CONFEDERAȚIA SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA
CONFEDERAȚIA SIN

SOLIDARITĂ�II

ATICE DIN ROMÂNIA

PUTEREA

DICATELOR DEMOCR

1994

BULETIN INFORMATIV • anul IV • nr. 42 • iunie 2018

NEVOIA DE EDUCAȚIE

© pixabay.com

SUNTEM la jumătatea anului 2018, anul Centenarului României.
România încă pare a nu-și găsi ritmul și locul între
națiunile lumii. Nu și-a manifestat coerent și unitar
identitatea și nu pare a înțelege de ce celelalte țări
nu înțeleg rolul și importanța noastră strategică în
regiune.

În viziunea strategilor noștri politici ni se cuvine mai multă atenție datorită poziționării noastre
geo-politice.
Noi, ca țară, suntem tratați discriminatoriu și nedrept consideră aceeași strategi.
Populației i se inoculează că suntem tratați, de
către concetățenii noștri europeni, ca cetățeni de
rangul al doilea.
O astfel de abordare este nu numai periculoasă
este de-a dreptul îndreptată împotriva românilor.
Este atât de ușor, doar privind în jurul tău, să vezi
adevărul.
Este la îndemâna oricui dispus să recunoască și
să renunțe la ipocrizie ca să vadă cum, în realitate,
țara noastră este ținută pe loc din lipsa unei viziuni
și a unei strategii de dezvoltare bazată pe gestionarea atentă a resurselor naturale și pe impunerea
interesului orientat spre țară și popor și nu spre cel
personal.
Toți politicieni, la un ison, în campania electorală,
vorbesc despre importanța educației.

Nimeni nu face nimic.
Este drept fiecare ministru al educației face
schimbări care, cel mai adesea, modifică exact ceea
ce funcționa.
Se schimbă programe școlare, planuri cadru, manuale fără ca vreodată cineva să se întrebe de ce
învață elevii ceea ce le cer aceste schimbări.
Schimbări care nu au nici o noimă dacă încerci
să le identifici finalitatea demersurilor din spatele lor.
Avem unii dintre cei mai buni elevi la nivel mondial
atât la disciplinele științifice cât și vocaționale.
Dar avem 40% dintre elevi analfabeți funcționali.
Dacă mai adunăm pe cei care abandonează
școala și pe cei care nici nu sunt înscriși la școală
trecem ușor de 60-70% de copii analfabeți sau în
pragul analfabetismului.
Când vorbim de primii, cei olimpici, rezultatele
sunt asumate de politicienii aflați la putere, oricare
au fost sau sunt ei.
Când vorbim de a doua categorie, cea a elevilor
aflați în pragul excluziunii sociale, este de vină școala, profesorii.
O astfel de situație este greu de digerat, de acceptat și pare desprinsă dintr-o realitate ce vine din
negura istoriei omenirii.
Spuneam că nu avem viziune și strategie de dezvoltare. O să susțin această afirmație.
După al doilea război mondial Japonia, învinsă,
a găsit calea spre progres și bunăstare într-o țară
aproape lipsită de resurse naturale.
Cum a făcut? Simplu. Și-a adunat toți specialiștii în domeniul științei, a culturii, a sportului, a
economiei pe fiecare sector, academicienii, antreprenorii și ia pus să hotărască care sunt domeniile
în care Japonia poate excela și pe cale de consecință pot duce la dezvoltarea Japoniei. Aceștia
au lucrat separat și apoi împreună fără certuri sau
dezbateri sterile cu gândul doar la gloria Japoniei
și nu a lor personală.
Nu s-a știut niciodată cine au fost cei care au gândit direcția de dezvoltare pe care trebuia să o urmeze Japonia. Procesul a durat câțiva ani.
Apoi au fost chemați specialiștii în educație care
analizând ce fel de țară trebuia să devină Japonia
au realizat: programele școlare, structura școlară,
planurile cadru, manualele. Au identificat resursele
necesare și costurile.
continuare în pag. 4 ê
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Biroul Executiv Naţional

Biroul Executiv Național din data de 7 iunie de la Eforie Nord

ÎN perioada 7-9 iunie a avut loc Biroul Executiv Național, întâlnirea semestrială cu reprezentanții CSDR
în structurile bi și tripartite și întâlnirea semestrială
cu asistenții juridici nominalizați de CSDR. n

Alegeri în sindicatul din învăţământ Neamţ

ÎN data de 23 iunie 2018, la Văratec, a avut loc Conferința județeană a Sindicatului Liber al Lucrătorilor
din Învățământ și Cercetare Științifică Neamț. Conferința a ales noi membri ai organismelor de conducere
și președintele sindicatului.

Președintele SLLÎCSN, Gabriel Ploscă, în deschiderea Conferinței

Domnul Gabriel Ploscă a fost reales în funcția de
președinte al Sindicatului Liber al Lucrătorilor din Învățământ și Cercetare Științifică Neamț.
După 1989, SLLÎCSN a avut un rol important în
cadrul mișcării sindicale din învățământ atât la nivelul județului Neamț dar, în mod deosebit, și la nivel
național. Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Învățământ și Cercetare Științifică Neamț a fost unul dintre
inițiatorii și fondatorii Federației Sindicatelor Libere
din Învățământ (FSLI).
Conferința a arătat încă o dată evoluția pozitivă
a mișcării sindicale care, în acest moment, poate fi
considerată una profesionalizată și capabilă să reprezinte membrii de sindicat la cel mai înalt nivel.
Experiența președintelui Gabriel Ploscă reprezintă
garanția, forța și determinarea necesară unui adevărat lider sindical. Alături de acesta a fost confirmată
în funcția de secretar general și Gabriela Grigore,
inimoasa și eficienta sa colegă. n
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Declaraţia comună AFL-CIO (Federaţia
Americană a Muncii-Congresul Organizaţiilor Industriale) – ETUC (Confederaţia Europeană a Sindicatelor)

OAMENII muncii din Statele Unite și Europa au fost
afectați de practici comerciale neloiale, incluzând
supraproducția deliberată a Chinei de oțel și aluminiu, furtul de proprietate intelectuală, transferul forțat de producție și încălcarea drepturilor fundamentale ale muncii.
Oamenii muncii din Statele Unite și Europa au
susținut creșterea guvernanței globale multilaterale
de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial și au
continuat să susțină această structură, chiar dacă
au fost capturați din ce în ce mai mult de interesele
corporațiilor globale și de ideologia eșuată a neoliberalismului. O economie globală necesită instituții
multilaterale - alternativa este un război al tuturor împotriva tuturor. Susținem reforma sistemului multilateral, astfel încât acesta să fie mai democratic, mai
deschis și să ia în considerare dreptul muncii sociale
și de mediu, dar ne opunem eforturilor de a o distruge. Refuzul administrației Trump de a se implica
productiv în procese multilaterale stabilite la OECD
și la G-7 în ultimele săptămâni, a fost în detrimentul sistemului internațional și solicităm Administrației
Trump să schimbe acest curs.
Susținem comerțul corect și eficient, în special în
ceea ce privește protejarea și consolidarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor internaționali, precum libertatea de asociere, dreptul la organizare și
negocierea colectivă. Aceasta este singura modalitate de a asigura condiții de concurență echitabile
pentru drepturile lucrătorilor și pentru a evita o cursă
privind scăderea salariilor și a condițiilor de muncă.
Până acum, guvernele noastre și Comisia Europeană au acordat prea multă atenție liberalizării comerțului internațional, neglijând consecințele asupra
drepturilor lucrătorilor și a condițiilor de muncă ale
acestora. Această neglijare amenință acum legitimitatea fundamentală a sistemului social internațional
și va trebui abordată.
Atunci când statele sau întreprinderile încalcă
regulile comerciale sau caută să evite legislația,
oamenii muncii sunt primii care au de suferit și ne
așteptăm ca guvernele noastre să lupte pentru noi.
Atunci când practicile comerciale neloiale sunt haotice, oamenii muncii suferă și mai mult rău. Din acest
motiv, am susținut mult timp acțiunile globale rapide
și concrete pentru a soluționa practicile dăunătoare,
care duc la un comerț neloial. Pentru a evita o criză
comercială în spirală, trebuie dezvoltată o abordare
multilaterală cuprinzătoare, astfel încât nicio țară să
nu se simtă singură.
Considerăm că aplicarea în domeniul comerțului
este cea mai eficientă atunci când guvernele noastre
cooperează pentru a atinge obiectivele comune. Prioritatea ar trebui să fie aceea de a colabora pentru
a aborda cu atenție și în mod eficient practicile co-
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merciale, inclusiv cele ale Chinei, care, de prea mult
timp, au permis companiilor multinaționale să profite
de pe urma noastră, în loc să profităm cu toții. Este
necesar un sistem elementar de reguli comerciale,
prin care se impune ca aceste reguli să fie respectate. Suntem uniți în a susține o abordare concertată a
practicilor comerțului din China și exprimăm opoziția
noastră față de un război comercial. Considerăm că
eșecul instituțiilor internaționale, cum ar fi OMC, de
a aborda eficient practicile din China care dăunează
comerțului constituie o amenințare la însăși adresa
sistemului internațional și va trebui abordată.
Prosperitatea globală împărtășită, dezvoltarea durabilă, creșterea incluzivă și respectarea drepturilor
internaționale ale muncii necesită o reformă comercială cuprinzătoare și o acțiune multilaterală. Îndemnăm toate guvernele noastre și Comisia Europeană
să colaboreze, pentru a atinge aceste obiective. n
Traducere: Adrian Marin, Departamentul Relații Internaționale

Mesajul lui Luca Visentini, secretarul general al ETUC (Confederaţia Europeană
a Sindicatelor) către EPSCO (Consiliul
Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Consumatori)

© etuc.org

Să facem din Pilonul European al drepturilor
sociale, o realitate! - Adoptarea unei abordări
generale semnificative pentru Directiva privind
echilibrul dintre viața profesională și viața personală și cea privind condițiile de lucru transparente și previzibile

confruntă cetățenii săi și nu oferă soluții adecvate
pentru nevoile societăților moderne. Directivele propuse includ: 1) dispoziții pentru îmbunătățirea partajării egale a muncii și responsabilităților între femei
și bărbați, prin introducerea unor standarde minime
pentru concediul de paternitate plătit, concediul parental plătit, concediul pentru îngrijire și modalitățile
flexibile de lucru pentru părinți și îngrijitori și 2) dispoziții de îmbunătățire a condițiilor de muncă prin
promovarea unor condiții mai sigure și mai previzibile privind forța de muncă.
Toți șefii de Stat și de Guvern ai UE, împreună
cu instituțiile UE, au proclamat Pilonul European al
Drepturilor Sociale, la Göteborg în noiembrie 2017 și
aceste directive sunt primele rezultate concrete care
ar transforma principiile pilonului în realitate, oferind
îmbunătățiri concrete pentru viața personală și viața
profesională a milioane de lucrători.
La mai mult de un an de la publicarea sa și la un an
până la alegerile europene din 2019, este momentul
de a se asuma responsabilitatea și de a asigura că
cetățenii recuperează încrederea în proiectul european și dimensiunea sa socială.
Unele puncte sunt deosebit de relevante pentru
ETUC.
În ceea ce privește Directiva privind echilibrul
dintre viața profesională și viața personală, ar trebui menținută abordarea generală de plată adecvată
a tuturor formelor de concedii propuse și ar trebui
asigurată netransferabilitatea concediului părinților,
precum și dreptul de a solicita condiții de lucru flexibile și protecția adecvată a lucrătorilor împotriva
concedierii.
Referitor la proiectul de
Directivă privind condițiile de lucru transparente
și previzibile acoperirea
trebuie să fie cea mai cuprinzătoare posibil. Nu ar
trebui să se renunțe la definiția CJUE a lucrătorului.
Prezenta directivă trebuie
să se aplice atât sectorului
privat, cât și sectorului public, trebuie să fie o viitoare dovadă și să acopere
lucrătorii din diferitele forme de muncă, precum și
pe cei cu cele mai precare forme de muncă. Acestea
sunt exact categoriile care ar trebui să beneficieze
de protecție prin această directiva și nu ar trebui să
fie excluse.
Dorim să transmitem că noua direcție socială raportată pentru Europa este reală și că Pilonul European al Drepturilor Sociale se va materializa în drepturile palpabile ale lucrătorilor din Europa prin aceste
două directive. Subliniem necesitatea unei acțiuni
rapide în direcția protejării lucrătorilor.
Vă mulțumim anticipat pentru luarea în considerare a acestor puncte. n Traducere: Adrian Marin, Departamentul Relații Internaționale

Stimate ministru,
Vă scriu în vederea discuțiilor care vor avea loc în
cadrul EPSCO pe data de 21 iunie, pe tema: Propunerile Comisiei privind două directive care vizează
punerea în aplicare a Pilonului European al Drepturilor
Sociale, recent proclamat de toate Statele Membre.
Ambele directive sunt cruciale pentru persoanele
care lucrează în întreaga Europă și pentru sindicatele lor. Vă rugăm respectuos ca în discuțiile dvs. la
următoarea reuniune a EPSCO să acționați pentru
ca propunerile Comisiei să nu fie diminuate și fie
adoptată o abordare generală semnificativă pentru
ambele texte.
Cadrul juridic și instituțional existent al UE nu reușește să facă față suficient provocărilor cu care se
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Statul japonez luând act
ê continuare din pag. 1
de toate acestea a alocat toate resursele și a finanțat toate costurile necesare sistemului de învățământ
până la ultimul Yen, era să scriu leu.
Japonia a cunoscut o dezvoltare fără precedent,
ajungând în câțiva ani o putere economică a lumii
având un popor prosper.
Iată cum o viziune corectă și transpunerea ei în
educarea copiilor, forța de muncă viitoare, a reprezentat succesul unei țări.
În Japonia, protocolul impune ca toată lumea să
stea cu capul plecat în fața împăratului, singurii care
nu trebuie să respecte acest protocol sunt dascălii
ca semn de recunoștință față de ceea ce ei au făcut
și fac pentru țară educând copiii.
Această poveste o știe foarte multă lume, este

ROMÂNI CELEBRI

© ro.wikipedia.org

ÎN anul centenarului, începem prezentarea unor
personalități românești care au adus o contribuție
deosebită dezvoltării științei, culturii, sportului și civilizației, promovând imaginea României în lume.
Petrache Poenaru
s-a născut în anul 1799
în Benești, Țara Românească, actuala comună Nicolae Bălcescu
din județul Vâlcea.
A fost unul dintre
organizatorii
învățământului național românesc, fondatorul Colegiului Național Carol I
din Craiova. În tinerețe
a fost secretarul personal al lui Tudor Vladimirescu iar ulterior, revenind în
țară după călătorii și studii tehnice, s-a implicat în
domenii legate de învățământ, administrație și inovație. Între 1834 - 1836 a insistat pentru introducerea
Sistemului Metric Zecimal în Muntenia. Împreună
cu alți oameni de seamă a contribuit la înființarea în
1835 la Pantelimon a Școlii de Agricultură. Din poziția de membru al Eforiei Școlilor Naționale în 1850
devine co-fondator al Școlii de Poduri și Șosele (ac-

arhicunoscută, dar nimeni dintre cei aflați la putere,
acum sau în trecut, nu a tras nicio învățătură din ea.
Avem nevoie de educație ca aerul și apa pentru
viață.
Educația nu numai că va pregăti copiii pentru viața socială, pentru piața muncii dar, cel mai important, îi va elibera făcându-i oameni liberi, cetățeni
respectați ai Europei și ai lumii.
Încă avem copii. Haideți să-i ocrotim, să-i iubim și
să-i educăm.
Oricât ar costa acest lucru, este singurul care ne
mai poate salva.
La mulți ani România! La mulți ani români de orice
naționalitate ați fi și oriunde v-ați afla! n
Ioan-Leon Naroși,
Consilier pe probleme de educație și formare

tuala Universitate de Construcții din
București). În 1870, spre sfârșitul vieții
sale, a fost ales membru al Academiei Române. În
discursul de recepție la primirea în Academia Română, a susținut că cele 5 luni cât a fost pandur și
haiduc i-au schimbat complet destinul și va păstra
toată viața în inimă acele clipe mărețe.
Petrache Poenaru pleacă la rugămințile lui Tudor
Vladimirescu să studieze la Viena, iar apoi la Paris,
unde studiază filologia și politehnica, devenind absolvent al Școlii Politehnice din Paris.
În timpul studiilor brevetează primul toc rezervor
din lume, mai întâi la Viena, apoi la Paris (brevet
3208, din 25 mai 1827), cu titlul Condeiul portăreț
fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală (Plume portable sans fin, qui s'alimente elle-même avec
de l'encre).
La 15 septembrie 1830, se deschide în Anglia prima cale ferată din lume, care va face legătura între
Liverpool și Manchester. La 27 octombrie 1831 tânărul Petrache Poenaru, spunea printre altele:
„Am făcut această călătorie cu un nou mijloc de
transport, care este una din minunile industriei secolului... douăzeci de trăsuri legate unele cu altele,
încărcate cu 240 de persoane sunt trase deodată de
o singură mașină cu aburi...” (sursa: Wikipedia) n

�TIRI
În luna iunie au avut loc
patru întâlniri ale Plenului CES

ÎNTÂLNIRILE săptămânale ale CES-ului, desfășurate în luna iunie, au avut pe agendă un număr de
63 teme de discuție.
Au fost dezbătute pentru avizare acte normative:
legi, ordonanțe ale guvernului, hotărâri de guvern.
Informații cu privire la actele normative discutate
și avizate găsiți pe site-ul CES-ului www.ces.ro n
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Vă rugăm să popularizați conținutul Buletinului
informativ în rândul membrilor dumneavoastră
de sindicat. Pentru informații și comentarii, vă
rugăm să ne contactați: CSDR – Departamentul
Comunicare, Piața Valter Mărăcineanu Nr. 1-3,
Intrarea 2, Sector 1, București 010155, Tel/Fax:
021.313.2010, E-mail: buletin@csdr.ro.

