
 Se inaspresc conditiile de acordare a salariilor de merit
"Pentru cadrele didactice nou-angajate, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de sase luni de
la angajare", se stipuleaza in noua metodologie a Ministerului Educatiei, Tineretului si Cercetarii privind
acordarea salariului de merit in invatamantul preuniversitar. Pana acum, de aceasta oportunitate se puteau
bucura doar angajatii cu peste trei ani vechime in domeniu. Persoanele care beneficiaza de acest
supliment salarial se stabilesc o data pe an. Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor
didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unitati de invatamant, indiferent de
numarul cadrelor didactice al acestora. Acesta poate fi de pana la 15% din salariul de baza. Pentru
directorii si directorii adjuncti, salariile de merit vor fi aprobate de catre Consiliul de Administratie al
inspectoratului scolar, din numarul salariilor repartizate unitatii respective. Personalul didactic de
predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant pot obtine o gradatie de merit
numai prin concurs. Aceasta se atribuie pe o perioada de patru ani si reprezinta 20% din salariul de baza
al functiei didactice sau al postului persoanei in cauza. Pentru anul 2004, numarul de gradatii nu trebuie
sa depaseasca 10% din totalul posturilor didactice si nedidactice existente in momentul calculului. Ca o
noutate, s-a hotarat ca personalul care a beneficiat de gradatie de merit sa poata participa din nou la
concurs. In schimb, nu se pot primi simultan gradatie si salariu de merit. In ambele cazuri, nu pot
beneficia persoanele angajate prin plata cu ora, contract de munca pe perioada determinata (suplinitorii),
cumul la pensie, cumul din alte domenii de activitate decat invatamantul preuniversitar. Pentru obtinerea
gradatiei de merit, personalul didactic titular de predare, didactic auxiliar si cel de conducere trebuie sa
aiba o vechime de trei ani. Profesorii, care predau si la Casa Corpului Didactic sau in centrele de
Asistenta Psihopedagogica, trebuie sa faca dovada unui numar minim de doua ore pe saptamana, adica de
72 de ore anual, in ultimii patru ani. 
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