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FSLI continuã formarea profesionalã
Pe lângã misiunea pe care
o are de a lupta pentru
apãrarea drepturilor
membrilor pe care îi
reprezintã, FSLI se implicã ºi
în formarea profesionalã a
acestora. Dupã încheierea
proiectului de succes
“Împreunã pentru calitatea în
educaþie!”, FSLI continuã
activitatea de formare prin
proiectul „Dezvoltarea sructurilor de dialog social în
sectorul educaþiei”, proiect al cãrui promotor este
CSDR, confederaþie la care este afiliatã FSLI. Prin
acest proiect vrem sã încurajãm funcþionarea
dialogului social privind sãnãtatea ºi securitatea la
locul de muncã în sectorul educaþional, pornind de la
ideea de a stimula activitatea Comitetului de Sãnãtate
ºi Securitate în Muncã din ºcoalã. Aceste Comitete
existã în ºcolile din România, dar membrii lor - cadre
didactice - au nevoie de formare profesionalã
continuã în domeniul protecþiei muncii. Vor fi instruiþi
400 de membri ai Comitetului de Sãnãtate ºi
Securitate în Muncã (CSSM) din 200 de ºcoli ºi vor fi
specializaþi 16 formatori în educaþia adulþilor privind
sãnãtatea ºi securitatea muncii, utilizând experienþa
pertenerilor norvegieni (prin 4 module de formare ºi
evaluarea finalã). De asemenea, aproximativ 3.000 de
copii din 400 de ºcoli ºi pãrinþii acestora vor beneficia
de o activitate mai bunã a CSSM ºi de o implementare
corectã a mãsurilor de siguranþã. Totodatã, vom
dezvolta în cadrul proiectului o paginã web, unde vor
fi informaþii privind munca decentã, dialogul social,
sãnãtatea ºi securitatea muncii.
De menþionat cã proiectul are douã componente de
bazã: consolidarea capacitãþii pentru dezvoltarea
CSSM în ºcoli ºi activitãþi de conºtientizare pentru
informarea, diseminarea ºi promovarea conceptelor
de muncã decentã, sãnãtate ºi securitate a muncii.
Finanþatorul proiectului este Programul Norvegian de
Cooperare pentru România, finanþat de Norvegia,
iniþiat ca parte a Acordului de Extindere a Spaþiului
Economic European, în scopul sprijinirii creºterii
economice ºi dezvoltãrii sustenabile ºi a consolidãrii
relaºiilor bilaterale dintre România ºi Norvegia.
Cursurile vor fi susþinute în cadrul Centrului Naþional
de Formare al FSLI ºi în cele 8 centre regionale de
formare.
Anticipãm cã proiectul va avea impact major
asupra aptitudinilor profesorilor în promovarea
dialogului social, va sprijini, prin resurse umane
instruite, politicile ºi strategiile adaptate în sistemul
educaþional, va dezvolta aptitudinile ºi mentalitãþile
orientate spre dialog, informare, comunicare ºi
participarea în procesul decizional, care pot fi
utilizate ulterior ºi de cãtre alte organizaþii din
sistemul educaþional.
Preºedinte FSLI, prof. Simion HÃNCESCU

Simpozion Naþional la Colegiul Tehnic „George Bariþiu” Baia Mare

Perspective moderne în învþãþãmântul tehnologic
„Interferenþe educaþionale”
În perioada 4-5 aprilie 2013, la Colegiul Tehnic „George
Bariþiu” Baia Mare, s-a desfãºurat a patra ediþie a Simpozionului
Naþional pentru elevi, studenþi ºi profesori. Acþiunea este
cuprinsã în Calendarul naþional al sesiunilor de referate ºi
comunicãri pentru elevi organizate în anul ºcolar 2012-2013,
poziþia 16, aprobat prin nota M.E.C.T.S nr. 26463/18.01.2013.
Simpozionul „Interferenþe educaþionale” a vizat valorizarea ºi
promovarea exemplelor de bunã practicã ce ilustreazã
creativitatea ºi inovarea în învãþãmântul tehnologic
preuniversitar ºi universitar, dezvoltarea competenþelor
personale, profesionale ºi sociale prin învãþarea pe tot parcursul
vieþii.
Secþiunile Simpozionului:
Secþiunea A - „Perspective moderne în învãþãmântul
tehnologic”
Secþiunea B - „ªcoala Paºaport spre Europa”
Secþiunea C - „Cartea Prietenul de suflet al omului”
Evenimentul s-a
dorit a fi un bun prilej
pentru diseminarea
ºi promovarea
rezultatelor elevilor,
studenþilor ºi
cadrelor didactice,
descoperirea celor
mai noi realizãri în
d o m e n i u l
tehnologiei,
identificarea
posibilitãþilor de
realizare a unor
colaborãri ºi parteneriate valoroase în vederea abordãrii unor noi
proiecte ºi participãrii la programe europene. Prin aceastã
acþiune organizatorii evenimentului ºi-au propus sã stimuleze
atât creativitatea elevilor ºi studenþilor, cât ºi a profesorilor care
deþin resurse insuficient evidenþiate ºi valorificate.
Evenimentul a fost susþinut de cãtre Inspectoratul ªcolar
Judeþean Maramureº, prin doamna Inspector ªcolar General al
judeþului Maramureº, prof. Ana Lucreþia Maria Moldovan ºi
prin inspector ºcolar de specialitate, prof. ing. Livia Pop.
Prof. Mihaela POPAN
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În zile 28 ºi 29 martie 2013 la Baia Mare ºi Bistriþa au avut loc dezbateri cu tema

Dialogul social - suport pentru dezideratul descentralizãrii,
în raport cu nevoile ºi interesele cetãþenilor
Confederaþia Sindicalã Naþionalã MERIDIAN a
organizat douã Conferinþe pe tema descentralizãrii în
sistemul sanitar ºi cel de educaþie, în cadrul proiectului
“Împreunã pentru dezvoltarea dialogului social în
România”. Obiectivul celor douã conferinþe a fost acela de a
asigura un cadru de dezbatere ºi dialog social între
reprezentanþii administraþiei publice locale ºi partenerii
sociali, pe teme ce privesc regionalizarea României,
reorganizarea sistemului sanitar ºi sistemului de învãþãmânt
în contextul regionalizãrii.
În cuvântul de deschidere al celor douã evenimente,
domnul ªtefan Petricean, preºedintele Confederaþiei
Sindicale Naþionale MERIDIAN ºi coordonator regional al
proiectului, a menþionat cã Guvernul a aprobat prin
Memorandum competenþele care vor fi transferate cãtre
viitoarele regiuni pentru a-ºi atinge obiectivele strategice

asumate. Procesul de regionalizare ºi descentralizare iniþiat
de Guvernul României este acum într-o etapã de concept ºi
fundamentare. De aceea este foarte importantã dezbaterea
publicã a viitoarei reforme administrative ºi trebuie urmãrit
impactul asupra cetãþenilor prin prisma intereselor legitime
ale acestora.
Domnul prefect de Maramureº, Anton Rohian, prezent la
conferinþa de la Baia Mare a subliniat cã „anul 2013 va fi
practic forþa noastrã ºi capacitatea noastrã de a vedea dacã în
Maramureº vom accesa fonduri. 2013 va fi un an greu, de
cumpãnã. În ce priveºte descentralizarea, în 5 aprilie vom
avea o întâlnire la Cluj cu vicepremierul Dragnea. Vom vedea
cum gândim noi sã intrãm în regionalizare.”.

Reorganizarea sistemului sanitar
În timpul dezbaterilor, având ca tematicã reorganizarea
sistemului sanitar, participanþii au prezentat probleme ºi au
exprimat puncte de vedere. Menþionãm
câteva dintre acestea:
Mircea Ciocan, preºedintele Sanitas
Maramureº, a adus în actualitate
problematica sistemului sanitar, în privinþa
regionalizãrii sistemului care presupune
pierderii personalitãþii juridice la nivelul
judeþelor a Direcþiilor de Sãnãtate Publicã
ºi a Caselor Judeþene de Asigurãri de
Sãnãtate care nu vor fi centru de regiune.
(continuare în pag. 6)
Preºedinte SLIMM, prof. Ioana PETREUª

Încadrarea º i salarizarea personalului nedidactic
În urma demersurilor ºi sesizãrilor
adresate Ministerul Educaþiei Naþionale,
prin intermediul Federaþiei, cu privire la
încadrarea ºi salarizarea personalului
nedidactic din învãþãmânt, am primit
urmãtoarele rãspunsuri:
-posturile didactice auxiliare ºi
nedidactice din sistemul preuniversitar
de stat se pot ocupa în conformitate cu
prevederile art. 22 alin. (2) din
O . U . G. 3 4 / 2 0 0 9 c o m p l e t a t ã º i
modificatã;
-având în vedere prevederile art. 1
alin.(2) din H.G nr.72/2013 privind
aprobarea normelor metodologice
pentru determinarea costului standard
per elev/ preºcolar finanþarea
cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizaþiile ºi alte drepturi salariale
în bani, stabilite prin lege, precum ºi a
contribuþiiilor aferente acestora pentru
unitãþile de învãþãmânt se face pe baza
costului standard astfel încât, în funcþie
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de încadrarea în cheltuielile bugetare
aprobate ºi a numãrului de posturi
aprobate, unitãþile de învãþãmânt pot
încadra personal nedidactic conform
reglementãrilor în vigoare;
Ca urmare a acestor rãspunsuri
evazive ºi antisociale, Sindicatul Liber
din Învãþãmânt Maramureº a cãutat alte
solu þ ii pentru sus þ inerea acestei
categorii de personal. În ceea ce priveºte
încadrarea, directorii curajo ºi din
unitãþile unde au rãmas cu personalul la
limita avariei au posibilitatea sã facã
angajãri pe perioadã determinatã
conform LEN, Art. 91, al. (1) ºi (2) ºi
Codului Muncii, Capitolul VI. În ceea ce
priveºte salarizarea, sindicatul, prin
intermediul doamnei preºedinte, a
sesizat ITM-ul întrucât sporul de
vechime nu se regãseºte în salariul de
bazã. Dacã acesta s-ar regãsi, aºa cum
susþine Ministerul Muncii, atunci ar
însemna cã suntem încadraþi sub salariul
minim pe economie.

Datoritã SLI MM, începând cu anul
2010, majoritatea membrilor de sindicat
din categoria personalului nedidactic ºiau depus acte la sindicat pentru
obþinerea unor drepturi bãneºti în
instanþã, cum ar fi: prima de vacanþã,
Legea 329 ºi Indemnizaþia de concediu.
În perioada care urmeazã aºteptãm
depunerea documentelor necesare
pentru procesele privind plata sporului
pentru condiþii grele, vãtãmãtoare ºi
periculoase. Rog colegii sã ia legatura cu
liderul de unitate pentru completarea
dosarelor pentru ca acestea sã poatã fi
depuse în termen.
Alte precizãri privind demersurile
Federa þ iei º i ale sindicatului din
Maramure º privind salarizarea º i
încadrarea personalului nedidactic le voi
face cunoscute prin intermediul
Jurnalalui sindical ºi al site-ului
slimm@yahoo.com.
Petre OROS
Responsabil personal nedidactic
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Curier juridic

NOUL COD DE PROCEDURÃ CIVILÃ I (NCPC)
Noul Cod de Procedurã Civilã
schimbã în mod substanþial modul de
desfãºurare al procesului civil ca
urmare a introducerii unor instituþii cu
caracter de noutate, precum ºi datoritã
eforturilor legiuitorului de a oferi soluþii
eficiente problemelor ridicate de
aplicarea vechiului cod.
Concret, noua reglementare pune, în
mare parte, accent pe eficientizarea
p ro c e d u r i l o r, p re v i z i b i l i t a t e a
desfãºurarii procesului, precum ºi pe
responsabilizarea participanþilor la
judecarea cauzelor. Mai exact, în
NCPC se reglementeazã, cel puþin la
nivel teoretic, o procedurã comunã
clarã, structuratã ºi previzibilã, noi
proceduri speciale rapide ce pot
soluþiona eficient anumite tipuri de
cauze, precum ºi un sistem al cãilor de
atac mai eficient.
De asemenea, parcursul noii
proceduri de drept comun în primã
instanþã este mult mai previzibil pentru
pãrti, reglementandu-se în mod expres
anumite etape procesuale ºi durata
acestora ºi introducandu-se mijloace
noi ce sporesc celeritatea procesului. În
plus, pãrtile trebuie sã fie mult mai
diligente în exercitarea ºi apãrarea
drepturilor lor procesuale în caz contrar
riscând sanc þ iuni severe (spre,
exemplu: amenzi, anularea cererii,
pierderea dreptului de a propune probe
sau de a propune excepþii)
"Toate aceste schimbãri au ca efect
inclusiv sporirea rolului avocaþilor sau
al consilierilor juridici în conducerea
p ro c e s u l u i , a v â n d î n v e d e r e
formalismul, complexitatea crescutã a
anumitor proceduri, dar ºi sancþiunile
severe impuse de cod.
Avantaje
Noi proceduri speciale mai eficiente
(exemple: evacuare, uzucapiune, cereri
de valoare redusã);
Schimbarea sistemului cãilor de atac
(singura cale ordinarã de atac este
apelul);
Reglementarea mijloacelor
moderne de comunicare a actelor de
procedurã;
Etapizarea clara a fazelor
procesuale;
Obligarea instanþei la estimarea
fazei cercetãrii procesului;
Reglementarea expresã a
posibilitãþii folosirii înregistrãrilor
audio ºi video în instanþã;
Procedura de filtrare a recursului;
Procedura de dezlegare prealabilã a

unor probleme de drept;
Contesta þ ia privind
tergiversarea procesului;
Posibilitatea obþinerii
unei singure încuviinþãri
silite pentru întreg
teritoriul þãrii;
Sporirea competentei
teritoriale ale executorului
judecãtoresc;
Modificarea regimului
returnãrii cauþiunii;
Dezavantaje
Necorelarea noilor
reglementãri procedurale cu aspectele
organizatorice ale instanþelor;
Procedura de citare este susceptibilã
sã dureze mai mult ºi sã implice mai
multe subiecte pentru monitorizarea
stadiului procedurii de
citare/comunicare;
Imposibilitatea pãrþii de a semna ºi
formula recurs fãrã avocat;
Introducerea ºedinþei de informare
privind medierea ca procedur ã
prealabilã pentru litigiile de muncã ºi
protecþia consumatorului precum ºi
lipsa unor clarificãri privind gratuitatea
acesteia;
Reglementarea prea multor cauze de
nulitate necondiþionatã;
Interven þ ie în procedura de
executarea silitã a creditorilor fãrã titlu
executoriu;
Neconstitu þ ionalitatea acestei
mãsuri, care încalca dispoziþiile art. 21
al Constituþiei, respectiv <<Accesul
liber la justiþie>>, alin.2: <<Nicio lege
nu poate îngrãdi exercitarea acestui
drept>> ºi alin. 4 <<Jurisdicþiile
speciale º i administrative sunt
facultative ºi gratuite>>.
25 de modificari importante
Reaºezarea competenþei materiale a
instanþelor judecãtoreºti;
O nou ã viziune a regimului
nulitãþilor procesuale se pune accentul
pe îndreptarea neregularitãþilor sau
acoperirea nulitãþii;
Reglementarea expresã a etapelor
judecaþii: cercetarea procesului ºi
dezbaterea fondului;
Modificãri substanþiale ale
procedurii de citarea ºi comunicarea a
actelor de procedurã;
Modificarea radicalã a modului de
stabilire a primului termen de judecatã;
Procedura de regularizare a cererii
de chemare în judecatã;
Reglementarea expresã a
mijloacelor materiale de probã;

S c h i m b a r e a
sistemului cãilor de atac
î mpotriva hot ã rârilor
judecãtoreºti;
Introducerea unei
proceduri de filtrare a
recursului;
Accentuarea rolului
medierii ca alternativã
de rezolvare a litigiilor;
Obligativitatea
reprezentãrii pãrtii de
cãtre avocat în faza
r e c u r s u l u i .
Obligativitatea semnãrii cererii de
recurs de cãtre avocat sub sancþiunea
nulitãþii;
Procedurã nouã Sesizarea Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie în vederea
pronunþãrii unei hotãrâri prealabile
pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept;
Reglementarea procedurii
contesta þ iei privind tergiversarea
procesului;
Procedurã nouã Evacuarea din
imobilele folosite sau ocupate fãrã
drept;
Procedur ã nou ã
Înscrierea
drepturilor dobândite în temeiul
uzucapiunii;
Procedura noua Mãsuri provizorii
în materia drepturilor de proprietate
intelectualã;
Reglementarea intervenþiei altor
creditori în procedura de executare
silitã;
Schimbarea criteriilor pentru
determinarea instanþei de executare ºi a
competenþei executorului judecãtoresc;
Extinderea efectelor încheierii de
încuviinþare a executãrii silite pe tot
teritoriul þãrii;
Posibilitatea suspendãrii unui titlu
executoriu în cadrul acþiunii pe fond
având ca obiect desfiinþarea acestuia;
Reglementarea expresã a modalitãþii
de valorificare a titlurilor de valoare,
acþiuni sau pãrþi sociale;
Posibilitatea evacuãrii debitorului
sau terþului dobânditor din imobilul
urmãrit de cãtre instanþa de executare;
Reglementarea executãrii
veniturilor imobilelor;
Noua procedurã de distribuire a
sumelor obþinute în executarea silitã;
Modificarea regimului cauþiunii
judiciare.
(continuare în numãrul urmãtor)
Florin Cosmin POP
Consilier juridic SLI MM
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Lideri SLI MM ÎN VIZITÃ
În perioada 14 - 29 martie 2013, membri BO ºi ai CL am avut ocazia, cu
sprijinul FSLI, sã facem o vizitã de studiu în Spania, printr-un proiect
Leonardo, pe tema calitãþii în educaþie.
Instituþia care ne-a gãzduit în Madrid a fost Centro Social de Trabajadores
(CST), preºedinte Antonio Torres Gomez.
Iniþiatoarea proiectului a fost d-na Andra Cornea (foto) - director al
Centrului Naþional de Formare FSLI, iar activitãþile desfãºurate au fost
monitorizate de d-na preºedinte Ioana Petreuº.
Procesul de educaþie presupune faptul de a învãþa sã exiºti
într-o societate complexã, a învãþa sã convieþuim într-o
societate conflictualã, a învãþa sã cunoaºtem într-o societate
planetarã.
Pentru aceasta corpului educaþional i se impune sã aibã
competenþe care sã-i permitã sã aibã o viziune mai largã
despre lume, competenþe pentru a preveni eºecul ºcolar,
pentru a da încredere în sine elevilor.
Legea Educaþiei din 2006, în Spania vizeazã un
învãþãmânt permanent pe parcursul întregii vieþi.

Vorbind de un învãþãmânt care sã rãspundã cerinþelor
societãþii, ne lovim de problema locurilor de muncã, de o
economie insuficient de cuprinzãtoare, atât în Spania cât ºi în
România, ºi nu numai, pentru a permite intrarea tuturor pe
piaþa muncii. Se vorbeºte de iniþiativã antreprenorialã într-o
Europã a sfârºitului locurilor de muncã stabile. În Madrid am

participat la un
m i t i n g
a l
profesorilor din
învãþãmântul preuniversitar. Am înþeles cã astfel de
manifestãri au loc la ei destul de frecvent, iar clasa politicã nu
are nicio reacþie.
Dialogul dintre noi (18 persoane din Maramureº ºi 2
persoane din Bihor) ºi moderatori a fost unul elevat ºi cu
referinþe precise la diverse probleme legate de învãþãmânt.
Nu putem sã trecem peste aprecierea fãcutã la adresa grupului
nostru, de conducãtorul de proiect din Spania,
Antonio Torres Gomez, care ne considera un grup
formidabil. El apreciazã F.S.L.I ca fiind una
dintre cele mai bune organizaþii din Europa. Cât
timp vom fi uniþi, vom fi puternici.
Lupta F.S.L.I, considerã Antonio, trebuie dusã
pe teritoriul României, dar ºi în Europa, unde se
câºtigã majoritatea bãtãliilor. Trebuie sã ieºim în
Europa ca sã fim cunoscuþi ºi reprezentaþi.
Trebuie sã primim ceea ce ni se cuvine din partea
Europei. Trebuie sã luptãm fãrã rãgaz pentru ca
salariile noastre sã ajungã la media salariului
european.
În aceastã vizitã am mai constatat cã
învãþãmântul nostru nu este mai puþin performant
decât cel din Spania, este chiar mai complex, ceea
ce ne scuteºte de inferioritate.
Convingerea mea este cã nu trebuie sã cãutãm în altã parte
lucrurile de care avem nevoie. Ele sunt lângã noi, printre noi,
numai sã ºtim ce sã facem cu ele, cum sã le gestionãm. ªi
trebuie sã facem acest lucru.
Prof. Augustin GRIGUÞA

Retrospective iberice
Orice excurs din rutina cotidianã ne deschide orizonturi
noi, de cele mai multe ori aºteptate ºi bãnuite, dar în acelaºi
timp surprinzãtoare. Programul de formare VETPRO
Leonardo, derulat în luna martie în Spania, a fost, pentru cei
douãzeci de profesori români implicaþi (18 maramureºeni ºi 2
bihoreni), un prilej de descoperi atât realitãþile cu care se
confruntã sistemul de educaþie al uneia dintre þãrile
dezvoltate ale Europei, dar ºi o parte din civilizaþia ibericã, cu
care poporul nostru are de douãzeci de ani încoace o legãturã
foarte strânsã, prin numãrul mare de imigranþi români care sau stabilit aici, fiind cea mai importantã minoritate din
peninsulã.
Fenomenul emigraþiei spre Vest a românilor, în perioada
ulterioarã cãderii comunismului, a avut ca sursã principalã
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sãrãcia ºi dorinþa fireascã de îmbunãtãþire a traiului. Dintre
þãrile europene spre care s-au îndreptat românii, Spania a fost
poate cea mai primitoare, fapt evidenþiat ºi prin preocuparea
de ordin instituþional pentru integrarea imigranþilor români.
De altfel, ceea ce te izbeºte în mod plãcut la spanioli este
atitudinea deschisã, relaxarea cu care privesc lumea ºi
plãcerea lor de a socializa, de a ieºi din spaþiul intimitãþii ºi de
a se manifesta în stradã. Replica gazdei noastre, cã în
România nu sunt baruri suficiente, m-a contrariat, dar am
înþeles-o atunci când a completat cã în Spania existã un sat, cu
un numãr relativ mic de locuitori (pânã în patru sute), în care
nu se aflã magazin alimentar ºi brutãrie, dar existã nouã
localuri unde oamenii se întâlnesc la un pahar ºi petrec!
Antonio Torres Gomez, amfitrionul grupului de proiect,
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DE STUDIU ÎN SPANIA
care nu se putea sã nu-l reþinem este cel legat
de salariile profesorilor, mult mai bune decât
cele de la noi ºi de faptul cã la fiecare 6 ani, pe
baza numãrului minim de credite care trebuie
obþinute, acestea cresc procentual, astfel încât
în jurul vârstei de 45 de ani profesorul poate
avea cam 3000 de euro salariu.
De asemenea, mi s-a pãrut foarte interesant
faptul cã existã trei alternative de învãþãmânt:
de stat, privat ºi mixt, dar profesorii cei mai
bine plãtiþi sunt în învãþãmântul de stat.
Dincolo de teoriile despre calitatea în
educaþie bazatã pe competenþe, am reþinut un
aspect foarte important privitor la relaþia
familiei cu ºcoala ºi la faptul cã absenteismul
este o problemã destul de rarã, datoritã acþiunii
concertate
a ºcolii, familiei ºi serviciilor
este preºedintele CST din Spania ºi are o experienþã bogatã în
sociale.
Baza
lor
materialã
nu diferã cu mult de cea din ºcolile
acest domeniu al vieþii sociale ºi a câmpului muncii. În ciuda
noastre,
dar
dotarea
cu
tehnologie
informaticã este extinsã la
prestanþei sale, s-a dovedit un om de o naturaleþe deosebitã,
nivelul
fiecãrei
sãli
de
curs.
un susþinãtor al românilor ºi al învãþãmântului românesc, pe
Vizitele culturale au avut un rol deosebit
care de nenumãrate ori l-a calificat ca fiind
în
crearea unei imagini generale asupra
superior celui vestic, dar din pãcate
Spaniei
ºi a forþei ei economice ºi politice
subfinanþat ºi lãsat astfel sã se zbatã pentru
atât
la
nivel european, cât ºi mondial.
a se adapta valurilor repetate ale
Vechimea
cetãþilor, în mod particular a
reformelor, dar ºi cerinþelor de pe piaþa
cetãþii
Toledo,
încercuitã strategic de râul
muncii. Opiniile sale despre români ºi
Tajo,
preþiozitatea
catedralelor sau a
România au fost stimulative pentru noi,
operelor
de
artã
pãstrate
în muzee celebre
deoarece, contrar obiceiului pãmântean de
precum
Prado
sau
Reina
Sofia, provoacã
a scoate în evidenþã defectele ºi
sentimentul unui veritabil respect faþã de
neajunsurle lumii în care trãim, ne-a
acest popor de cuceritori care au ºtiut sã-ºi
subliniat atuurile , precum ºi rolul
impunã autoritatea prin sabie, dar au reuºit ºi
fundamental al profesorilor în dezvoltarea
sã creeze un cult al iubirii ºi al femeii, sã
unei societãþi sigure pe ea însãºi, capabilã
celebreze plenar bucuria de a trãi, sã înveþe
sã decidã în nume propriu. În stilul avântat
preþul unei picãturi de apã, al libertãþii de
al revoluþionarilor legendari, a repetat Antonio Torres Gomez
acþiune.
aproape la fiecare întâlnire cã noi,
Sãrbãtoarea Las Fallas, la care am
profesorii, suntem sângele ºi forþa naþiei
participat
pe
18
martie
la Valencia, cu focurile ei de artificii
din care facem parte, cã trebuie sã luptãm pentru principiile în
bubuitoare
în
plinã
amiazã,
cu paradele nesfârºite de cetãþeni
care credem.
îmbrãcaþi
de
sãrbãtoare
pentru
a aduce un omagiu Fecioarei,
Cele 14 zile ale programului au cuprins atât cursurile de
cu
imensele
figuri
colorate,
de
lemn ºi carton, care exprimã
formare organizate la sediul ISCM, vizita de schimb de
atât
bunãstarea
locuitorilor
diferitelor
cartiere cât ºi simþul lor
experienþã la Instituto de Education Secundaria
artistic
ºi
atitudinea
criticã,
a
devenit
o emblemã a spiritului
“Calatalifa” din Villaviciosa de Odon, ºcoalã de elitã a
spectacular
inconfundabil
al
ibericilor,
cãrora le place
Comunitãþii Autonome Madrid, cât ºi vizitele culturale la
clipei.
mulþimea,
aglomeraþia,
vibraþia
intensã
a
Toledo ºi Valencia, pentru a completa, mai ales pentru cei
Holla Espaòa! Hasta luego!
ajunºi pentru prima oarã în Spania, imaginea ºcolii cu aceea a
unei civilizaþii de tradiþie.
Cursurile, sintetice, bine structurate, moderne
ºi interactiv e au avut ca scop principal
prezentarea modului în care se implementeazã în
Spania învãþãmântul de calitate bazat pe
competenþe, stabilirea de paralelelisme cu ceea ce
se realizeazã în învãþãmântul românesc ºi în alte
þãri foarte bine cotate sub acest aspect, cum sunt
Finlanda sau þãrile Extremului Orient. Structura
ciclurilor de studiu, ariile curriculare, modul de
formare ºi de evaluare a competenþelor educative,
dar ºi formarea permanentã a profesorilor au
particularitãþi care pot fi luate drept model pentru
Prof. Monica CÂNDEA
sistemul românesc, încã neaºezat. Un aspect important, pe
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În 14 Martie 2013 la Bruxelles a avut loc mitingul

Pentru o Europã socialã
În 14 Martie 2013, peste 15.000 de
sindicaliºti, reprezentanþi ai societãþii
civile ºi cetãþeni europeni au mãrºãluit
cu înflãcãrare într-o zi geroasã în
Bruxelles pânã la Piaþa Cinquetenaire
din apropierea sediului Comisiei
Europene protestând împotriva
politicilor de austeritate promovate de
Troika (Comisia Europeanã, Banca
Centralã Europeanã ºi Fondul Monetar
Internaþional.
Alãturi de sindicaliºtii europeni
ETUC, belgieni de la CSV-ACV ºi
FGTB, francezi de la CGT, italieni,
spanioli, portughezi, polonezi, croaþi, sindicatele din
România au fost reprezentate de o delegaþie a FSLI compusã

din subsemnatul, responsabil
departament Internaþional FSLI,
Petre Damo, vicepreºedinte SIA
ºi Nicolae Florentin Petriºor
membru FSLI ºi al preºedinte
Asociaþiei “Europe Maman”.
Demonstran þ ii au scandat
împotriva politicilor neoliberale
de austeritate º i a semn ã rii
Pactului Bugetar care poate duce
la aneantizarea Drepturilor
Sociale a tuturor cetãþenilor
europeni.
Unul dintre actorii principali
ai manifestaþiei din Bruxelles a fost “Alter Summit”,
structurã coordonatã de Felipe van Keirsbilck, Secretar
General CNE/ACV-CSC.
În timpul marºului am fost intervievat de carul de reportaj
al postului naþional de televiziune RTL Belgia, cãruia i-am
declarat motivele participãrii la acest miting european.
Din discuþiile cu organizatorii ºi din observaþia la faþa
locului, nu am remarcat prezenþa altor delegaþii sindicale din
Romania.
De menþionat cã participarea reprezentanþilor României a
fost finanþatã, ºi de aceastã datã, de cãtre marile Confederaþii
Sindicale Europene.
Prof. Adrian D.VOICA
Vicepreºedinte FSLI, Membru JSC IC

Dialogul social - suport pentru dezideratul descentralizãrii
(urmare din pag. 2)

Dl. Viorel Deghid, Preºedinte Casa Judeþeanã de
Asigurãri de Sãnãtate, a susþinut ideea cu privire la
regionalizare, de a face un colectiv la nivelul judeþului nostru
care sã se ocupe de pãstrarea identitãþii noastre, vãzând
posibile douã situaþii: dacã rãmâne varianta cu 8 regiuni
ºansele ca Maramureºul sã fie centru de regiune sunt foarte
mici, dar dacã se discutã varianta cu 14 regiuni, ceea ce este
viabil nefiind limitat numãrul de locuitori pe regiune, atunci
ºansele ca Maramureºul sã fie un centru de regiune sunt
foarte mari.
D-na Piroska Zagyva, medic ºi lider de sindicat de la
Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare, în intervenþia sa, a
precizat cã aspectele legate de regionalizarea din sistemul de
sãnãtate nu au fost bine gândite de la început ºi aici au
intervenit închideri de spitale ºi probleme în contractarea
serviciilor acestor unitãþi. De asemenea, a atras atenþia asupra
diferenþierilor majore care se fac între finanþarea spitalelor
care se aflã în subordinea Ministerului Sãnãtãþii ºi a celor
care se aflã în subordinea autoritãþilor judeþene sau locale.

Regionalizarea ºi impactul asupra înv ãþãmântului
la nivel jude þean
În 29 martie a.c. la Bistriþa a avut loc, în cadrul proiectului
Împreunã pentru dezvoltarea dialogului social în România,
conferinþa cu tema "Regionalizarea ºi impactul asupra
învãþãmântului la nivel judeþean" desfãºuratã la sediul
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Uniunii Judeþene a Sindicatelor Libere din Învãþãmânt
Bistriþa-Nãsãud. Alãturi de autoritãþile judeþene ºi locale ºiau exprimat opinia cu privire la regionalizare ºi impactul
acesteia asupra învãþãmântului, lideri sindicali, cadre
didactice ºi inspector ºcolari din judeþul Bistriþa Nãsãud.
Principalele probleme dezbãtute de colegii noºtri la
Bistriþa au fost urmãtoarele: lipsa locurilor de muncã pentru
absolvenþii de studii medii ºi studii superioare, colaborarea
cu agenþii economici pentru activitatea de instruire practicã,
instabilitatea economicã care a generat probleme ºi în
sistemul de învãþãmânt, atragerea fondurilor europene pentru
învãþãmânt, impactul pe care îl va avea regionalizarea asupra
sistemului de învãþãmânt.
La cele douã evenimente au participat membrii Comisiei
de dialog social constituitã la nivel judeþean, reprezentanþi ai
Confederaþiilor sindicale, ai CAS, DSP, AJOFM, Consiliu
Judeþean, Primãria, Instituþia Prefectului etc.
În încheierea celor douã acþiuni domnul Petricean a
subliniat importanþa dezvoltãrii participative a dialogului
social, perm anentizarea acestuia, concluzionând cã
obiectivele ambelor conferinþe au fost atinse prin implicarea
celor prezenþi.
Felicitãm reprezentanþii Confederaþiei Meridian pentru
aceste iniþiative privind regionalizarea în domeniile sãnãtate
ºi învãþãmânt, cu menþiunea cã îi aºteptãm în cadrul unei
dezbateri, organizatã în parteneriat cu Sindicatul Liber din
Învãþâmânt Maramureº.
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Scrisoare deschisã adresatã domnului senator Liviu-Marian Pop,
preºedinte al Comisiei pentru muncã, familie ºi protecþie socialã, privind

SALARIZAREA PERSONALULUI DIN ÎNVÃÞÃMÂNT
Stimate domnule Preºedinte,
Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt,
în numele membrilor de sindicat din
învãþãmântul preuniversitar, ale cãror drepturi ºi
interese le reprezintã, vã supune atenþiei câteva
probleme importante în materia salarizãrii
personalului din învãþãmânt, a cãror rezolvare se
impune cu prioritate:
1. Salarizarea profesorilor pentru
învãþãmânt preºcolar, a profesorilor pentru
învãþãmânt primar (funcþii care se regãsesc în
art. 247 lit b) ºi c) din Legea educaþiei naþionale
nr.1/2011, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare) ºi a profesorilor de instruire
practicã (funcþie prevãzutã de art. 262 alin.(3)
lit. d) ºi e) din aceeaºi lege), dar care nu sunt
menþionate în Anexa nr. 2 la Legea nr. 63/2011,
privind încadrarea ºi salarizarea în anul 2011 a
personalului didactic ºi didactic auxiliar din
învãþãmânt, care se aplicã ºi în anul 2013;
Delegaþia SLI MM la Conferinþa FSLI
2. Salarizarea instructorilor de educaþie
extraºcolarã cu studii superioare funcþia nu
este prevãzutã în grila de salarizare, deºi conform
categorie de personal.
art. 250 lit. f) din Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011, cu
8. Stabilirea cuantumului indemnizaþiei specifice care
modificãrile ºi completãrile ulterioare, pentru funcþia de se acordã profesorilor metodiºti.
instructor de educaþie extraºcolarã se cer urmãtoarele
Funcþia de profesor metodist este echivalentã celei de
condiþii de studii: absolvirea cu diplomã a unei instituþii de inspector ºcolar de specialitate, motiv pentru care aceastã
învãþãmânt superior, a unei ºcoli postliceale în specialitate categorie trebuie remuneratã pentru activitãþile pe care le
ori a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia ori a desfãºoarã în cadrul caselor corpului didactic.
altui liceu ºi absolvirea cursurilor speciale pentru obþinerea
9. Decontarea integralã a cheltuielilor pe mijloacele
certificatului de calificare profesionalã pentru aceastã de transport în comun din localitatea de reºedinþã la locul
funcþie;
de muncã ºi de la locul de muncã în localitatea de
3. Modificarea modului de calcul al indemnizaþiei reºedinþã, pentru cadrele didactice. Aceasta deoarece
de dirigenþie, care trebuie sã reprezinte un procent de 10% contravaloarea cãlãtoriilor pe mijloacele de transport în
din salariul de bazã prevãzut pentru norma întreagã; comun/ a abonamentelor sau, dupã caz, contravaloarea a 7,5 l
propunerea noastrã are în vedere faptul cã, indiferent de benzinã Premium, a crescut considerabil. Reamintim cã,
norma didacticã de predare a cadrului didactic, activitatea de potrivit art.2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind
dirigenþie implicã acelaºi volum de muncã pentru unele mãsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului
desfãºurarea acesteia.
bugetar: „Se reduc cu 25% urmãtoarele drepturi de naturã
4. Plata indemnizaþiei de dirigenþie pentru consilierii salarialã de care beneficiazã personalul din cadrul
ºcolari, încadraþi la plata cu ora la nivelul unitãþilor de autoritãþilor ºi instituþiilor publice, indiferent de modul de
învãþãmânt, care desfãºoarã activitate de diriginte ºi care, finanþare al acestora: drepturile prevãzute la art.104 alin. (3)
în prezent nu sunt remuneraþi pentru aceasta (conform ºi art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
art.247 lit. g.) din Legea nr. 1/2011, cu modificãrile ºi personalului didactic, cu modificãrile ºi completãrile
completãrile ulterioare, au calitatea de personal didactic).
ulterioare;”, iar conform art.10 alin. (1) din Legea nr.
5. Salarizarea cadrelor didactice absolvente ale 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului
colegiului cu durata de 3 ani sau institutului pedagogic cu plãtit din fonduri publice, începând cu luna ianuarie 2011
duratã de 3 ani, cãrora li se echivaleazã studiile cu ciclul I drepturile prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
de studii universitare de licenþã, corespunzãtor studiilor 118/2010 privind unele mãsuri necesare în vederea
echivalate.
restabilirii echilibrului bugetar, cu modificãrile ºi
6. Cuantumul unei ore de regim în plata cu ora sã fie completãrile ulterioare, se majoreazã cu 15% faþã de
egal cu cel a unei ore din norma didacticã de bazã.
cuantumul aflat în platã în luna octombrie 2010.
7. Aplatizarea grilei de salarizare a personalului Referirile la cuantumul aflat în platã în luna octombrie
nedidactic, în condiþiile creºterii, prin H.G. nr. 23/2013, a 2010 au determinat ca, la acest moment, cadrele didactice
salariului minim brut pe þarã garantat în platã, la 750 de lei, de sã nu beneficieze de decontarea integralã a cheltuielilor
la 1 februarie 2013. Considerãm cã se impune scoaterea de navetã.
sporului de vechime din salariul de bazã, pentru aceastã
Preºedinte, Simion HÃNCESCU
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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.

2 ºi 3 mai 2013 - zile libere

H. G. nr. 79/2013 pentru stabilirea zilelor de 2 si 3 mai
2013 ca zile libere publicatã în M. O., nr. 129, din 11.03.2013
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
ºi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ºi
funcþionarea Guvernului României ºi a ministerelor, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. (1) Pentru salariaþii din sectorul public, zilele de 2
ºi 3 mai 2013 se stabilesc ca zile libere.
(2) Pentru zilele stabilite ca zile libere potrivit alin. (1)
instituþiile publice îºi vor desfãºura activitatea în regim de
program normal în zilele de 13 aprilie 2013, respectiv 20
aprilie 2013 sau vor prelungi corespunzãtor timpul de lucru,
pânã la data de 30 aprilie 2013, potrivit planificãrilor stabilite.
(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferã acordarea
de timp liber corespunzãtor.

Art. 2. Prevederile art. 1 nu se aplicã în locurile de muncã
în care activitatea nu poate fi întreruptã datoritã caracterului
procesului de producþie sau specificului activitãþii.
Art. 3. (1) Dispoziþiile art. 1 nu se aplicã magistraþilor ºi
celorlalte categorii de personal din cadrul instanþelor
judecãtoreºti implicate în soluþionarea proceselor cu termen
în data de 2, respectiv 3 mai 2013 ºi nici participanþilor în
aceste procese.
(2) Dispoziþiile art. 1 nu se aplicã personalului din cadrul
Trezoreriei Statului care desfãºoarã în zilele respective
activitãþi stabilite prin ordin emis de Ministerul Finanþelor
Publice.
Art. 4. Dispoziþiile prezentei hotãrâri pot fi aplicate ºi
angajaþilor din sectorul privat, în mãsura în care partenerii
sociali stabilesc astfel.
PRIM-MINISTRU, VICTOR-VIOREL PONTA

Jurnalul sindical poate fi citit
în format electronic la adresa:
http://www.jurnalsindical.blogspot.com
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