COMUNICAT DE PRESĂ
al Federaţiei Naţionale Sindicale ALMA MATER
Biroul Executiv al F..S. Alma Mater, reunit sâmbătă 30 Mai 2009 la Bucureşti, a analizat propunerile de
salarizare ale cadrelor didactice de predare venite din partea Ministerului Educaţiei Cercetării şi Inovării..
În urma discuţiilor purtate a fost elaborată şi validată propunerea Federaţiei privind grila de salarizare
pentru învăţământul superior şi pentru cercetare. Aceasta are la bază următoarele principii:
• atragerea tinerilor cu performanţe deosebite spre învăţământ şi cercetare printr-un salariu stimulativ, grila
de salarizare pornind astfel de la coeficientul 5,5.
• alinierea coeficienţilor de ierarhizare pentru cadrele didactice universitare prin ponderarea coeficienţilor
funcţie de vechime, dar mai ales de performanţă.
• stabilirea raportului dintre nivelul salarial al preparatorului (5,5 - nivel minim) şi nivelul salarial al profesorului
cu vechime maximă (12,786) la valoarea 2,32.
• introducerea unui coeficient de performanţă în valoare de maxim 1,5 puncte salariale ierarhice (un punct
salarial ierarhic este egal cu salariul minim pe economie). Acesta va fi ierarhizat, la rândul său, în funcţie de
vechime.
• acordarea coeficientului de ierarhizare în funcţie de performanţă numai pe baza unor criterii naţionale
clare, cuantificabile.
• stabilirea coeficientului de ierarhizare 4,3 ca nivel salarial minim pentru personalul didactic auxiliar şi
pentru cel nedidactic, cu studii superioare de lungă durată.
• grilele de salarizare propuse pentru personalul din cercetare trebuie să respecte echivalenţa profesională
reglementată pe baza competenţelor profesionale şi ştiinţifice: profesor universitar = cercetător ştiinţific I;
conferenţiar universitar = cercetător ştiinţific II; lector (şef lucrări) = cercetător ştiinţific III.
• creşterile salariale pentru personalul nedidactic cu pregătire medie să fie cuprinse între 50% şi 150%.
F. .S. Alma Mater se delimitează de orice influenţă politică, reprezentând NUMAI şi NUMAI interesele
membrilor de sindicat.
Această declaraţie de presă are rolul de a clarifica poziţia F..S. Alma Mater în cadrul negocierilor de
până acum şi mai ales în cadrul negocierilor următoare. De asemenea F. .S. Alma Mater, doreşte ca în toate
negocierile să se ţină seama de caracterul de prioritate naţională a educaţiei, aşa cum este prevăzut şi în
Constituţia României, dar susţinut până acum numai la nivel declarativ de toţi factorii decizionali.
Fără a dori să supună Guvernul la o presiune suplimentară, F..S. Alma Mater doreşte ca, prin acest
comunicat, mass-media să cunoască poziţia personalului didactic şi nedidactic din învăţământul superior,
precum şi pe cea a personalului din cercetare, relativ la problematica salarizării acestor sectoare bugetare.
În felul acesta, ne expimăm convingerea că opinia publică nu va mai fi manipulată prin crearea de
tensiuni artificiale menite să dezbine societatea civilă.
F..S. Alma Mater practică şi va practica o politică sindicală total transparentă, din respect faţă de
membrii săi şi faţă de întreaga societate.
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