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LA RÃSCRUCE DE STRATEGII SINDICALE
De 21 de ani miºcarea sindicalã din România
a avut o traiectorie bine definitã ºi conturatã.
Stabilirea cadrului legislativ, inexistent sau
deficitar, la începutul anilor 90, mitinguri, greve
generale, pichetãri, acþiuni în instanþã sunt câteva
din acþiunile care au caracterizat miºcarea
sindicalã.
În ultimii doi ani însã, Guvernul Boc
comandat din Palatul Cotroceni de la “butoanele
portocalii”, încearcã cu disperare sã încorseteze
sindicatele. Simplul fapt cã actuala guvernare a
promovat trei legi de o importanþã deosebitãLegea 40/2011 privind modificarea Codului
Muncii, Legea Dialogului Social ºi Legea
Educaþiei Naþionale - prin angajarea rãspunderii
ne demonstreazã un singur lucru: acest Guvern
fuge de
dialog social, de dezbatere, de
responsabilitatea pe care o are faþã de popor sau
poate pur ºi simplu nu-i pasã. Ce-i drept, aceastã
strategie nici mãcar nu aparþine celor de la Palatul
Victoria, pentru cã întreg cabinetul Boc nu face
altceva decât sã execute „indicaþiile preþioase” de
la „marele cãpitan”. În paralel cu modificarile
legislative, guvernanþii au început ºi un rãzboi de
discreditare a liderilor de sindicat. Scopul este
acelaºi: distrugerea sindicatelor.
Într-un asemenea context, sindicatele au
intrat, vrând-nevrând, în rãzboi. Din pãcate
suntem, însã, la rãscruce... de strategii.
Confederaþiile, federaþiile ºi sindicatele sunt
nevoite sã se reorganizeze, sã îºi schimbe tactica
ºi modul în care îºi vor apãra în continuare
membrii de sindicat. Strategia pe care o vom
adopta la nivel de federaþie sau de sindicat, pentru
perioada urmãtoare, depinde nu doar de liderul de
la vârf, de cel de la nivelul judeþului sau din
ºcoalã, depinde de noi toþi, cei care facem parte
din miºcarea sindicalã.
(Continuare în pag. 6)
Prof. Liviu Marian POP
Preºedinte S.L.Î. MM
liviumarianpop@yahoo.com

ADIO, CARNETUL DE MUNCÃ!

Potrivit prevederilor Decretului 92/1976, carnetul de muncã
este actul oficial prin care se dovedeºte „vechimea în muncã,
vechimea neîntreruptã în muncã, vechimea neîntreruptã în
aceeaºi unitate, vechimea în funcþie, meserie sau specialitate,
timpul lucrat în locuri de muncã cu condiþii deosebite, retribuþia
tarifarã de încadrare ºi alte drepturi ce se includ în aceasta”. În
carnetul de muncã se înscriu datele cu privire la toate situaþiile
invocate mai sus, precum ºi cele privind starea civilã, pregãtirea
ºcolarã ºi pregãtirea profesionalã a titularului, recompensele ºi
orice alte situaþii care, potrivit dispoziþiilor legale, se menþioneazã
în carnetul de muncã.
OUG nr. 148/2008 prevede modificarea art. 296 ºi a alin.(3)
art.298 din Codul Muncii, astfel vechimea în muncã stabilitã pânã
la data de 31 decembrie 2010 se va proba cu carnetul de muncã.
Dupã 1 ianuarie 2011, data abrogãrii Decretului nr. 92/1976
privind carnetul de muncã, vechimea în muncã stabilitã pânã la 31
decembrie 2010 se va reconstitui, la cererea persoanei care nu
posedã carnet de muncã, de cãtre instanþa judecãtoreascã
competentã sã soluþioneze conflictele de muncã, pe baza
înscrisurilor sau a altor probe din care sã rezulte existenþa
raporturilor de muncã.
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(Continuare în pag. 2)
Maria FILIP - secretar ºef
Colegiul Naþional “Mihai Eminescu” Baia Mare

DIN SUMAR:
Noua Lege a salarizãrii . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 3
Conferinþa Naþionalã FSLI. . . . . . . . . . . . . . pag. 4
Structura anului ºcolar 2011-2012 . . . . . . . pag. 5
Cursuri de formare "Eurostudy" . . . . . . . . . pag. 7

Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº

“... faceþi-vã profesori” (Barack Obama)

Titlul acesta poate pãrea, la o
primã privire, o altã batjocurã la
adresa unei categorii
profesionale care agonizeazã,
cea a profesorilor. De fapt,
acestea sunt uimitoarele cuvinte
ale Preºedintelui S.U.A, Barack
Obama.
Pentru început, cititorii
acestui articol trebuie sã ºtie cã
profesorul este, conform
Dicþionarului explicativ al limbii
române, acea persoanã cu
pregãtire specialã într-un
anumit domeniu de activitate ºi
care predã, în ºcoalã, o materie
de învãþãmânt. În sens larg,
profesorul este persoana care îndrumã,
educã, învaþã pe cineva. Adicã este un
om care are o menire esenþialã.
Într-un discurs recent, lucid ºi
pragmatic, preºedintele american
anunþa naþiunea pe care o conduce de
faptul cã americanii pot rãmâne printre
fruntaºii lumii numai dacã vor investi,
în primul rând, în educaþie. Finalul
discursului este copleºitor ºi venit,
parcã, dintr-o altã lume. Preºedintele le
transmite tinerilor americani ce vor sã
contribuie la cursul naþiunii americane...
sã se facã profesori!
Terminând de citit discursul de peste
ocean, am rãmas stupefiat, lovit de ceva
nevãzut. Prin faþa ochilor mei defilau

politicienii români din perioada
postdecembristã m âncâ nd spanac,
ascuþind demonstrativ coasa, deºi sunt
numai cât piciorul de la coasã,
croºetând, punându-ºi
porecle sau
plângând în faþa alegãtorilor turmentaþi.
Ce spectacol oribil!
Cum ar drongãni vorbele lui Barack
Obama în gurile politicienilor români!
“... faceþi-vã profesori”. Ce?!!, ar
rãspunde tânãra generaþie românã, sajungem milogi?
Le-aº spune tinerilor... Faceþi-vã
profesori, veþi avea o meserie
nemaipomenitã!... veþi sudui mult ºi din
cale-afarã de variat în ziua salariului, cu
puþin noroc veþi munci chiar douã
sãptãmâni ca sã vã plãtiþi naveta, veþi

ADIO, CARNETUL DE MUNCÃ!
(Urmare din pag. 1)
Cererile de reconstituire formulate anterior datei
abrogãrii Decretului nr. 92/1976, cu modificãrile ulterioare,
se vor soluþiona potrivit dispoziþiilor acestui act normativ.
De asemenea, OUG nr. 148/2008 prelungeºte cu doi ani,
respectiv pânã la 30 iunie 2011 (termen anterior 30 iunie
2009), termenul pânã la care angajatorii, respectiv
inspectoratele teritoriale de muncã, sunt obligate sã
elibereze titularilor carnetele de muncã.
Conform anexei la Ordinul Ministerului Muncii,
Familiei ºi Protecþiei Sociale nr.1083 din 7 martie 2011,
începând cu data de 01.01.2011 “se abrogã dispoziþiile
Decretului nr. 92 /1976 privind carnetul de muncã”, bazã
”art. 298 alin (3) Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare“. Prin urmare, de la 1
ianuarie 2011 a încetat existenþa carnetului de muncã, dupã
aceastã datã evidenþa personalului încadrat în muncã
realizându-se electronic prin intermediul registrului general
de evidenþã a salariaþilor reglementat prin H.G. nr. 161/2006
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Întrebarea care se pune acum, este cum se va þine
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face sejururi prin atlase
geografice ºi poate... veþi face
multe lucruri bune pentru copiii
români.
Faceþi-vã profesori de limba
ºi literatura românã ºi veþi merge
din cancelarie la clasã, fãcând
calcule aritmetice, verificând
dacã vã mai ajunge leafa douã,
trei zile dupã ziua plãþii, deºi ar
trebui sã vã gândiþi la poezia
eminescianã de dragoste. Faceþivã profesori de matematicã ºi
veþi merge la clasã înjurând în
limbi strãine sau faceþi-vã
profesori de muzicã ºi veþi merge
la clasã fluierând a pagubã. Nu în
ultimul rând, în funcþie de anotimp ºi de
gust, vã veþi îmbrãca de la Casa de modã
“DE PE NAILON” pentru mai multã
credibilitate în societate.
Nu-i vorbã, profesorii nu sunt niºte
oameni plini de ifose, dar prea am picat
pe palme rele de douãzeci de ani ºi niºte
indivizi cu minte slabã ºi lãcomie
mistuitoare promoveazã aparenþa ºi
modelele putrede din societatea
româneascã.
Dincolo de toate acestea, am
încredere în copiii care ºtiu cã “porcul
este un animal prolific” ºi îi mulþumesc
preºedintelui american pentru gândurile
ce le are faþã de profesia de dascãl.
prof. Doru PERÞA (ªcoala Cupºeni)

evidenþa promovãrii salariaþilor din învãþãmânt?
Unii profesori suplinitori cu normã întreagã la un
colegiu (liceu, scoalã generalã), alþii profesori suplinitori au
într-un an ºcolar doar ½ normã iar ºi aceastã normã este în
douã, trei ºcoli, ceea ce reprezenta pânã nu demult (pentru
ultimul caz) vechimea în învãþãmânt de 1 an, iar vechimea
în muncã numai ½ ani. Dupã noua legislaþie, urmeazã ca
noi, secretarele, sã adunãm toate fracþiunile de timp lucrate
atât cele prevãzute în carnetul de muncã pânã în 01.01.2011
cât ºi perioadele menþionate în adeverinþele ce le vom primi
de la colegele noastre (dupã 01.01.2011), astfel încât sã
rezulte vechimea în muncã, vechimea neîntreruptã în
învãþãmânt, vechimea la catedrã lucru ce ne permite sã
stabilim în continuare ziua, luna ºi anul când au dreptul
cadrele didactice la promovarea într-o gradaþie superioarã
de salarizare, modificarea sporului de vechime în muncã,
acordarea sporului de fidelitate, etc. La fel se procedeazã ºi
cu profesorii titulari în mai multe ºcoli precum ºi cei
detaºaþi. În consecinþã, trebuie sã avem mare grijã de
adeverinþele primite. Ce simplu e…! Nu-i aºa?
Vom vedea dacã noua variantã de REVISAL va fi mai
complexã ºi dacã o sã ne ajute în vederea stabilirii vechimii
ºi drepturilor salariale pentru personalul din învãþãmânt.
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Curier juridic

Noua lege privind salarizarea în învãþãmânt
În Monitorul Oficial al României, Parte I nr. 323 din 10
mai 2011 a fost publicatã Legea nr. 63/2011 privind
încadrarea ºi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic
ºi didactic auxiliar din învãþãmânt.
Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 63/2011 „începând cu
data intrãrii în vigoare a prezentei legi (13.05.2011) ºi pânã la
31 decembrie 2011, personalul didactic ºi didactic auxiliar
din învãþãmânt beneficiazã de drepturile de naturã salarialã
stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege”. Anexa
nr. 2 prevede salariile de încadrare pentru personalul didactic
din învãþãmânt preuniversitar, iar anexa nr. 3b prevede
salariile de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din
învãþãmânt preuniversitar.
Anexa nr. 5 cuprinde metodologia de calcul al drepturilor
salariale care se acordã personalului didactic þi didactic
auxiliar din învãþãmânt.
Calculul salariilor personalului didactic se realizeazã
conform urmãtoarei machete:

Iar calculul salariilor personalului didactic auxiliar se
realizeazã conform urmãtoarei machete:

Conform acestei legi concediul pentru creºterea copilului
în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani nu întrerupe
vechimea în învãþãmânt, dar nu constituie vechime efectivã
în învãþãmânt pentru acordarea sporului de stabilitate.
Sporul de vechime se calculeazã prin aplicarea
procentelor din tabelul de mai jos la salariul de bazã calculat

ca sumã între litereleA, B, C, D, E din machetele anterioare.

Pentru personalul didactic care predã la clase în regim
simultan se acordã un spor calculat la salariul de bazã, dupã
cum urmeazã: a)pentru douã clase de elevi - 7%; b)pentru 3
clase de elevi - 10%; c)pentru 4 clase de elevi - 15%.
Personalul didactic calificat ºi cel de conducere
beneficiazã de indemnizaþie de pânã la 20% din salariul de
încadrare conform HG nr. 1613/2009 pentru desfãºurarea
activitãþii într-o zonã izolatã. Dacã persoanele beneficiau la
data de 31 decembrie 2009 de o sumã mai mare reprezentând
aceastã indemnizaþie, decât cea prevãzutã
în HG nr. 1613/2009, acestea primesc o
compensaþie tranzitorie.
Persoanele care la data de 31
decembrie 2009 beneficiau de sporul de
doctorat de 15% din salariul de bazã,
beneficiazã de acest spor ca o
compensaþie tranzitorie.
Atât personalul didactic, cât ºi
personalul didactic auxiliar beneficiazã de
un spor de pânã la 15% din salariul de bazã
pentru condiþii vãtãmãtoare sau
periculoase, în baza unui regulament
aprobat prin HG la propunerea MECTS.
Dar, p ânã la
elaborarea acestui
regulament sporul de condiþii periculoase
ºi vãtãmãtoare se acordã numai
persoanelor care au beneficiat de acest
spor ºi în mãsura în care activitatea se
desfãºoarã în aceleaºi condiþii.
Personalul didactic cu o vechime
efectivã în învãþãmânt de peste 25 de ani, cu gradul didactic I,
beneficiazã de reducerea normei didactice cu
douã ore sãptãmânal, fãrã diminuarea salariului,
pânã la data de 31.08.2011.
Plata concediului de odihnã pentr u
personalul didactic ºi didactic auxiliar se face
conform art. 23 din OG nr. 10/2008.
Personalul didactic auxiliar care desfãºoarã
activitate de control financiar preventiv
beneficiazã de o majorare de 10% a salarului de
bazã. Persoanele care la 31.12.2010 beneficiau
de sporul pentru controlul financiar preventiv,
primesc pe lângã sporul de 10% ºi o sumã
compensatorie ca diferenþã între valoarea iniþialã ºi valoarea
actualã. De asemenea, persoanele care la 31.12.2010
beneficiau de un spor pentru activitatea de audit, beneficiazã
de acea sumã în compensaþie tranzitorie.
Mariana NUSZER-ÞÎNÞA, consilier juridic
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CONFERINÞA NAÞIONALÃ FSLI
În perioada 6 - 8 mai 2011, la Sinaia a avut loc Conferinþa
Naþionalã Extraordinarã a FSLI. În cadrul conferinþei a fost
prezentat raportul de activitate al federaþiei pentru perioada
decembrie 2007 - aprilie 2011 ºi a fost ales noul preºedinte
în persoana d-lui Simion Hãncescu.
Au fost aleºi, de asemenea, primvicepreºedintele - Ioan Þenþ
(Bihor) ºi 2 vicepreºedinþi: Adrian Voica (Argeº) ºi Emil
Mocean (Bistriþa-Nãsãud).

RAPORT DE ACTIVITATE
decembrie 2007- aprilie 2011

Drepturi obþinute
• majorarea cu 10% a salariilor personalului didactic de
predare debutant, cu definitivat ºi grad didactic II, prin O.G.
nr. 15/2008;
• obþinerea tichetelor cadou prin O.U.G. nr. 43/2008, în
limita fondurilor aprobate prin bugetul propriu;
• reglementarea salarizarii absolventilor ciclului I
Bologna, precum ºi posibilitatea cadrelor didactice
titulare de a se pretransfera din mediul rural în
mediul urban sau de la un ciclu inferior de
învãþãmânt la unul superior
Drepturi obþinute în instanþã
- tranºe suplimentare de vechime;
- decontarea cheltuielilor de naveta;
- aplicarea Legii nr. 220/2007, începand cu 1 ianuarie
2007;
- reducerea normei didactice de predare, pentru
educatorii, învãþãtorii ºi institutorii cu grad didactic I ºi peste
25 de ani vechime în învãþãmânt.
Participarea la elaborarea actelor normative
1. Legea salarizarii unitare
• În primãvara anului 2009, la Ministerul Muncii au
avut loc peste 20 de runde de negocieri;
• Coeficienþii de ierarhizare obtinuþi: 2,9 (învatatorul
debutant) - 9,17 (profesorul cu gr. didactic I ºi
vechime de peste 40 de ani în înv), pe o scarã 1/12;
• Dup ã interven þ ia Ministerului Muncii: 1,35
(învãþãtorul debutant) - 4,25 (profesorul cu gr. I ºi
vechime de peste 40 de ani în înv.);
• Prin Legea 284/2010 coeficienþii de ierarhizare: 1,77
(învãþãtorul debutant), 2,1 (profesorul debutant) -
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5,36 (profesorul cu gr. didactic I ºi vechime de peste
40 de ani în înv.);
• Aplicarea acestei legi ar conduce la o marire a
salariilor, in medie cu 47%;
• În judeþele Botoºani ºi Suceava s-a obþinut în instanþã
aplicarea Legii 221/2008, începând cu luna
noiembrie 2010;
• Legea de salarizare în 2011 pentru personalul didactic
ºi didactic auxiliar blocheazã aplicarea Legii 221 ºi
în 2011.
2. Legea Educaþiei Naþionale
• 2008: Pachetul legislative - ministrul Educaþiei
CristianAdomniþei;
• 2009: Codul Educatiei - ministrul Educaþiei Ecaterina
Andronescu;
• 15 sept. 2009: Guvernul României îºi angajeazã
rãspunderea pe LEN; este declaratã
neconstituþionalã;
• 12 aprilie 2010: Guvernul României aprobã un alt
proiect al LEN; noua lege intrã în vigoare pe 9
februarie 2011.
Prevederi contestate în LEN
• Pierderea titularizãrii în sistemul de învãþãmânt;
• Trecerea clasei a IX-a la gimnaziu;
• Dispariþia unor drepturi, cum ar fi: reducerea cu 2 ore a
normei didactice pentru personalul didactic cu o
vechime în învãþãmânt de peste 25 de ani ºi gr.
didactic I, pensionarea cu 3 ani mai devreme decât
vârsta standard;
• Componenþa C.A.;
• FSLI a demarat procedurile pentru o iniþiativã
legislativã de modificare a L.E.N.
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3. Codul Muncii ºi Legea Dialogului
Social
• Cele douã legi au fost adoptate prin
angajarea rãspunderii guvernamentale;
• Legea Dialogului Social:
imposibilitatea negocierii CCMNN,
CCMNJ, neobligativitatea invitãrii liderilor
de sindicat la ºedinþele Consiliului de
administraþie;
Alte activitãþi în care s-a implicat FSLI
• OUG 136/2008, care a blocat aplicarea
Legii 221/2008, a fost atacatã la Curtea
Constituþionalã a României;
• FSLI a înaintat plângeri la OIM ºi la
Comisia de Petiþii a PE;
• Ianuarie 2009: au început negocierile la
un nou Contract colectiv de munca la nivel de
ramurã;
• 2009: aplicarea parþ ial ã a Legii
315/2006 130 lei;
• OUG 114/2009- 15.000 posturi în învãþãmânt - atacatã
laAvocatul Poporului;
• FSLI a solicitat acordarea distincþiilor “Gheorghe
Lazãr”;
• FSLI a solicitat elaborarea Proiectului de Regulament
pentru acordarea în 2011 a sporurilor pentru condiþii
periculoase sau vãtãmãtoare.
Acþiuni de protest
• 15.10.2008- miting cu 15.000 de participanþi;
• 5.10.2009- grevã generalã de o zi;
• 7.10.2009- mitingul confederaþiilor;
• martie 2010- mitinguri ºi pichetãri la nivel local;
• 22.04.2010 - grevã generalã de o zi;
• 31.05.2010 - greva generalã anunþatã a fost un eºec;
• 5.10.2010 - miting în Piaþa Victoriei cu 8.000 de
personae;
• 2,3,4 martie 2011 - pichetarea MECTS;

• 14.04.2011- depunerea petiþiilor la Registratura
MECTS;
• 5.04.2008 - Ljublijana/Slovenia;
• Euro-Manifestaþia C.E.S;
• 9.04.2011 Godollo/Ungaria;
• Euro-miting
Formare profesionalã ºi programe la nivel european
• 17.06. 2010 - lansarea Proiectului “Împreuna pentru
calitatea în educaþie! Dezvoltarea resurselor umane din
învãþãmântul preuniversitar prin parteneriat educaþional”
• FSLI este partener în proiectele:
• - “Corelarea ofertei educaþionale a învãþãmântului
profesional ºi tehnic cu cerinþele pieþei muncii”
• - „Promovarea prin acþiuni inovatoare a egalitãþii de
ºanse ºi de gen în cadrul organizaþiilor de parteneri social, cu
accent pe instituþii de educaþie”.

Mesajul preºedintelui FSLI
în urma Conferinþei Extraordinare FSLI
Cãtre Sindicatele afiliate,
În calitate de preºedinte ales al Federaþiei Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt doresc sã vã mulþumesc pentru votul de încredere pe care mi laþi oferit în cadrul Conferinþei Naþionale Extraordinare, desfãºuratã la
Sinaia, în perioada 6-8 mai 2011.
Vã asigur cã voi trata cu maximã seriozitate ºi responsabilitate
atribuþiile care îmi revin ºi voi avea grijã sã nu vã dezamãgesc. Sunt convins
cã voi putea realizez ceea ce mi-am propus, dar pentru acest lucru am nevoie
de o echipã solidã, care trebuie sã aibã un singur interes: sã sprijine
membrul de sindicat. Nu voi face promisiuni demagogice, pentru cã vreau
sã las faptele sã vorbeascã în locul meu.
Provocãrile de care am avut parte în ultima vreme poate cã ne-au fãcut sã
pãrem vulnerabili ºi sã ne pierdem încrederea în noi. Dar, eu sunt convins cã
este doar o aparenþã. Dacã nu am fi fost uniþi, nu am fi rezistat.
Cred în voi ºi am certitudinea cã, prin profesionalismul de care daþi
dovadã, vom rãmâne cea mai puternicã federaþie din România.
Vã mulþumesc,
Preºedinte, Simion HÃNCESCU

Structura anului ºcolar
2011-2012

Anul ºcolar 2011-2012 începe pe data
de 1 septembrie 2011, se încheie pe data
de 31 august 2012 ºi se structureazã pe
douã semestre, dupã cum urmeazã:
Semestrul I
Cursuri: luni, 12 septembrie 2011 vineri, 23 decembrie 2011.
În perioada 22 - 30 octombrie 2011,
clasele din învãþãmântul primar ºi
grupele din învãþãmântul preºcolar sunt
în vacanþã.
Vacanþa de iarnã:
sâmbãtã, 24
decembrie 2011 - duminicã, 15 ianuarie
2012
Semestrul al II-lea
Cursuri: luni, 16 ianuarie 2012 vineri, 6 aprilie 2012
Vacanþa de primãvarã: sâmbãtã, 7
aprilie 2012 - duminicã, 22 aprilie 2012
Cursuri: luni, 23 aprilie 2012 - vineri,
22 iunie 2012
Vacanþa de varã: sâmbãtã, 23 iunie
2012 - duminicã, 9 septembrie 2012
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Promovarea egalitãþii de ºanse ºi de gen în cadrul organizaþiilor
partenerilor sociali, cu accent pe instituþiile de educaþie
Sindicatul din Învãþãmânt Neamþ este
iniþiatorul unui proiect pe tema egalitãþii de ºanse
ºi de gen, cu accent pe instituþiile de educaþie.
Proiectul a fost lansat în cadrul unei Conferinþe de
presã în data 20 mai a.c., iar obiectivul general
urmãreºte creºterea gradului de conºtientizare
asupra principiului egalitãþii de ºanse ºi de gen în
cadrul societãþii civile a peste 600 de persoane, din
care minim 300 de femei, din Regiunile NE, NV ºi
Regiunea Bucureºti-Ilfov. Proiectul va contribui la
promovarea la nivel multi-regional a principiilor
de egalitate de ºanse ºi de gen, în conformitate cu
standardele UE, inclusiv prin transferul de bune
practici ale partenerilor sociali ºi autoritãþilor
publice locale din þãrile partenere (Italia ºi
comunitãþi din România.
Spania) cãtre organizaþii din România.
Prin proiectul Promovarea prin activitãþi inovatoare a
Grupul þintã direct cãruia i se egalitãþii de ºanse ºi de gen în cadrul organizaþiilor
a d r e s e a z ã a c t i v i t ã þ i l e partenerilor sociali, cu accent pe instituþiile de educaþie
proiectului este format în iniþiatorii îºi propun implicarea ºi colaborarea cu ANES,
mod special din cadre membrii CONES/COJES, Ministerul Muncii, Ministerul
didactice care vor dobândi Educaþiei, ONG-uri, precum ºi cu autoritãþile publice locale
competenþe ºi abilitãþi ºi din fiecare regiune în care se desfãºoarã programele
pentru a contribui ulterior proiectului.
la dezvoltarea ºi
Noi le urãm colegilor din judeþul Neamþ succes ºi
promovarea principiului îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse. (I.P.)
egalitãþii de
ºanse ºi de gen
în societatea
româneascã.
(urmare din pag. 1)
Pentru a atinge toate obiectivele
Nu vom renunþa la lucrurile bune începute în anii trecuþi. Prin urmare,
propuse, în cadrul proiectului vor fi vom merge mai departe cu procesele privind recâºtigarea drepturilor
elaborate ºi dezvoltate o serie de salariale. Principalul obiectiv este ca pânã la începutul anului 2012 sã
i n s t r u m e n t e i n ova t o a r e , p r e c u m : deschidem acþiuni în instanþã pentru toþi membrii de sindicat. Evident
conceperea unui Manual al utilizatorului, dorinþa cea mai mare este ºi reuºita acestor procese, astfel încât colegii noºtri
elaborarea unui Ghid pentru egalitatea de sã îºi recupereze mãcar 33% din drepturile câºtigate. Vom depune toate
ºanse ºi de gen în România, editarea broºurii eforturile în cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Muncã, la nivel de
EQUAL, un portal WEB ºi o platformã grup de unitãþi, pentru obþinerea cât mai multor avantaje pentru membrii de
multi-regionalã de comunicare accesibilã sindicat.
SLIMM va merge, însã ºi pe dezvoltarea altor direcþii, þinând pasul cu
partenerilor sociali, instituþiilor de educaþie
întregul
context legislativ, social ºi economic. Un punct cheie îl va constitui
ºi autoritãþilor publice ºi locale. De
Centrul
de
Formare "Eurostudy", în care vom organiza cursuri de formare
asemenea 30 dintre participanþii de la cele
trei workshop-uri prevãzute în proiect vor profesionalã ºi continuã, accesibile tuturor membrilor de sindicat.
Sindicatul nostru va avea grijã nu doar de latura profesionalã a oamenilor
lua parte la douã vizite de studiu, de 5 zile
fiecare, în Italia ºi Spania pentru transferul sãi, ci ºi de cea recreativã. Oferta turisticã de la Ocna ªugatag va fi dezvoltatã
de bune practici rezultate din programe astfel încât sã serveascã nevoile membrilor de sindicat, chiar dacã puterea lor
similare în comunitãþile locale ºi pentru a financiarã este scãzutã. Vom crea mai multe facilitãþi de care sã beneficiaþi,
ca membrii ai FSLI, cu ajutorul legitimaþiilor de sindicat, iar înfiinþarea CAR
identifica actiunile pe care le întreprind
SLIMM este un alt obiectiv pe care vrem sã îl concretizãm. ªi, nu în ultimul
autoritãþile locale din cele douã þãri pentru
rând, comunicarea între conducerea SLIMM, liderii de sindicat din unitãþile
a susþine accesul femeilor la procesul de învãþãmânt ºi membrii de sindicat va fi din ce în ce mai bunã.
d e c i z i o n a l , d e z vo l t a r e a s p i r i t u l u i
Stategia sindicatului judeþean va fi completatã de stategia FSLI care se va
antreprenorial, punându-se accent pe aplica la nivel naþional. Dar toate aceste nu se pot face fãrã membrii de
iniþiativele de afaceri ale femeilor sindicat implicaþi, optimiºti ºi plini de speranþe, pentru cã sindicatul nu sunt
emigrante provenind din Romania eu, suntem NOI.
experienþe pozitive ºi transferabile în
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CURSURI DE FORMARE „EUROSTUDY”
Sindicatul Liber din Învãþãmânt
Maramureº organizeazã cursuri de
formare, prin Centrul de formare
„EUROSTUDY”
(www.eurostudy.blogspot.com), pentru
urmãtoarele specializãri:
delegat sindical naþional;
delegat sindical de
întreprindere;
formator;
inspector resurse umane;
mentor.
Primele douã cursuri se adreseazã în
special liderilor sindicali.
Cursul de „formator” este pentru tot
personalul din învãþãmâ nt, 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
C N F PA , p a r t i c i p a n þ i i
obþinând diplome
recunoscute la nivel naþional
de cãtre Ministerul Muncii ºi
Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului.
Durata unui curs este de
trei zile: douã zile de curs ºi a
treia de evaluare.
Preþuri:
1. 600 lei/cursant, în Baia
Mare, la sediu S.L.I. MM
(include suport curs, taxã
eliberare certificat CNFPA)
2. 900 lei /cursant, la
Centrul de Formare ºi Odihnã
al S.L.I. MM de la Ocna
Sugatag (include cazare,
masã, suport curs, taxã
eliberare certificat CNFPA)
Membrii Sindicatului
Liber din Învãþãmânt
Maramureº beneficiazã de o
reducere de 75%, adicã 150
lei/ cursant pentru cursurile
din Baia Mare ºi 50%, adicã
450 lei/ cursant (include
costul pentru cazare ºi masã),
respectiv 75%, adicã 150 lei/
cursant pentru cursurile care
se desfãºoarã la Ocna ªugatag.
Membrii Federaþiei
Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt ºi ai Confederaþiei
Sindicatelor Democratice din

România beneficiazã de reducere de 25%,
adicã 675 lei/cursant.
Cursurile se organizaeazã organizeazã
în zilele de joi si vineri dupã masã ºi
sâmbãta, la sediul S.L.I. MM sau la Centrul
de Formare de la Ocna ªugatag ºi pot fi
plãtite în rate.
Înscrierea se poate face prin
completarea unei cereri, care pote fi
descãrcatã de pe site-ul www.slimm.ro,
urmând ca aceasta sã fie trimisã prin email.
slimm_mm@yahoo.com , fax. 0262211857), depunere directã la sediul SLÎ
MM sau la responsabilii de zone: Anuþa
Bizãu, tel. 0725-526185 (zona Sighet);
Dorel Merciu, 0749-112204 (zona
Ulmeni); Licã Constantin, tel. 0749112203 (Zona Viºeu); Cristina Buda, tel. 0725-526186 (zona
Tg. Lãpuº);
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Oferte turistice 2011

Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº pune la dispoziþia membrilor SLI MM ºi API MM
urmãtoarele oferte turistice:
1. Litoralul Mãrii Negre:
a) Cap Aurora: Hotel Safir;
b) Venus: Hotel Perla Venusului;
c) Eforie Nord: cãsuþe, Complexul Marea Neagrã;
d) Neptun: Hotel Bâlea.
2. Altele
a) Staþiunea Felix: Hotel Padiº;
b) Staþiunea Sovata: Vila Magistraþilor.
3. Ocna ªugatag, Centrul de formare ºi odihnã
„EUROSIND” al S.L.Î. MM (www.eurosind.ro)

1. Preþul include costurile de cazare în camerã dublã, pe perioada
celor 7 nopþi de cazare +demipensiune;
2. Preþul include accesul la piscinã, saunã, internet;
3. Cazarea se face începând cu ora 14, iar eliberarea camerei
Persoana de contact:
hotelului cel mai târziu la ora 10;
Administrator SC "SLI Maramureº" SRL
4. La înscriere se va achita un avans de 30% din valoarea pachetului
Petru OROS tel. 0749112200.
în contul:
z Pentru staþiunile care oferã ºi tratament, oferta se
RO89CECEMM0101RON0367864 CEC BANK BAIAMARE.
va face dupã data de 30 Martie 2011
5. Oferta este valabilã pânã în 10 Iunie 2011

NOU* - Oferim meniul zilei, preþ: 11 lei

z Rezervãrile pentru staþiunile de odihnã se pot
face în perioada 15 Martie -10 Iunie 2011.
z Pentru staþiunile de odihnã ºi tratament perioada
de rezervare nu este limitatã.
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