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Comunicat de presă, 13.12.2022 
 
FSLI: Sute de angajați din educație vor protesta MÂINE în fața 
Parlamentului României! 
 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ anunță organizarea 
unui protest în fața Palatului Parlamentului (intrarea de la Izvor) mâine, 
14.12.2022, în intervalul 12.00 – 13.00.  

La acțiunea de protest vor participa aproximativ 600 de persoane, 
membri de sindicat, reprezentând personalul nedidactic din unitățile de 
învățământ din București și din țară.  

Această acțiune de protest face parte din seria protestelor care au fost 
demarate în întreaga țară și care vor continua și în zilele următoare.  

Principalele nemulțumiri ale personalului nedidactic sunt: 
 
- neaplicare în integralitate a prevederilor Legii nr.153/2017, în 

condițiile în care veniturile nete ale acestei categorii de salariați sunt 
cuprinse între 1700-2200 lei; 

- neacordarea sporului pentru condiții de muncă, spor de care 
beneficiază salariații din alte sectoare bugetare cu funcții similare; 

- neplata orelor suplimentare efectuate peste programul de lucru; 
- inexistența normativelor de personal; 
- nedecontarea navetei; 
- neaplicarea unei indexări salariale care să acopere rata inflației, ceea 

ce va conduce la o scădere dramatică a puterii de cumpărare;       
- neacordarea a 6% din PIB pentru educație, așa cum prevede Legea 

nr. 1 din 2011, educația urmând să primească 3,2% din PIB în anul 
2023, din care 2,1%  prin Ministerul Educației și 1,1% prin autoritățile 
locale și pentru învățământul superior. 

 
 
 
Pentru informaţii suplimentare și declarații: 
Preşedinte FSLI, Simion Hancescu: 0722.779.716 
Vicepreședinte, Purcaru George:0744.242.804 
Secretar general, Zoican Ion:0741.558.012 


