asociatiilor §i fundatiilor

neguvemamentale ale societa^ii civile au votat pentru avizarea

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• chiar daca efortul cadrelor didactice/ personalului auxiliar este evident si de apreciat 

si trebuie recompensat corespunzator, propunerea legislativa incalca prevederile 

constitutionale - art. Ill alin. (1) - prin faptul ca nu mentioneaza sursa de finantare, 

nici impactul bugetar, precum si prevederile art. 15 alin. (1) din Legea 500/2002 

privind fmantele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, sub aspectul 

intocmirii unei fi§e financiare. in cazul in care fondurile necesare ar fi atrase din surse 

disponibile la nivel european, nu ar fi necesara elaborarea imui act normativ, ci doar a 

unui mecanism simplu si flexibil, gestionat de Guvem;

• trebuie subliniat faptul ca propunerea legislativa nu precizeaza clar valoarea 

stimulentului acordat fiecareia dintre categoriile de personal vizate si nici nu distinge 

intre modalitatile de desfasurare a activitatii;

• in economia nationala sau in mediul bugetar, functioneaza si alte sectoare cu salariati 

expu§i permanent pericolului de imbolnavire, astfel incat acordarea discretionara a 

stimulentelor de rise doar pentru anumite sectoare genereaza o abordare 

discriminatorie;

• textul initiativei legislative nu indica in mod concret autoritatea responsabila cu 

elaborarea normelor de aplicare si nici tipul de act normativ prin care aceste norme 

vor fi aprobate;

• propvmerea legislativa nu tine cont de faptul ca, in majoritatea unitatilor de 

invatamant, procesul educativ se desfasoara fie in sistem hibrid, fie exclusiv online. 

Este necesara o diferentiere din punct de vedere salarial intre cadrele didactice care isi 

desfa§oara activitatea in contact direct cu elevii, cele care o desfasoara in regim hibrid 

si cele care i§i desfasoara activitatea de acasa;

> 1 reprezentant al asocia^iilor §i funda^iilor neguvemamentale ale societafii civile s-a 

abtinut de la vot.
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Anexa

Propunere de modificare aferenta

Propunerii legislative pentru acordarea unui stimuleni de rise pentru personalul din invdtdmdntpe intreaga duratd a 

stdrii de alerta si urgentd, ca urmare a riscului rdspdndirii coronavirusului COVID-19 (b519/2.09.2020)

Text propusText initialNr. ert

Art.I - (1) Cadrele didactice precum si personalul didactic auxiliar si 
personalul nedidactic din invatamantul de stat vor primi un stimulent de 
rise, in cuantum de 2000 lei lunar pentru cadrele didactice din 
tnvatamantui de stat, respectiv 1500 lei lunar pentru personalul 
didactic auxiliar si personalul nedidactic din invatamantul de stat, 
acordat pe toata durata starii de alerta si a starii de urgenta, pentru 
implicarea si expunerea in fata riscului raspandirii coronavirusului 
COVID-19 ’

Art.I - (1) - Cadrele didactice, precum si personalul didactic auxiliar si 
personalul nedidactic din invatamantul de stat vor primi un stimulent de 
rise in cuantum de 2000 de lei lunar, respectiv de 1500 de lei lunar 
acordat pe toata durata starii de alerta si a starii de urgenta, pentru 
implicarea §i expunerea in fata riscului raspandirii coronavirusului 
COVID-19.
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