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A FI sau A NU FI MEMBRU SLI MM
Conform Legii Dialogului
Social sindicatul este o formã
de organizare voluntarã a
angajaþilor, în scopul apãrãrii
drepturilor º i promov ã rii
intereselor lor profesionale,
economice ºi sociale în relaþia
cu angajatorul.
Membrii de sindicat din
ºcolile din Maramures trebuie,
începând cu momentul aderãrii,
sã respecte statutul SLI MM
(postat pe site). În Statutul SLI MM la CAPITOLUL
V. DOBÂNDIREA ªI ÎNCETAREA CALITÃÞII
DE MEMBRUALS.L.Î.MM. se poate citi:
Art.13 Poate fi membru al Sindicatului Liber din
Învãþãmânt Maramureº: a) orice persoanã care este
salariat al învãþãmântului din judeþul Maramureº; b)
are vârsta minimã de 18 ani; c) cunoaºte ºi respectã
prevederile prezentului Statut; d) plãteºte cu
regularitate cotizaþia de membru de sindicat; etc
Art.17 Încetarea calitãþii de membru de sindicat
are loc prin: a) retragerea din sindicat pe baza unei
cereri scrise pânã în 15 a lunii; b) excluderea din
sindicat; etc
Art.18 (1) Membrii de sindicat au dreptul de a se
retrage din sindicat oricând, fãrã a avea obligaþia de a
motiva aceastã optiune. (2) Retragerea din sindicat
atrage dupã sine pierderea tuturor drepturilor acordate
de sindicat membrilor sãi. (3) În cazul revenirii în
sindicat, în cursul unui an de la data retragerii, cel în
cauzã are obligaþia sã achite cotizaþia de membru pe
toatã perioada cât a fost retras din sindicat pentru a i se
recunoaºte continuitatea.
Concret:
- Cei care doresc sã se retragã ar trebui sã facã o
cerere scrisã;
- Dacã se vor reînscrie ºi doresc sã-si pãstreze
continuitatea trebuie sã plãteascã retroactiv lunile în
care nu au cotizat, dar nu mai mult de un an de zile;
- Cei care nu sunt membri de sindicat nu
beneficiazã de programul social al SLI MM, bilete de
odihnã ºi tratament ºi nu pot fi reprezentaþi în instanþã;
- Cei care nu formuleazã cerere de retragere din
sindicat, dar refuzã sã plãteascã cotizaþia vor fi excluºi
conform statutului;
- Angajaþii aflaþi în procese care ºi-au pierdut
calitatea de membru SLI MM vor fi retraºi de pe
împuternicirile aflate în instanþele de judecatã;
- Angaja þ ii care se reg ã sesc în hot ãrâ ri
judecãtoreºti pronunþate în procesele intentate de SLI
MM ºi care se retrag din sindicat înainte de punerea lor
în executare nu vor beneficia de sprijinul sindicatului
în vederea recuperãrii drepturilor bãneºti cãºtigate
(exemplu: o eventualã procedura de executare silitã ce
o va promova SLI MM);
Sfârºitul de an e un bun prilej pentru bilanþ. Chiar
sindical. Salariaþii din învãþãmânt pot opta pentru a fi,
sau a nu fi membru de sindicat. Noi vom continua
activitatea sindicalã ca ºi pânã acum. Nu trebuie sã
uitãm însã cã absenþii nu au niciodatã dreptate.
Prof. Liviu Marian POP
Preºedinte S.L.Î. MM
liviumarianpop@yahoo.com

Sãrbãtoarea Crãciunului
sã vã deschidã poarta spre un An Nou
plin de bucurii ºi împliniri!

La mulþi ani!

Elevi de la Grup ªcolar Ocna ªugatag

„EDUCAÞIA, PE LOCUL I”

Sistemul de învãþãmânt românesc a fost într-o permanentã crizã:
financiarã, de resurse umane, de idei. Printr-un parteneriat solid ºi o
dezbatere realã putem identifica problemele educaþiei, ca apoi sã
oferim soluþiile ºi cãile de rezolvare.
FSLI va merge în toate regiunile de dezvoltare ºi va dezbate, în
cadrul unei caravane, problemele învãþãmântului românesc.
Concluziile dezbaterilor vor sta la baza unei iniþiative legislative de
modificare a LEN.
Încercãm prin aceste demersuri sã aducem “EDUCAÞIA PE
LOCUL I”, numele sub care se va desfãºura aceastã serie de
dezbateri.
(continuare pe pag. 2)
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Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº

SLI Maramureº are pe rol ori finalizate
urmãtoarele tipuri de procese

Procese noi pe care dorim sã le începem în 2012:
sporul de condiþii periculoase ºi vãtãmãtoare pentru
personalul nedidactic si didactic auxiliar;
încadrarea învãþãtorilor ?i educatoarelor ca profesor în
învãþãmântul primar ºi preºcolar începând cu 1 februarie;
reducerea normei didactice cu 2 ore/sãptãmânã pe
perioada 2009 sept. 2011;

Alte facilitãþi oferite de SLI MM (pe www.slimm.ro.):
- ajutoare materiale în conformitate cu Hot. 1/2011 pe care o
gasiti ºi în Jurnalul sindical nr.70;
- cursuri de formare: formator, mentor,inspector resurse
umane, evaluator în calitate, etc.
- ofertele turistice le gãsiþi pe www.eurosind.ro;
- consultanþã juridicã gratuitã;
- reduceri comerciale în baza legitimaþiei de membru SLI
MM etc.;

„EDUCAÞIA, PE LOCUL I”
(urmare din pag. 1)
Calendarul pentru dezbateri:
Bucureºti 5 decembrie 2011
Constanþa- 6 decembrie 2011
Galaþi- 9 decembrie 2011
Craiova- 15 decembrie 2011
Iaºi- 18 ianuarie 2012
Baia Mare- 20 ianuarie 2012
Sibiu- 25 ianuarie 2012
Timiºoara- 27 ianuarie 2012

învãþãmânt sã fie format în proporþie de 50+1 cadre
didactice ; Constanþa
3. Titularizarea în învãþãmântul preuniversitar sã
fie doar cea în sistem; - Galaþi
4. Reducerea normei didactice pentru cadrele
didactice cu grad I, 25 de ani vechime; - Craiova
5. Pensionarea anticipatã a cadrelor didactice, cu 3
ani înainte de împlinirea vârstei standard; - Iaºi
6. Finanþarea de bazã, asiguratã de la bugetul de stat,
a unitãþilor de învãþãmânt sã se facã direct prin
administraþiile financiare; - Sibiu
TEME:
7. Finanþarea de la bugetul de stat a programului
1. Învãþãmântul din România vs piaþa muncii; - “ºcoalã dupã ºcoalã”; - Timiºoara
Bucureºti
8. Durata studiilor la liceele teoretice sã fie de patru
2. Consiliul de administraþie al unitãþilor de ani. Baia Mare.
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Curier juridic

Echivalarea studiilor

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
permite echivalarea studiilor pentru cadrele didactice din
învãþãmântul preuniversitar care au absolvit colegiul cu
durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, dar
permite ºi recunoaºterea/echivalarea competenþelor
profesionale dobândite de cadrele didactice educatoare,
institutori, învãþãtori, maiºtri instructori ºi antrenori pentru
ocuparea funcþiei de profesor în învãþãmântul primar sau
preºcolar, profesor de instruire practicã, respectiv profesorantrenor în cluburile sportive ºcolare, palatele ºi cluburile
copiilor.
I. Echivalarea studiilor pentru cadrele didactice din
învãþãmântul preuniversitar care au absolvit colegiul cu
durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani
se face conform Metodologiei publicate în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 733 din 19/10/2011 aprobatã prin Ordinul
M.E.C.T.S. nr. 5553/2011. Conform acestei metodologii îºi
pot echivala studiile ”absolvenþii liceelor pedagogice, ai
ºcolilor postliceale pedagogice sau ai ºcolilor echivalente
care au absolvit cu diplomã ºi studii universitare de scurtã
duratã sau colegii universitare de institutori, încadraþi în
învãþãmântul preºcolar ºi primar; ...”. Cadrele didactice care
îndeplinesc condiþiile de studiii enunþate mai sus ºi care sunt
înscrise la programe de studii de licenþã, au obligaþia de a
finaliza aceste studii cu obþinerea diplomei de licenþã în
maximum 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei
metodologii.
Aceste studii, respectiv colegiul pedagogic ºi institutul
pedagogic se echivaleaza cu cliclul I de studiii universitare de
licenþã.
În vederea echivalãrii studiilor pentru ocuparea funcþiilor
didactice de profesor în învãþãmântul primar sau preºcolar
trebuie îndeplinite cumulativ urmãtoarele cerinþe la data
solicitãrii echivalãrii (art. 3 din Metodologie):
„a) sunt titulare sau încadrate prin suplinire în
învãþãmântul preuniversitar;
b) nu au fost sancþionate disciplinar ºi au obþinut
calificativul "Foarte bine" în ultimii 5 ani ºcolari încheiaþi,
respectiv calificativul parþial "Foarte bine" în anul ºcolar în
care solicitã echivalarea;
c) deþin avizele ºi atestatele necesare pentru ocuparea
postului didactic la data solicitãrii, conform metodologiei
privind miºcarea personalului didactic din învãþãmântul
preuniversitar;
d) au obþinut definitivarea în învãþãmânt;
e) au obþinut gradul didactic II;
f) au obþinut gradul didactic I;
g) au o vechime la catedrã de minimum 10 ani;
h) au obþinut minimum 90 de credite profesionale
transferabile în ultimii 5 ani, pe baza participãrii la
programe de perfecþionare acreditate de cãtre Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.”
Tot în aceastã metodologie se regãsesc condiþiile în care

se pot echivala studiile de scurtã
duratã pentru maiºtri-instructori
încadraþi în învãþãmântul special,
precum ºi în palatele ºi cluburile
copiilor ºi elevilor, pentru antrenorii
încadraþi în palatele ºi cluburile
copiilor ºi elevilor ºi cluburile
sportive ºcolare, dar ºi pentru
profesorii încadraþi în învãþãmântul
gimnazial, gimnazial special, ºcolile
de arte ºi meserii din învãþãmântul
special sau la anul de completare,
precum ºi în palatele ºi cluburile
copiilor ºi elevilor.
Conform art. 4 din Metodologie „dosarele cu documente
justificative, care atestã cã sunt îndeplinite cumulativ
condiþiile de echivalare prevãzute la art. 3, se transmit cãtre
inspectoratele ºcolare, inspectorului responsabil cu
dezvoltarea resurselor umane, în vederea centralizãrii ºi
înaintãrii cãtre structurile universitare care asigurã
formarea iniþialã ºi continuã a personalului didactic, pentru
evaluare ºi eliberarea atestatelor de echivalare”. Aceastã
procedurã de echivalare se finalizeazã cu acordarea
Atestatului de echivalare.
Absolvenþii colegiilor pedagogice sau a institutului
pedagogic care nu îndeplinesc condiþii prevãzute la art. 3 au
obligaþia ca în 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei
metodologii sã dobândeascã diplomã de licenþã. Cei care nu
vor obþine atestatul de echivalare sau nu vor obþine diplomã
de licenþã nu mai pot ocupa, cu statut de cadru didactic
calificat funcþii în învãþãmântul preuniversitar.
II. Recunoaºterea/echivalarea competenþelor
profesionale dobândite de cadrele didactice educatoare,
institutori, învãþãtori, maiºtri instructori ºi antrenori
pentru ocuparea funcþiei de profesor în învãþãmântul
primar sau preºcolar, profesor de instruire practicã,
respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive ºcolare,
palatele ºi cluburile copiilor se face conform Metodologiei
aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5484/2011.
Conform art. 10 lit. a din Metodologie a) în învãþãmântul
preºcolar, preºcolar special, primar, primar special, precum ºi
în palatele ºi cluburile copiilor, educatoarele, educatorii,
institutoarele, institutorii, educatoarele de sprijin, educatorii
de sprijin, învãþãtorii, învãþãtoarele, învãþãtoriieducatori,
învãþãtorii itineranþi/de sprijin, absolvenþi/absolvente cu
diplomã ai liceului pedagogic sau ai unei ºcoli postliceale
pedagogice acreditate/autorizate, în profilul postului didactic
ocupat, care îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:
„(i) sunt titulari/titulare sau sunt încadraþi/încadrate prin
suplinire în învãþãmântul preuniversitar la data solicitãrii;
(continuare în pag. 4)
Mariana NUSZER-ÞÎNÞA, consilier juridic
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Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº

Personalul nedidacic
în vizorul Primãriei Baia Mare
Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº a
organizat în 15 noiembrie de la ora 17.00, la Sala Milenium
din Baia Mare o dezbatere pe tema statutului personalului
nedidactic. La dezbatere au participat membrii SLIMM,
personal nedidactic, din unitãþile de învãþãmânt de pe raza
municipiului Baia Mare, directori ºi primarul municipiului
Cãtãlin Cherecheº.
La finalul dezbaterii s-au desprins urmãtoarele
concluzii:
a) Primãria se angajeazã sã asigure paza ºi securitatea
tuturor unitãþilor ºcolare cu firme de specialitate (nu vor fi
afectate unitãþile care au angajaþi paznici);
b) Primãria va asigura printr-o firmã specializatã
întreþinerea curþilor, terenurilor de sport, spaþiilor de joacã a
tuturor unitãþilor ºcolare din municipiul Baia Mare;
c) Primãria va asigurã materiale pentru întreþinere, þinutã
standard pentru serviciu a personalului nedidactic etc. la
nivelul tuturor unitãþilor ºcolare din Baia Mare;
d) Primãria va cãuta soluþii pentru decontarea navetei
personalului nedidactic precum ºi a abonamentului pe
mijloacele de transport a întregului personal din Baia Mare.
Vom reveni în numerele urmãtoare ale Jurnalului cu
informaþii suplimentare.
Petre OROS,
Responsabil personal nedidactic

Din nou despre gradaþia de merit
În numãrul trecut al Jurnalului sindical am publicat un
material privind gradaþia de merit cuvenitã personalului
didactic auxiliar în care Departamentul Comunicare al FSLI
ne informa cã „Federaþia a fãcut deja demersuri cãtre
Comisia pentru Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport din
Camera Deputaþilor, pentru modificarea actului normativ,
prin care personalul didactic auxiliar nu mai beneficiazã de
gradaþia de merit”. În rândurile urmãtoare vã informãm în
legãturã cu rãspunsul primit de la Comisia pentru
Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi Sport, preºedinte prof. univ.dr.
Sorin Dumitrescu:
“Am primit scrisoarea dvoastrã, înregistratã la noi cu nr.
29/244/7.11.2011, referitoare la acordarea gradaþiei de
merit în învãþãmântul preuniversitar. Am constatat cã
Ordinul Ministrului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului nr. 5486/2011 a fost emis în aplicarea LEN nr.
1/2011 care defineºte distinct atât personalul didactic cât ºi
personalul didactic auxiliar. La art. 264, Legea educaþiei
naþionale precizeazã cã beneficiazã de gradaþia de merit
doar “personalul didactic”.
Pentru ca ºi personalul didactic-auxiliar sã beneficieye
de gradaþie de merit este nevoie de o iniþiativã legislativã de
completare a LEN.“
Departamentul Comunicare

Echivalarea studiilor
(urmare din pag. 3)
(ii) nu au fost sancþionaþi/sancþionate disciplinar ºi au
obþinut calificativul "Foarte bine" în ultimii 2 ani ºcolari
încheiaþi, respectiv calificativul parþial "Foarte bine" în anul
ºcolar în care solicitã recunoaºterea;
(iii) au obþinut cel puþin definitivarea în învãþãmânt la
data solicitãrii;
(iv) deþin avizele ºi atestatele necesare pentru ocuparea
postului didactic la data solicitãrii, conform Metodologiei
privind miºcarea personalului didactic din învãþãmântul
preuniversitar;
(v) au participat la programe de formare continuã sau
perfecþionare, avizate de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului în ultimii 5 ani, în specialitate,
didactica specialitãþii sau în domeniul psihopedagogiei”.
Tot în art. 10 sunt prevãzute condiþiile de echivalare ºi
pentru urmãtoarele categorii:
- învãþãmântul gimnazial special ºi ºcolile de arte ºi
meserii din învãþãmântul special, în învãþãmântul liceal ºi
postliceal, la anul de completare, precum ºi în palatele ºi
cluburile copiilor ºi elevilor, maiºtrii-instructori, absolvenþi
cu diplomã ai unei ºcoli de maiºtri sau ai unei ºcoli postliceale
acreditate/autorizate, în profilul postului didactic ocupat
- în cluburile sportive ºcolare ºi în palatele ºi cluburile
copiilor ºi elevilor, antrenorii, absolvenþi cu diplomã ai unei
ºcoli postliceale autorizate/acreditate, în profilul postului
didactic ocupat
Conform art. 12 din Metodologie „dosarele cuprinzând
documentele justificative, care atestã cã sunt îndeplinite
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condiþiile de recunoaºtere ºi echivalare a competenþelor
profesionale dobândite nonformal ºi informal, se întocmesc
la nivelul unitãþilor de învãþãmânt ºi se transmit
inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane
din cadrul inspectoratului ºcolar. Inspectorul responsabil cu
dezvoltarea resurselor umane centralizeazã situaþiile primite
ºi le înainteazã comisiei numite pentru recunoaºterea ºi
echivalarea competenþelor profesionale dobândite formal,
nonformal ºi informal, care îºi desfãºoarã activitatea
permanent la nivelul inspectoratului ºcolar, pentru evaluare.
Sunt evaluate numai dosarele cadrelor didactice care
îndeplinesc condiþiile minimale prevãzute la art. 10”.
„Se considerã îndeplinitã condiþia pentru ocuparea
funcþiei didactice de profesor pentru învãþãmântul preºcolar,
profesor pentru învãþãmântul primar, profesor de instruire
practicã, respectiv profesor-antrenor în cluburile sportive
ºcolare, palatele ºi cluburile copiilor, în cazul cadrelor
didactice care ocupã funcþii pentru cadrele didactice care
dobândesc minimum 100 de credite conform grilei de
echivalare între cunoºtinþele obþinute formal, nonformal ºi
informal ºi creditele care se pot acorda pentru acestea”.
Procedura de recunoaºtere ºi echivalare a competenþelor
se finalizeazã cu acordarea Atestatului de recunoaºtere ºi
echivalare a competenþelor dobândite formal, nonformal ºi
informal.
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MECTS pichetat
de cadrele didactice
Membrii Colegiului
Naþional al Liderilor
F e d e r a þ i e i
Sindicatelor Libere
din Învãþãmânt au
participat dupã
ºedinþa Colegiului
Liderilor din data de 9
noiembrie a.c. la un
protest spontan, care
a avut loc în fa þ a
Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului.
Începând cu data
de 15 noiembrie FSLI a
pichetat sediul
M i n i s t e r u l u i
Educaþiei, zilnic, între
orele: 11.00-14.00. La
proteste au participat alãturi de membrii FSLI din
toatã þara, FSI Spiru Haret ºi ai Federaþiei Educaþiei
Naþionale ºi membrii ai Sindicatului Liber din
Învãþãmânt Maramureº.
FSLI solicitã Guvernului României ºi Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului sã îºi
revizuiascã atitudinea faþã de politica salarialã ºi sã nu
îngheþe salariile angajaþilor din sistemul public în 2012.
Reamintim opiniei publice faptul cã în acest moment
salariaþii din educaþie au de recuperat de la Statul
român 33,4%, potrivit deciziilor obþinute în instanþã. La
acestea se mai adaugã alte 12 procente, bani
nerecuperaþi din tãierea salariilor cu 25%, aplicatã în
luna iunie 2010. Subliniem încã o datã cã
nerespectarea hotãrârilor judecãtoreºti irevocabile
privind plata unor drepturi salariale, reprezintã un abuz
fãrã precedent ºi totodatã asistãm la încãlcarea
drepturilor consfinþite de Convenþia Europeanã a

Drepturilor Omului.
FSLI solicitã deblocarea posturilor din unitãþile de
învãþãmânt, þinând cont de lipsa acutã de personal.
Federaþia noastrã solicitã autoritãþilor sã rezolve o
altã problemã cu care se confruntã învãþãmântul
românesc: numãrul prea mare de preºcolari/elevi la
grupe/clase. Sunt numeroase situaþii în care o
educatoare este nevoitã sã se ocupe de 40 de copii,
deºi legea prevede un numãr maxim de 20 de
preºcolari, la grupã.
FSLI cere ministerului de resort respectarea
prevederilor Legii Educaþiei Naþionale, prin care
educaþia ar trebui sã primeascã 6% din PIB, începând
cu 1 ianuarie 2012.
Federaþia noastrã reclamã ºi lipsa de dialog social
din partea instituþiilor Statului român, prin care se
doreºte reducerea la tãcere a sindicatelor.
Departamentul Comunicare FSLI

Angajaþii din educaþie pierd
sute de lei la salariu în fiecare lunã
Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt atrage
atenþia angajaþilor din educaþie cã promisiunile
Guvernului României privind majorarea salariilor dupã
luna aprilie 2012 este o minciunã crasã ºi o sfidare la
adresa dascãlilor din aceastã þarã. Niciun profesor nu
va primi o majorare / indexare salarialã, întrucât cadrele
didactice trebuie sã îºi recupereze, de fapt, drepturile
bãneºti care le-au fost luate în mod abuziv de actualii
guvernanþi.
În realitate, în acest moment fiecare profesor din
România pierde, în fiecare lunã, sute de lei la salariu.
FSLI a fãcut o analizã a salariilor pe care le vor primi
cadrele didactice în anul 2012, îngheþate la nivelul celor
din 2011, potrivit deciziei Guvernului României ºi a celor
pe care ar fi trebuit sã le primeascã dascãlii, dacã s-ar fi

respectat legile din România.
Vã reamintim cã Legea 118/2010, prin care au fost
reduse salariile bugetarilor cu 25%, ar fi trebuit sã
producã efecte doar pânã la data de 31 decembrie
2010. În plus, sentinþele irevocabile privind aplicarea
Legii 221/2008, act normativ prin care salariile cadrelor
didactice au fost majorate cu 33,4%, nu au fost puse în
aplicare.
Redãm mai jos câteva exemple de salarii (valoarea
netã) pe care le vor primi în 2012 cadrele didactice
comparativ cu cele pe care ar fi trebuit sã le primeascã
în mod real ºi cât pierd cadrele didactice din salariu în
fiecare lunã.
(continuare în pag. 6)
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Cursul de Asigurare Internã a Calitãþii
Sindicatul Liber din
Învãþãmânt Maramureº
î m p re u n ã c u F S L I
organizeazã un curs de
Asigurare Interna a
Calitãþii în Educaþie.
Acest curs are 69 de ore
(48 ore de teorie ºi
aplicaþii, 15 ore de
practicã ºi 6 de
evaluare) cu un numãr
de 18 credite. Se
adreseazã cadrelor
didactice, membre de
sindicat, reprezentante
ale corpului profesoral
sau ale sindicatului în
Comisia pentru evaluarea
ºi asigurarea calitãþii (CEAC) din unitãþile de
învãþãmânt.
Cursul are ca scop abilitarea membrilor CEAC, în
managementul ºi asigurarea calitãþii ºi are ca obiective:
§ Dezvoltarea competenþelor de înþelegere a
componenþei, rolului ºi rostului Comisiei de Evaluare ºi
Asigurare a Calitãþii (CEAC);
§ Dezvoltarea competenþelor de stabilire a rolurilor
membrilor CEAC privind implementarea sistemului de
management al calitãþii în unitatea de învãþãmânt;
§ Dezvoltarea competenþelor de autoevaluare a
nivelului calitãþii educaþiei furnizate de cãtre unitatea de
învãþãmânt;
§ Dezvoltarea competenþelor de identificare a
mãsurilor de
îmbunãtãþire identificate în urma
autoevaluãrii.
Dintre temele abordate menþionãm:

Conceptul
calitãþii;
Standardele
naþionale de evaluaredovezi ºi organizarea
dovezilor;
C E A C
constituire ºi regulament;
Proiectarea pe
termen mediu a activitãþii
CEAC, Strategia CEAC;
Planificarea
anualã a activitãþii
CEAC: Planul
operaþional;
Proceduri,
instrumente;
Demersul de
autoevaluare;
- Planul de îmbunãtãþire - constituire, utilitate;
- Raportul anual de evaluare internã (RAEI).
Preþul cursului este 325 lei pentru membri SLI
MM ºi 500 lei pentru celelalte cadre didactice. Cursul
se poate achita ºi în rate la sediu SLI MM.
Seriile sunt de 25 de persoane ºi se pot face ºi în afara
municipiului Baia Mare.
Cursul se desfãºoarã, de regulã, în trei etape: prima ºi
a doua etapã de joi dupã masa, vineri dupã masa,
sâmbãtã ºi duminicã, a treia etapã sâmbãtã dimineaþa
examen, la sediu SLI MM, str. Progresului, nr 46, Baia
Mare.
Informaþii suplimentare legate de înscrierea la curs
obþineþi la telefon 0737016124, email:
raulborsa@yahoo.com ºi de pe site-ul SLIMM,
www.slimm.ro
prof. Raul BORªA

Angajaþii din educaþie pierd sute de lei la salariu în fiecare lunã
Profesor, grad didactic I, 40 ani vechime
Salarii în platã
noiembrie 2011 - 1.650 lei
ianuarie 2012 - 1.650 lei
Salarii care ar fi trebuit sã se acorde
ianuarie 2012 - (fãrã tãierea cu 25%) - 1.900 lei
-(fãrã tãierea cu 25% + aplicarea L221/2008) - 2.500 lei
PIERDERE LUNARÃ: 850 lei

(urmare din pag.5)
Profesor debutant
Salarii în platã
noiembrie 2011 - 680 lei
ianuarie 2012 - 680 lei
Salarii care ar fi trebuit sã se acorde
ianuarie 2012 - (fãrã tãierea cu 25%) - 790 lei
- (fãrã tãierea cu 25% + aplicarea L 221/2008) - 1.060 lei
PIERDERE LUNARÃ: 380 lei

Profesor, grad didactic I, 10-14 ani vechime
Salarii în platã
noiembrie 2011 - 1.120 lei
ianuarie 2012 - 1.120 lei
Salarii care ar fi trebuit sã se acorde
ianuarie 2012 - (fãrã tãierea cu 25%) - 1.300 lei
- (fãrã tãierea cu 25% + aplicarea L 221/2008) - 1.504 lei
PIERDERE LUNARÃ: 384 lei

În total angajaþii din învãþãmânt care au avut
procese pe Legea 221/2008 au de recuperat de la
Statul român 6 miliarde de lei. Dacã adãugãm ºi rata
inflaþiei, suma se ridicã la aprox. 7 miliarde de lei.
Aceste calcule aratã faptul cã angajaþii din
învãþãmânt sunt victimele mãsurilor ilegale º i
iresponsabile luate de Guvernul României, în ultimii doi
ani.
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ASOCIAÞIA PENSIONARILOR SOLICITÃ SPRIJIN
În activitate majoritatea
cadrelor didactice fac parte
din FSLI, ca membri cu
drepturi ºi obligaþii,
reglementate de statutul
organizaþiei sindicale. În
urma negocierilor purtate de liderii sindicatului cu puterea, în
timp, profesorii au avut de câºtigat. Problema pensionarilor
este alta. Inevitabil, vine vremea
când fiecare dintre noi trebuie sã
pãrãsim catedra ºi intrãm într-o
etapã a vieþii numitã
PENSIONARE. Modul de
abordare al evenimentului ne
aparþine în exclusivitate. Unii se
bucurã cã au reuºit sã treacã pragul
ºi rup orice relaþie cu ºcoala. O fi
având motive ºi nu trebuie judecaþi.
Alþii regretã dãscãlia ºi ar dori sã
depãºeascã izolarea, nesiguranþa ºi
aparenta inutilitate. ªi ei au
propriile motive. Mai ales cã
pensionarea se suprapune cu vârsta
senectuþii care aduce ºi probleme de sãnãtate. Indiferent de
situaþie ºi natura profesiei, în general, pensionarii resimt
nevoia comunicãrii ºi a socializãrii. În acest sens s-a
constituit APIMM ( Asociaþia Pensionarilor din Învãþãmânt
Maramureº) cu scopul atragerii acestora în activitãþi utile de
genul: excursii, marcarea evenimentelor individuale,
programe artistice, vizite, în cazuri speciale, acordarea unor
ajutoare, diverse întâlniri etc.
Înfiinþatã în anul 2009, asociaþia, concret, a început sã
funcþioneze din 2010, la iniþiativa prof. Lucia Zoicaº ºi Liviu
Rãfan, foºti sindicaliºti cu vechi state de serviciu. Asociaþia
nu este un sindicat ºi nu negociazã drepturi individuale sau
colective. A fost o singurã excepþie. Multe procese ale foºtilor
membri de sindicat, deºi sunt pensionari, continuã sã se
deruleze în instanþã. Asociaþia s-a implicat în rezolvarea
problemei ºi în mare mãsurã a avut câºtig de cauzã. Regretãm

faptul cã o parte din colegi, dupã ce au câºtigat procesele au
abandonat asociaþia. Nu cred în oportunismul ºi în interesul
de moment al cadrelor didactice. Credibilitatea, în faþa
autoritãþilor impune nevoia consolidãrii ºi a creºterii
numãrului de membri. Cunoscutã ºi luatã în seamã, ulterior,
ar avea motive sã solicite ºi sprijin financiar unor instituþii ale
statului. Prof. Ioana Petreuº, vicepreºedinte al Filialei FSLI
este dispusã ca în continuare sã ne acorde ajutorul logistic
necesar. Gestul este lãudabil,
numai cã la ora actualã ºi filiala se
confruntã cu probleme greu de
soluþionat. Se subînþelege cã orice
asociaþie sau organizaþie, cu
membri puþini ºi subfinanþatã, nu
are ºanse de supravieþuire. Prin
urmare, pentru a pune în discuþie
viitorul, Comitetul director doreºte
ca, la sfârºitul lunii februarie anul
2012, sã organizeze o întâlnire cu
toþi membri ºi simpatizanþii
asociaþiei. Problema comitetului
este comunicarea cu pensionarii.
Iatã de ce, cu respectul cuvenit,
facem un apel cãlduros cãtre directorii de ºcoli ºi colegii care
încã slujesc catedra.
V-am fi profund recunoscãtori dacã a-þi transmite
colegilor pensionari mesajul nostru, scopul ºi intenþiile
asociaþiei. O copie xeroxatã a prezentului jurnal, ajunsã în
posesia colegilor pensionari ne-ar fi de un real folos. Gândiþivã cã ºi dvs. o sã vã vinã rândul. Relaþii detaliate gãsiþi la tel
0749-112206, ºi va rãspunde prof, Lucia Zoicaº. Trecând prin
Baia Mare, nu pierdeþi ocazia ca marþi sau joi între orele
21.00- 14.00 sã faceþi o vizitã la sediul Asociaþiei din strada
Petofi Sandor, situat lângã ISJ MM. Veþi afla lucruri
interesante. În numele Comitetului APIMM transmitem
tuturor colegilor de la catedrã sau pensionari Sãrbãtori
fericite ºi un cãlduros La MulþiAni!
prof. Vasile ILUÞ

În perioada 16-18 noiembrie la Cãciulata a avut loc

Consiliul Naþional al CSDR
În conformitate cu prevederile art.
42, din Statutul C.S.D.R. în perioada
16-18
noiembrie 2011a fost
convocat Consiliul National, la
Complexul Traian din Cãciulata,
judeþul Vâlcea.
Agenda lucr ã rilor Consiliului
Naþional a fost urmãtoarea:
8 Deschiderea lucrãrilor Consiliului
Naþional;
· Cuvântul de deschidere al domnului Iacob Baciu
preºedintele CSDR;
8 Aprobarea proiectului ordinii de zi:
8 Aprobarea organelor de lucru ale Consiliului
Naþional;

8 Probleme organizatorice:
· Validarea propunerilor din
partea organizaþiilor membre,
privind completarea
Consiliului National;
8 Dezbaterea º i aprobarea
Raportului CSDR cu privire la
activitatea desfãº urat ã în
perioada noiembrie
2010
noiembrie 2011;
8 Adoptarea Rezoluþiei Consiliului Naþional al CSDR;
8 Prezentarea ºi aprobarea Raportului Comisiei de
Cenzori ºi a Execuþiei bugetare pentru anul 2011;
8 Prezentarea ºi aprobarea proiectului BVC pentru
anul 2012;
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Actualitate

CURSURI DE FORMARE „EUROSTUDY”

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.

Sindicatul Liber din Învãþãmâ nt
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 învãþãmânt, cel de „Inspector

Pentru informaþii suplimentare sunaþi la nr.
tel. 0749-112207, dnaAlina Perºa.

PROGRAMUL SPECTACOLELOR
PE LUNA DECEMBRIE
Duminicã, 04.12. ora 18,00 PREMIERÃ
BUTOIUL CU PRAF ªI PULBERE
Regia: Marcel Þop
Scenografia: Anca Cernea
BUTOIUL CU PRAF ªI PULBERE

Joi, 08.12 ora 12,00

A FOST ODATÃ, CA NICIODATÃ ÎN… AMERICA
Spectacol pentru copii
Regia artisticã: Dan Þopa
Scenografia: Sorana Þopa

Vineri, 09.12 ora 11,00

A FOST ODATÃ, CA NICIODATÃ ÎN… AMERICA

Duminicã, 11.12 ora 18,00

BUTOIUL CU PRAF ªI PULBERE

Luni, 12.12 ora 11,00

A FOST ODATÃ, CA NICIODATÃ ÎN... AMERICA

Marþi, 13.12 ora 10,30

A FOST ODATÃ, CA NICIODATÃ ÎN... AMERICA

Miercuri, 14.12 ora 18,00

BUTOIUL CU PRAF ªI PULBERE

Joi, 15.12 ora 11,00

A FOST ODATÃ, CA NICIO DATÃ ÎN... AMERICA

Vineri, 16.12 ora 10,30

A FOST ODATÃ, CA NICIO DATÃ ÎN... AMERICA

JURNAL sindical
ISSN 1584-9899
imprimat la
CECONII Baia Mare
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Tiraj: 1000 exemplare
• se distribuie gratuit
membrilor SLÎ MM
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