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Portret de ministru

Remus Pricopie este chimist,
specializat în comunicare ºi relaþii
publice, doctor în ºtiinþe politice, fiind,
totodatã, un cunoscãtor al ministerului
educaþ iei unde º i-a desf ãº urat
activitatea între 1996 ºi 2003. Este
doctor în ªtiinþe Politice la SNSPA.
Actualul ministru al educaþiei deþine
un MBAla London University, are studii la George Washington
University, dar ºi studii aprofundate în Relaþii internaþionale ºi
Politici europene la Universitatea din Liege, Belgia.
Despre prioritãþile sale ca ministru, Remus Pricopie a
declarat pentru Agerpress urmãtoarele: “Sunt multe, dar cred
cã cel mai important pentru toþi este ca în educaþie sã avem un
anumit tip de liniºte, pentru cã educaþia este cel mai mare
sistem din orice þarã. În acest sistem de educaþie sunt incluse
milioane de persoane, vorbim de milioane de copii, vorbim de
aproape un milion de studenþi, vorbim de milioane de pãrinþi.
Direct sau indirect, în fiecare zi, în sistemul de educaþie
avem implicatã peste 40% din populaþia României ºi ce se
întâmplã în sistemul de educaþie afecteazã într-o formã sau
alta acest procent al populaþiei. Prin urmare, prima mea
prioritate care poate sã parã puþin atipicã este sã încercãm sã
avem o perioadã de stabilitate, în care, chiar dacã discutãm
contradictoriu ºi este normal acest lucru întrucât oamenii sunt
diferiþi ºi au puncte de vedere diferite, sã încercãm sã gãsim
cele mai bune soluþii pentru copii”.

Executare silitã pentru

RECUPERAREA BANILOR DE NAVETÃ

ªcoala Nr. 2 Baia Sprie a fãcut demersuri în
repetate rânduri privind decontarea navetei, pentru
cadrele didactice, de cãtre Primãria Baia Sprie.
Toate aceste demersuri pe parcursul mai multor ani
(din 2008) au rãmas fãrã rezultat, motiv pentru care,
prin intermediul SLI MM, în iunie 2009 s-a intentat
proces în instanþã.
Sentinþa definitivã ºi irevocabilã a fost obþinutã
în octombrie 2009, dar Consiliul Local a refuzat
punerea în platã a sentinþei în care erau cuprinºi 25
de navetiºti. Valoarea creanþelor se ridica la 8200
lei.
În august 2012, 15 persoane din cele aflate în
sentinþã au apelat la un executor judecãtoresc pentru
executare silitã. În ianuarie 2013 sumele datorate
intrã în posesia persoanelor în drept, adicã celor
care au apelat la aceastã formã de recuperare a
drepturile cuvenite.
Cheltuielile cu executorul judecãtoresc s-au
ridicat la suma de 900 lei, sumã ce a fost recuperatã
de la Consiliul Local Baia Sprie.
Menþionez cã executarea se face în nume
propriu, nu se poate solicita în numele grupei
sindicale.
Prof. Elisabeta BONIª

Negocieri privind
elaborarea noii legi a salarizãrii
În data de 20 februarie 2013, preºedintele FSLI, Simion
Hancescu, a luat parte la ºedinþa Comisiei de Muncã, Familie
ºi Protecþie Socialã din Senatul României, în cadrul cãreia s-a
discutat, printre altele, proiectul de lege pentru aprobarea
Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr.84/2012 privind
stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul
2013.
Preºedintele Simion Hancescu a abordat problema
personalului nedidactic ºi a decontãrii navetei.
De asemenea, preºedintele federaþiei le-a vorbit senatorilor
din comisie despre problemele pe care le întâmpinã personalul
nedidactic din cauza politicilor greºite ale fostei ºi actualei
guvernãri în ceea ce priveºte salarizarea.
(continuare în pag. 7)
Geanina SANDU
Departament Comunicare FSLI
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Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº

Revendicãrile sindicaliºtilor din învãþãmânt pentru 2013
Federaþia Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt (FSLI) a transmis, în
debutul acestui an, tuturor
organizaþiilor afiliate, o adresã în
care sunt reamintite principalele
demersuri întreprinse ºi propuneri
transmise, încã din 2010, pentru
rezolvarea problemelor în sistemul
educaþional. Aceste acþiuni se
regãsesc pe lista prioritãþilor din
2013.
„În primul rând, Federaþiile din
educaþie solicitã alocarea a 6% din
PIB învãþãmântului. Totodatã, se
militeazã pentru acordarea gradaþiei
de merit ºi decontarea navetei
personalului auxiliar, deblocarea
posturilor pentru personalul nedidactic ºi auxiliar
(doar în Maramureº ar fi nevoie de circa 1.000 de
astfel de angajãri), reducerea cu douã ore a normei
cadrelor didactice care au peste 25 de ani vechime
ºi grad didactic I (aºa cum prevedea vechea lege a
educaþiei). Mai mult, e necesarã clarificarea
statutului absolvenþilor de „Spiru Haret”, precum ºi
emiterea unui regulament pentru acordarea
sporurilor de calculator ºi de condiþii periculoase
pentru personalul nedidactic ºi auxiliar. Privind

acest ultim aspect, la nivel
judeþean, sindicatul a câºtigat,
în luna noiembrie, pentru ºcoli
din zonele Viºeu ºi Târgu Lãpuº,
acordarea sporurilor pentru
condiþii vãtãmãtoare ºi
periculoase, retroactiv pentru
anul 2011”, a declarat Ioana
Petreuº
preºedintele
Sindicatului Liber din Învãþãmânt
Maramureº. O altã revendicare a
sindicaliºtilor prevede acordarea
posibilitãþii de pensionare cu trei
ani înainte de împlinirea vârstei
standard de pensionare pentru
cadrele didactice cu o vechime
de cel puþin 25 de ani în cazul
femeilor ºi 30 de ani la bãrbaþi. Federaþia mai
solicitã organizarea, în acest an, a concursurilor
pentru ocuparea funcþiilor de conducere în
învãþãmânt (inspectori ºi directori de unitãþi
ºcolare), ºi, bineînþeles, reluarea investiþiilor în
infrastructura ºcolarã. Toate aceste cereri implicã
modificarea Legii Educaþiei Naþionale, intratã în
vigoare la începutul lui 2011.
Maria STOICA
(Graiul Maramureºului, ianuarie 2013)

AJUTOARELE SOCIALE ACORDATE DE SLÎ MM
ÎN ANUL 2012
În anul 2012 ajutoarele bãneºti, care au fost
acordate conform Hotãrârii nr. 2/2004 a Colegiului
Liderilor S.L.I. MM modificatã ºi completatã prin
Hotãrârea Colegiului Liderilor nr. 5/2007,
Hotãrãrea C.L.nr.1/2011 ºi Hotãrârea 3/2012 a
Conferinþei Judeþene, au însumat 122480 lei.
De ajutoare bãneºti au beneficiat un numãr de
520 de membrii de sindicat, dupã cum urmeazã:
· 44 ajutoare cãsãtorie în sumã de 8750 lei;
· 16 ajutoare intervenþie chirurgicalã/cezarianã în
sumã de 3200 lei;
· 173 ajutoare deces în sumã de 27200 lei;
· 38 ajutoare de boalã gravã în sumã de 11400
lei;
· 96 ajutoare intervenþie chirurgicalã în sumã
de18450 lei.
La acestea se adaugã 153 premii acordate
membrilor de sindicat care s-au pensionat în anul
2012, în valoare de 53480 lei.
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În perioada la care facem referire, ianuariedecembrie 2012, au fost respinse un numãr de 15
dosare din urmãtoarele motive:
· aveau termene depãºite;
· nu fãceau dovada calitãþii de membru de
sindicat;
· nu se încadrau în statutul S.L.Î. MM.
Vã reamintim, cã pentru a putea beneficia de
ajutoarele bãneºti, acordate de S.L.Î. MM, dosarele
cu actele necesare vor fi depuse în termen de 3 luni
de la producerea evenimentului pentru care se
solicitã ajutorul, conform Hotãrârii nr. 3/2012 a
Conferinþei Judeþene.
Toate informaþiile de care aveþi nevoie le gãsiþi
pe site-ul www.slimm.ro secþiunea Utile, sau
telefon 0262-211857, precum ºi la liderul sindical
din fiecare unitate ºcolarã.
Ed. Margareta ANDREICA
Secretar executiv S.L.Î. MM
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Curier juridic

Retrospectivã juridicã 2012

În anul 2012 pe rolul instanþelor
de judecatã au fost înregistrate de
cãtre Sindicatul Liber din
Învãþãmânt Maramureº un numãr
de 653 dosare. Tot în cursul anului
trecut am continuat unele procese
intentate în anul 2011 care au avut
termene de judecatã pentru 2012,
fie la Tribunalul Maramureº, fie la
Curtea de Apel Cluj.
Detaliind, arãtãm cã anul trecut
au fost depuse la instanþã 88 dosare
privind 100 Euro/2009, 60 dosare
au fost înregistrate în 2011 ºi
supuse judecãþii in 2012. La acest
obiect de judecatã am obþinut 83 de
sentinþe civile, 3743 de persoane au
beneficiat sau urmeazã sã
beneficieze de diferenþa de la 100
Euro. Mai precizãm cã au mai
rãmas spre soluþionare 27 dosare.
În ceea ce priveºte Încadrarea
pe 2010 (Legea 330/2009) în anul
pe care îl analizãm, au fost intentate
în instanþã 244 dosare, 47 dosare
au fost îregistrate în 2011 ºi rãmas
în lucru la instanþe pe anul 2012. Am
obþinut 204 sentinþe, 5017 de
membri de sindicat fiind pãrþi în
aceste procese, ºi au mai rãmas de
soluþionat 90 de dosare care
urmeazã a fi completate cu
documente ºi apoi trimise spre
judecare.
Pentru Indemnizaþia de concediu
pentru anul 2010 am trimis spre
judecare 55 dosare, 59 dosare fiind
din 2011, obþinând 81 sentinþe, 4025
sindicaliºti au obþinut hotãrâri
judecãtoreºti favorabile. Mai sunt de
rezolvat 52 de dosare.
La Indemnizaþia de naºtere
pentru anii 2010 ºi 2011 am obþinut
9 hotãrâri judecãtoreºti, 17 membrii
de sindicat (femei) au beneficiat sau
urmeazã sã beneficieze de aceastã
îndemnizaþie dintr-un numãr de 11
dosare depuse în instanþã în anul
2012 ºi 6 dosare rãmase spre
soluþionare din 2011.
Privitor la Legea 221/2008
pentru aprobarea Ordonanþei
Guver n ului nr. 1 5 / 2 0 0 8 , vã
informãm cã am depus la Tribunalul

Maramureº 90 dosare
în 2012, din care 12
dosare au rãmas spre
solutionare, iar 3411
persoane au obþinut sau
vor obþine hotarâri
judecãtoreºti definitive.
În ceea ce priveºte
Legea 329/2009noiembrie, 54 dosare au
fost depuse la instanþã,
cuprinzând 2289 de persoane, iar
16 dosare din 2011 au avut termene
de judecatã anul trecut. Aici instanþa
s-a pronunþat favorabil în 43 de
cazuri.
Tot anul trecut s-au deschis 2
procese pentru navetã, 5 dosare
urmând sã fie depuse la instanþã în
acest an (acestea trebuie
complectate de liderii de sindicat cu
documente) numãrul membrilor de
sindicat care au solicitat în instanþã
decontarea navetei fiind de 32 de
persoane.
573 de persoane au fost incluse
în procesele privind reducerea
normei didactice în cele 68 de
procese intentate în 2012,
pronunþându-se 54 de sentinþe,
rãmânând de rezolvat 14 dosare.
41 de sentinþe judecãtoreºti s-au
pronunþat în procesele privind
tranºele suplimentare de vechime,
37 dosare fiind îregistrate la
registratura instanþei în anul
analizat, 12 dosare din 2011 având
termene de judecatã ºi în 2012, fiind
implicate 722 persoane. Menþionãm

cã 24 dosare nu pot fi
depuse la instanþã,
deoarece nu sunt
complecte.
Concluzionând, din
totalul de procese intentate
în anul 2012 s-au obþinut
571 sentinte civile a
Tribunalului Maramureº ºi
Decizii a Curþii de Apel Cluj,
toate fiind favorabile
membrilor de sindicat pe care i-am
reprezentat în instanþã pentru
obþinerea acestor drepturi bãneºti.
În anul 2013 ne propunem ca toþi
membrii noºtri de sindicat sã obþinã
în instanþã drepturile de naturã
salarialã neacordate, dar cu
siguranþã acest lucru depinde în
primul rând de liderul din unitatea
ºcolarã, de modul cum întocmeºte
dosarele ºi de termenul de
depunere a acestora.
Vã reamintim cã vom solicita în
instanþã obþinerea urmãtoarelor
drepturi salariale: prima de vacanþã
pe 2010, al 13-lea salariu pe 2010,
100 de Euro pe anul ºcolar 2009 2010 ºi sporul pentru condiþii
vãtãmãtoare ºi periculoase. De
asemenea, în acest an vom
continua cu procesele pentru Legea
330/2009 (încadrare), tranºele
suplimentare de vechime,
reducerea normei didactice,
decontarea navetei º.a.
Florin POP
Consilier juridic SLI MM

ªedinþã zonalã la Sighetu Marmaþiei
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Conferinþa finalã a proiectului

RESURSE UMANE CALIFICATE, LOCURI DE MUNCÃ OCUPATE

În data de 27 decembrie 2012, ora 13.00,
în sala de conferinþe a Bibliotecii Judeþene
„Petre Dulfu” Baia Mare, Sindicatul Liber
din Învãþãmânt Maramureº a organizat
conferinþa de presã cu ocazia încheierii
proiectului Resurse umane calificate,
locuri de muncã ocupate.
La eveniment au participat lideri
sindicali, oficialitãþi de pe plan local ºi
judeþean, reprezentanþi din mass-media
localã.
La ora 13.00, Ioana Petreuº,
preºedintele Sindicatului Liber din
Învãþãmânt Maramureº, a adresat un
cuvânt de bun venit participanþilor, iar în
continuare, a prezentat partenerii de proiect
din Bihor ºi Satu Mare, precum ºi echipa de
proiect.
În derularea prezentãrii a fost punctat
obiectivul general al proiectului, care urmãreºte
calificarea resurselor umane în vederea creºterii
calitãþii serviciilor din pensiunile turistice din cele trei
judeþe, venind în întâmpinarea persoanelor care se
aflã în cãutarea unui loc de muncã ºi interesate sã se
instruiascã în domenii precum: barman, chelner,
bucãtar, lucrãtor în pensiuni turistice etc.
Referitor la conþinutul ºi finalitatea proiectului
Ioana Petreuº a susþinut prezentarea raportului final,
sub forma unei prezentãri PowerPoint, menþionând
activitãþile importante care s-au desfãºurat pe
parcursul celor doi ani de implementare:
· campanii de informare ºi conºtientizare privind
oportunitãþile de formare ºi ocupare în domeniile
alese, de care au beneficiat cel puþin 900 de
persoane din judeþele Maramureº, Bihor ºi Satu
Mare;
· implicarea ºi colaborarea cu autoritãþile locale cu
agenþii de recrutare ºi plasare de
forþã de muncã din fiecare judeþ în
care s-au desfãºurat programele
proiectului, precum ºi participarea
la târguri de joburi organizate de
agenþiile private de plasare/
mediere forþa de munca pentru a
avea acces la realitãþile pieþei
muncii la ofertele ºi cererile de
muncã;
· 16 cursuri de calificare pentru
meseriile de Bucãtar, Chelner,
Barman, Lucrãtor în pensiune
turisticã;
· 600 de persoane consiliate ºi
orientate prin mãsuri active de
ocupare în judeþele Maramureº,
Satu Mare ºi Bihor;
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· înfiinþarea a trei centre de consiliere ºi orientare
în carierã în vederea facilitãrii accesului la informaþii
privind organizarea pieþei muncii, pregãtirea
dosarului pentru angajare, promovarea egalitãþii de
ºanse ºi mobilitãþii respectiv cursuri de instruire si
calificare;
· consultanþã oferitã cursanþilor în vederea iniþierii
unei afaceri;
· constituirea unei baze de date utile accesibile în
punctele de informare, juridice, piaþa muncii,
demararea unei afaceri, etc. ºi crearea unei reþele de
parteneriat între cele trei Centre de consiliere ºi
orientare în carierã din cele trei judeþe;
În încheiere, doamna preºedinte a invitat
participanþii la discuþii libere pe tema proiectului,
urmate de un cocktail. Au luat cuvântul: Alina Perºa manager proiect, Adrian Remeº - manager financiar,
Florin Hossu (foto) - preºedinte Confederaþia Cartel
Alfa Maramureº, Ieremia Cristian expert accesare fonduri structurale
ºi de coeziune europene ºi alþii.
Cu ocazia acestui eveniment
echipa proiectului Resurse umane
calificate locuri de munc ã
ocupate a adresat mul þumiri
tuturor partenerilor (autoritãþ i
locale, agenþii de recrutare ºi
plasare a forþei de muncã din
Maramureº, Satu Mare, Bihor),
colaboratorilor pentru implicarea ºi
sprijinul acordat în activitatea de
promovare, precum ºi grupuluiþintã pentru interesul manifestat în
derularea acþiunilor din cadrul
acestui proiect.
Prof. Laura HRENIUC
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COMPETENÞÃ, INOVARE ªI PROFESIONALISM PRIN TIC (CIPTIC)
În perioada ianuarie - martie 2013, Inspectoratul ªcolar
Judeþean ºi Casa Corpului Didactic Maramureº organizeazã
pentru alte 1000 de cadre didactice din învãþãmântul
preuniversitar din judeþ programul de formare continuã
,,Competenþã, inovare ºi profesionalism prin TIC”
(CIPTIC).
Cursurile se deruleazã prin intermediul proiectului
POSDRU: ,,Competenþã, profesionalism ºi dimensiune
europeanã prin integrarea TIC în actul educaþional”, derulat
de cãtre Inspectoratul ªcolar Judeþean Botoºani pe o perioadã
de trei ani ºi cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 2013.
În calitate de parteneri, Inspectoratul ªcolar al Judeþului
Maramureº, Casa Corpului Didactic Maramureº, Casa
Corpului Didactic Botoºani, SIVECO S.A. România ºi
Universitatea ,,Danubius” din Galaþi organizeazã în anul
ºcolar 2012-2013 trei sesiuni de formare pentru cadre urmãtoarele 4 module obligatorii, cu un numãr total de 160 de
didactice din Maramureº ºi Botoºani, deoarece pânã la ore, care au asociate 40 de credite profesionale transferabile:
Modulul 1:
sfârºitul anului aproximativ 2700 de cadre vor fi
Formarea competenþelor IT ºi certificare IT
perfecþionate.
45 de ore, cu 15 credite;
Pentru a veni în sprijinul cursanþilor din tot judeþul,
Modulul
2:
Inspectoratul ªcolar ºi Casa Corpului Didactic Maramureº au
Proiectarea ºi implementarea curriculumului
stabilit opt locaþii pentru derularea cursurilor, atât în
centrat pe competenþe
municipiul Baia Mare la Colegiul Naþional ,,Mihai
- 45 de ore, cu 15 credite;
Eminescu”, Liceul Teoretic ,,Emil Racoviþã”, Colegiul
Modulul
3:
Tehnic ,,George Bariþiu” ºi Colegiul Tehnic ,,Aurel Vlaicu”,
Managementul clasei gestionarea situaþiilor
cât ºi în Sighetu Marmaþiei la Colegiul Naþional ,,Dragoº
de crizã,
Vodã”, în Viºeu de Sus la Liceul Teoretic ,,Bogdan Vodã”, la
- 25 de ore, cu 10 credite;
Târgu Lãpuº, Liceul Teoretic ,,Petru Rareº” ºi în Ulmeni la
Modulul
4:
Grup ªcolar ,,Dr. Florian Ulmeanu”.
Metode interactive de predare învãþare,
Proiectul, plecând de la ideea inovaþiei în educaþie,
- 45 de ore, cu 10 credite.
propune cursuri de formare structurate pe metode moderne
de predare-învãþare, bazate pe tehnologia modernã.
Director CCD MM, prof. Gelu TODORUÞ
Strategia ºi activitãþile propuse rãspund nevoilor
grupurilor þintã identificate:
utilizarea realã a tehnologiei în
pregãtirea didacticã ºi metodicã
pentru predarea la clasã.
În perioada 25-27 februarie
Echipa de implementare a
a.c.
la hotel Mara din Baia Mare va
proiectului din cadrul
avea
loc un seminar desfãºurat în
Inspectoratului ªcolar Judeþean
cadrul
proiectului E-learning
Maramureº pune la dispoziþia
pentru
partenerii
sociali.
cadrelor didactice din judeþ care
Acest
seminar
de trei zile
doresc sã se informeze asupra
urmãreºte
o
introducere
în
activitãþilor din cadrul acestui
sistemul
e-learning
ºi
transpunere
program, informaþii postate pe
p a g i n a p r o i e c t u l u i a intrumentelor de formare din
www.tic.isjbotosani.ro
sau pe sistemul clasic, cu care dascãlii
sunt familiarizati, în sistemul
pagina web: www.isjmm.ro
Informaþii suplimentare despre online.
În urma activitãþilor se va obþine o diplomã cu numãrul de ore desfãºurate
activitãþi se pot obþine de la ISJ
(20),
transferabile în credite.
MM, persoanã de contact Bianca
Acesta
este cel de-al patrulea seminar de acest gen din proiectul
Bodea, responsabil cu activitãþile
E-learning
pentru
partenerii sociali, primele trei au avut loc la Bistriþa Nãsãud,
de diseminare, imagine, feed-back
Alba
Iulia
ºi
Craiova.
ºi comunicare din cadrul
Grupa va cuprinde aproximativ 20 de persoane (lideri ºi membri SLI MM),
proiectului.
care
vor fi selectate în ordinea înscrierii.
Programul fiind cofinanþat din
Cheltuielile
privind masa ºi cofee-break-ul sunt suportate de organizatori.
Fondul Social European este
G R AT U I T, s t r u c t u r a t p e

E-learning pentru partenerii sociali
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Mobilitate 2013

CALENDARUL

mobilit ãþ ii personalului didactic pentru anul ºcolar 2013 - 2014
I. Ordinea desfãºurãrii etapelor mobilitãþii personalului
didactic din învãþãmântul preuniversitar pentru anul ºcolar
2013-2014 este urmãtoarea:
1) Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic
titular care îndeplineºte condiþiile legale de pensionare la 1
septembrie 2013 de cãtre unitãþile de învãþãmânt ºi
comunicarea acestora la inspectoratul ºcolar:
a) pentru limitã de vârstã;
b) la cerere, pentru pensionare anticipatã sau pensionare
anticipatã parþialã.
Termen: 4 februarie 2013
2) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea
personalului didactic titular, soluþionarea cererilor de
întregire/completare a normei didactice de predare-învãþareevaluare la nivelul unitãþilor de învãþãmânt a personalului
didactic titular ºi soluþionarea cererilor cadrelor didactice
titulare prevãzute la art. 48 alin. (2)-(3) pentru anul ºcolar
2013-2014:
a) depunerea cererilor de cãtre cadrele didactice titulare
prevãzute la art. 48 alin. (2) la secretariatele unitãþilor de
învãþãmânt; Termen: 4 februarie 2013
b) comunicarea, la inspectoratele ºcolare, a
acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice
titulare prevãzute la art. 48 alin. (2); Termen: 6 februarie
2013
c) stabilirea de cãtre consiliul de administraþie al
inspectoratului ºcolar, a listei finale a cadrelor didactice
prevãzute la art. 48 alin. (2) pentru care se acordã transferul;
Termen: 11 februarie 2013
d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul
unitãþilor de învãþãmânt/consorþiilor ºcolare; Perioada: 4-15
februarie 2013
e) analiza, corectarea ºi avizarea proiectului de încadrare
ºi a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de
cãtre inspectoratul ºcolar. Perioada: 18-25 februarie 2013
3) Completarea normei didactice de predare-învãþareevaluare a personalului didactic titular la nivelul
inspectoratului ºcolar:
a) afiºarea la inspectoratele ºcolare a listei
orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluþionarea
completãrilor de normã didacticã; Termen: 26 februarie
2013
b) înregistrarea cererilor pentru completarea normei
didactice la inspectoratul ºcolar;
Perioada: 26-27 februarie 2013
c) ºedinþã publicã organizatã de comisia de mobilitate a
personalului didactic din învãþãmântul preuniversitar,
constituitã la nivelul inspectoratului ºcolar, pentru
completarea normei;
Termen: 28 februarie 2013
d) emiterea ºi comunicarea deciziilor de completare de
normã/transfer. Termen: 4 martie 2013
4) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat
prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reþelei
ºcolare ori prin desfiinþarea unor unitãþi de învãþãmânt:
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a) afiºarea la inspectoratul ºcolar a listei cuprinzând
posturile didactice/catedrele vacante/rezervate; Termen: 4
martie 2013
b) afiºarea, la inspectoratele ºcolare, a listei cadrelor
didactice care intrã în restrângere de activitate, începând cu 1
septembrie 2013; Termen: 4 martie 2013
c) depunerea solicitãrilor la unitãþile de învãþãmânt, de
cãtre cadrele didactice aflate în restrângere de activitate,
pentru obþinerea acordurilor în vederea soluþionãrii
restrângerii de activitate; Perioada: 5-8 martie 2013
d) analiza în consiliile de administraþie ale unitãþilor de
învãþãmânt a solicitãrilor ºi comunicarea hotãrârii cu privire
la acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;
Termen: 11 martie 2013
e) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care
solicitã soluþionarea restrângerii de activitate la comisia de
mobilitate a personalului didactic din învãþãmântul
preuniversitar constituitã la nivelul inspectoratului ºcolar;
verificarea ºi avizarea dosarelor depuse de cãtre comisia de
mobilitate a personalului didactic din învãþãmântul
preuniversitar constituitã la nivelul inspectoratului ºcolar ºi
consilierul juridic al inspectoratului ºcolar;
Perioada: 11-18 martie 2013
f) desfãºurarea probelor practice/orale de profil; Termen:
19 martie 2013
g) afiºarea la inspectoratul ºcolar a listelor cu punctajele
cadrelor didactice care solicitã soluþionarea restrângerii de
activitate; Termen: 20 martie 2013
h) înregistrarea contestaþiilor la punctajele acordate;
Perioada: 20-21 martie 2013
i) soluþionarea contestaþiilor în consiliul de administraþie
al inspectoratului ºcolar ºi afiºarea punctajelor finale;
Termen: 22 martie 2013
j) soluþionarea cererilor de restrângere de activitate în
ºedinþã publicã; Termen: 26 martie 2013
k) înregistrarea contestaþiilor la inspectoratul ºcolar cu
privire la modul de soluþionare a restrângerilor; Perioada:
26-27 martie 2013
l) soluþionarea contestaþiilor în consiliul de administraþie
al inspectoratului ºcolar;
Termen: 28 martie 2013
m) emiterea ºi comunicarea deciziilor de repartizare.
Termen: 1 aprilie 2013
(continuare în numãrul urmãtor)

Jurnalul sindical poate fi citit
în format electronic la adresa:
http://www.jurnalsindical.blogspot.com
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Restrângerea de activitate (RA)
Prin RA, conform Legii Educaþiei
(Art. 252, al.4), se înþelege:
a) situaþia în care postul/ norma
didacticã nu se încadreazã în sistemul
de normare privind efectivele de
preºcolari ºi elevi prevãzute de lege;
b) situaþia în care se constatã
diminuarea numãrului de ore sub
nivelul unei jumãtãþi de normã, fãrã
posibilitate de completare în aceeaºi
unitate sau într-o unitate de
învãþãmânt apropiatã.
Prin RA, conform Metodologiei, se
înþelege: situaþia în care un titular
refuzã constituirea normei didactice
conform art. 31 sau art. 32 din
Metodologie ºi nu are asiguratã cel
puþin o jumãtate de normã în
specialitate ori postul didactic nu se
mai încadreazã în sistemul de normare
privind efectivele minime de
preºcolari sau de elevi prevãzute de
Lege, conform actului de numire/
transfer/repartizare pe post/ catedrã,
potrivit art. 27 alin. (1) din
Metodologie.
Nu intrã în restrângere de
activitate, decât la solicitarea sau cu
acordul persoanelor în cauzã, titularii
care, în perioada soluþionãrii
restrângerilor de activitate, au drept de
rezervare a postului didactic sau a
catedrei conformArt. 252 din LEN.
La art. 252 aliniatele (1)-(6) se
adaugã urmãtoarele prevederi din
Contractul Colectiv de Muncã:

„Art. 27 (1) Salariatele, începând
cu luna a V-a de sarcinã, precum ºi cele
care alãpteazã nu vor fi repartizate la
munca de noapte, nu vor fi chemate la
ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu
vor fi detaºate ºi, dupã caz, nu vor fi
concediate pentru motive care nu þin de

persoana salariatei, respectiv nu vor
face obiectul restrângerii de activitate
cu excepþia situaþiei în care
postul/catedra este unic(ã) la nivelul
unitãþii/instituþiei prevãzute în Anexa
nr. 4 decât cu acordul lor.
Biroul Operativ

Completare la Metodologia privind Mobilitatea în anul 2013
FSLI apreciazã ca beneficã
hotãrârea Parlamentului
României de a soluþiona
problema cadrelor didactice
participante la concursul de
titularizaredin anul 2012 pentru
ocuparea posturilor/ catedrelor
declarate vacante/ rezervate în
unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar, conform art. 253
din Legea educaþiei nr. 1/2011,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.
În temeiul art. 32 din Legea bugetului de stat pe anul 2013: “De prevederile
art. 253 din Legea educaþiei naþionale nr. 1/ 2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, beneficiazã, în anul 2013 ºi candidaþii care au obþinut
cel puþin nota 7 la concursul de titularizare în anul 2012, în condiþiile legii”.
Precizãm cã am convenit cu MEN ca, imediat dupã publicarea în Monitorul
Oficial al României a Legii bugetului de stat pe anul 2013, sã modificãm
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învãþãmântul
preuniversitar în anul ºcolar 2013-2014, în sensul de a permite ºi cadrelor
didactice, participante la concursul de titularizare din anul 2012, sã solicite,
dacã existã post viabil, titularizarea la nivelul unitãþii de învãþãmânt.
Preºedinte FSLI,
Simion HANCESCU

Negocieri privind elaborarea noii legi a salarizãrii
(urmare din pag. 1)

Astfel, peste 50.000 de salariaþi din categoria personalului
nedidactic se gãsesc la limita subzistenþei, din cauza salariilor
de mizerie, majoritatea acestora fiind de aproximativ 600 de
lei. O primã cauzã a acestei situaþii o reprezintã modul greºit
de stabilire a salariului minim pe economie, care a dus la
aplatizarea grilei pentru aceastã categorie de salariaþi. Sajuns în situaþia în care personalul nedidactic cu vechime
mare în sistem are aproximativ acelaºi venit lunar cu noii
angajaþi. O altã cauzã o constituie faptul cã sporul de vechime
a fost inclus în salariul de bazã ºi totodatã acest spor a fost
micºorat de la 5%, la 2,5% pentru fiecare tranºã de vechime.
Domnul preºedinte a propus revenirea la sporul de
vechime iniþial ºi neincluderea lui în salariul de bazã.
De asemenea, o altã soluþie o reprezintã aprobarea ºi
aplicarea Regulamentului de acordare a sporurilor. În
acest moment, proiectul de Regulament existã, dar OUG
84/2012 nu permite aplicarea lui în anul 2013.
Decontarea navetei personalului didactic este o altã
problemã abordatã de liderul FSLI. Au fost prezentate
dificultãþile majore pe care le întâmpinã cadrele didactice

navetiste, deoarece sunt foarte multe consilii locale care nu
deconteazã transportul la ºi de la locul de muncã, fie din rea
voinþã, fie din lipsã de fonduri. Sunt cadre didactice în situaþii
disperate, pentru cã venitul lor lunar este de 800-900 de lei,
naveta ajunge, în unele cazuri, chiar ºi la jumãtate din salariul
lor, iar banii pe transport nu îi mai primesc.
Soluþia propusã de preºedintele FSLI este sã se
schimbe actuala legislaþie, în sensul ca decontarea
cheltuielilor cu transportul pentru personalul didactic sã
se facã de la bugetul de stat, prin intermediul
Ministerului Educaþiei Naþionale, inspectoratelor ºcolare
ºi a unitãþilor de învãþãmânt.
Aceastã soluþie a fost agreatã de senatorii Comisiei de
Muncã, aceºtia promiþând cã vor avea în vedere aceastã
propunere.
Totodatã, domnul preºedinte a atras atenþia cã se impune
elaborarea, în regim de urgenþã, a unei legi de salarizare
pentru personalul din învãþãmânt, având în vedere cã,
dupã intrarea în vigoare a Legii Educaþiei Naþionale, au
apãrut noi funcþii didactice care nu se regãsesc în actualele
grile de salarizare.
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CURSURI DE FORMARE „EUROSTUDY”
Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº organizeazã cursuri de formare,
prin Centrul de formare profesionalã „EUROSTUDY", pentru urmãtoarele
specializãri:
- delegat sindical naþional;
- formator;
- inspector resurse umane;
- mentor.
Primul curs se adreseazã în special liderilor sindicali.
Cursul de „formator” este pentru tot personalul din învãþãmânt, cel de „Inspector
resurse umane” este, în special, pentru secretarii ºi contabilii din unitãþile ºcolare dar ºi
pentru ceilalþi membrii de sindicat, iar cel de „mentor” este pentru cei care desfãºoarã
activitãþi de mentorat .
Cursurile sunt acreditate CNFPA, participanþii obþinând diplome recunoscute la
nivel naþional de cãtre Ministerul Muncii ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
Informaþii suplimentare: MargaretaAndreica, tel.: 0747-112231, 0737-016719.

GRAFICUL

desfãºurãrii concursului pentru acordarea gradaþiilor de merit - sesiunea 2013
1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de cãtre
Comisia Paritarã la nivelul inspectoratului ºcolar; Perioada:
1-15 martie 2013
2. Depunerea dosarelor care conþin documentele
justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv la
registratura inspectoratului ºcolar; Perioada: 15 martie-11
aprilie 2013
3. Analiza dosarelor de cãtre inspectorul de specialitate,
cu consultarea consiliului consultativ, ºi elaborarea
raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate;
Perioada: 11-19 aprilie 2013
4. Verificarea dosarelor de cãtre comisia de coordonare a
concursului în vederea acordãrii gradaþiei de merit;
Perioada: 25 aprilie-3 mai 2013
5. Verificarea dosarelor de cãtre reprezentanþii
federaþiilor sindicale reprezentative din învãþãmant ºi
modificarea punctajelor, în situaþia în care
observaþiile sunt juste, împreunã cu
inspectorul de specialitate; Perioada: 25
aprilie-3 mai 2013
6. Aprobarea listei cuprinzând
punctajele acordate în urma evaluãrii, de
cãtre consiliul de administraþie al
inspectoratului ºcolar; Perioada: 8-11 mai
2013
7. Afiºarea listei la avizierul
inspectoratului ºcolar; Termen: 13 mai
2013
8. Depunerea contestaþiilor asupra

punctajului acordat; Perioada: 15-17 mai 2013
9. Soluþionarea contestaþiilor de cãtre comisie; Perioada:
20-22 mai 2013
10. Validarea rezultatelor finale ale concursului de cãtre
consiliul de administraþie al inspectoratului ºcolar ºi afiºarea
acestora la inspectoratele ºcolare; Termen: 26 mai 2013
11. Înaintarea la Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului a tabelului nominal cu personalul
didactic de predare ºi cel de conducere din unitãþile de
învãþãmant, nominalizat pentru acordarea gradaþiei de merit.
Perioada: 30-31 mai 2013
NOTÃ:
Personalul didactic ºi de conducere de la Palatul Naþional
al Copiilor depune dosarele pentru concursul de acordare a
gradaþiei de merit la registratura Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului, respectând graficul.
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