
CIRCUMSCRIP

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2

Adresată: Doamnei Monica Cristina Anisie, Ministrul Educa

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

     Deputat ales în circumscrip

 

Obiectul întrebării : Tăierea sporului pentru ore suplimentare

 

Stimată Doamnă Ministru, 

 Pe durata stării de urgență

primit sporurile pentru ore suplimentare, de

online. Cu alte cuvinte, pentru aceea

mod nelegal și nejustificat. Un cadru didactic care 

cele suplimentare, a fost prejudiciat în drepturile sale salariale, orele suplimentare efectuate 

fiind muncă neplătită. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constitu

Regulamentul Camerei Deputaților, v

1. Dacă ministrului Educației ș

gratis, chiar și în sistem online?

2. Cine sunt persoanele responsabile din MEC care au determinat neplata orelor 

suplimentare pe durata școlii online?

3. Dacă Ministrul Educației ș

orele suplimentare efectuate?

4. Dacă Ministrul Educației ș

neplata orelor suplimentare este o m

5. Dacă MEC va dispune un control privind calcularea salariilo

învățământul preuniversitar? În foarte multe unit

profesorii au reclamat faptul c

mai multe cadre didactice de la Colegiul Economic ”Dionisie Po

au semnalat acest fapt, unele dintre ele formulând 
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Întrebare 

: Doamnei Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației și Cercetării 

Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

ăierea sporului pentru ore suplimentare 

ță, cadrele didactice din învățământul preuniversitar nu au mai 

primit sporurile pentru ore suplimentare, deși activitatea didactică a continuat în sistem 

online. Cu alte cuvinte, pentru aceeași muncă prestată, profesorilor li s-au tăiat salariile în 

i nejustificat. Un cadru didactic care și-a ținut orele în sistem online, inclusiv pe 

cele suplimentare, a fost prejudiciat în drepturile sale salariale, orele suplimentare efectuate 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194din 

ților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întreb

ției și Cercetării i se pare normal ca profesorii să munceasc

i în sistem online? 

Cine sunt persoanele responsabile din MEC care au determinat neplata orelor 

școlii online? 

ției și Cercetării va dispune acordarea drepturilor salariale pentr

orele suplimentare efectuate? 

ției și Cercetării este de acord că tăierea salariilor reprezentând 

neplata orelor suplimentare este o măsură ilegală și încalcă dreptul muncii?

 MEC va dispune un control privind calcularea salariilo r profesorilor din 

mântul preuniversitar? În foarte multe unități de învățământ din jude

profesorii au reclamat faptul că le sunt calculate greșit salariile. Cu titlu de exemplu, 

mai multe cadre didactice de la Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia 

au semnalat acest fapt, unele dintre ele formulând și petiții în acest sens. 

mântul preuniversitar nu au mai 

 a continuat în sistem 

au tăiat salariile în 

inut orele în sistem online, inclusiv pe 

cele suplimentare, a fost prejudiciat în drepturile sale salariale, orele suplimentare efectuate 

ă și a art. 194din 

ătoarele întrebări: 

ă muncească pe 

Cine sunt persoanele responsabile din MEC care au determinat neplata orelor 

rii va dispune acordarea drepturilor salariale pentru 

ierea salariilor reprezentând 

 dreptul muncii? 

r profesorilor din 

mânt din județul Alba, 

it salariile. Cu titlu de exemplu, 

țian” Alba Iulia 
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6. Dacă inspectoratele școlare jude

și dacă există probleme înregistrate cu aceasta în jude

 

 

Dr. Ioan Dîrzu 
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școlare județene garantează plata practicii școlare pentru profesori 

 probleme înregistrate cu aceasta în județul Alba? 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

școlare pentru profesori 




