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Profesorul, reflexia unui sistem bolnav
La fiecare început de an ºcolar - în sistemul de stat îmi notez „necesarul minim al clasei'”, alãturi de
ceilalþi pãrinþi: cretã, burete, coli de hârtie, coº de
gunoi, pungi menajere, lipsa personalului care sã
asigure o minimã igienã sãlilor de clasã ºi toaletelor.
Apoi, noi, pãrinþii, ne împãrþim ,,responsabilitãþile''...
Cine poate sã aducã creta, cine hârtie, cine sã fie un
fel de „trezorier” care sã adune „fondul clasei”. Ba, la
un moment dat, chiar pãrinþii ºi elevii fac curat în sala
de clasã, prin rotaþie. Ca pãrinte, nu mai stai sã te întrebi
cine e de vinã, ci te ataºezi grupului ºi accepþi suma cu
care sã contribui la fondul clasei, ca sã existe un
minimum de logisticã. Putem adãuga aici mai ales în
clasele primare - manualele alternative, care - nu-i aºa sunt mult mai bune decât cele asigurate de stat de ani ºi
ani de zile, cu aceleaºi texte prãfuite. Nu te mai
gândeºti la Constituþie, care spune cã învãþãmântul este
gratuit.
S-au amestecat în disputa ultimelor sãptãmâni douã
situaþ ii total diferite: banii pentru cadourile
profesorilor cu banii pentru fondul clasei. Primul caz
þine de caracter, de bun-simþ. În schimb, fondul clasei a
apãrut de nevoie ºi nu e impus de cãtre profesori, ci de
subfinanþarea ºcolilor. E simplu, la îndemânã sã acuzi
profesorul. De fapt, învãþãmântul de stat e atât de
subfinanþat, încât discuþiile de acest gen, limitate la
învinovãþirea profesorilor, nu sunt doar incorecte, ci
de-a dreptul diversioniste. Ei sunt prelungirea ºi
reflexia unui sistem profund ºi definitiv bolnav.
Fondul clasei e probabil cea mai benignã nenorocire
din acest sistem, dar e un simptom care confirmã boala
deja cronicizatã a ºcolii.
Discreditarea profesorilor nu ajutã la nimic.
Aceasta metodã metonimicã sã confuzi partea cu
întregul sau invers - are drept consecinþã erodarea
continuã ºi perseverentã a autoritãþii dascãlului. Când
cei care ar avea har ºi dãruire refuzã o meserie
lãudabilã, pentru cã salariile sunt de o mizerie cruntã,
nu trebuie sã ne mirãm cã ºcoala rãmâne un loc unde nu
înveþi ce eºti, ci ceea ce nu poþi fi, un loc unde întâlneºti
oameni care, în loc sã te formeze, te deformeazã. Am
tot scris de-a lungul timpului despre ºcoalã, despre
desuetudinea textelor din manualele ºcolare, despre
incapacitatea de a face din pedagogie prima naturã a
profesorului, despre modul rudimentar de a preda ºi,
mai ales, despre faptul cã elevul crede cã învaþã doar
pentru note ºi nu pentru el.
Ca pãrinte, dacã aº avea banii necesari, mi-aº scoate
copilul din acest sistem. Dar, cu cei pe care îi am, încerc
doar sã suplinesc slãbiciunile ºcolii cu pregãtirea
individualã. Pentru cã, tot statul acesta, care trãieºte de
pe urma taxelor ºi impozitelor plãtite de cetãþeni, te
îndeamnã sã te salvezi individual.
(Sursa: www.adevarul.ro)

Dezvoltarea ºi viitorul
dialogului social în educaþie
În 20 februarie 2014, la Palatul
Parlamentului va avea loc Masa
rotundã cu tema Dialogul social
european în sectorul educaþie.
Promovarea potenþialului dialogului
social prin întãrirea capacitãþii ºi
dezvoltarea cunoºtinþelor la nivel
naþional, organizatã de FSLI în
colaborare cu Comitetul Sindical
European pentru Educaþie (ETUCE).
Tematica ce urmeazã a fi abordatã
conform programului: Dialogul social
sectorial la nivel european: obiective,
funcþionare ºi perspective; Dialogul
social european în sectorul educaþie
(ESSDE). O prezentare a dezvoltãrii
ESSDE ºi a programului de lucru
pentru perioada 2014 2015; Efectele
crizei economice în cadrul dialogului
social în Europa: Provocãri ºi posibile rãspunsuri ale partenerilor
sociali din sectorul public; Deschiderea de noi perspective prin
transferul de cunoºtinþe ºi dobândirea de compeþente: istoricul,
experienþele ºi perspectivele dialogului social în þãrile nordice. O
prezentare a situaþiei din Norvegia; Identificarea unei modalitãþi de
a întãri legãtura între dialogul social la nivel naþional ºi dialogul
social european.
Scopul acþiunii este identificarea unei modalitãþi de a întãri
legãtura între dialogul social la nivel naþional ºi dialogul social
european.
Comitetul Sindical European pentru Educaþie (ETUCE)
reprezintã 135 de organizaþii sindicale ºi 12.8 milioane de profesori
ºi angajaþi din educaþie din toatã Europa, din care 5.5 milioane de
profesori din þãrile membre ale Uniunii Europene. ETUCE este
partener social în sectorul educaþie la nivel european ºi este federaþia
sindicalã de ramurã afiliatã la Confederaþia Europeanã a
Sindicatelor ETUC, precum ºi la Internaþionala Educaþiei
organizaþia globalã a angajaþilor din învãþãmânt.
În cadrul activitãþii “Dezvoltarea unui dialog social mai eficient
în România: Dezvoltarea ºi viitorul dialogului social în educaþie”
vor fi prezentate urmãtoarele aspecte:
· Legislaþia în domeniul educaþiei în România aspecte pozitive,
lacune legislative, schimbãri necesare. Prezintã: Cornel Crucean,
Preºedinte SIP Mureº.
(Continuare în pag. 7)
Prof. Marius BÃRCUTEANU
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ªedinþa ISJ MM cu directorii unitãþilor de învãþãmânt
În 21 ianuarie 2014, la Liceul de Artã
Baia Mare, a avut loc prima ºedinþã din
acest an cu directorii unitãþilor de
învãþãmânt.
Ordinea de zi a cuprins urmãtoarele:
1. Prezentarea Planului de acþiune al
Inspectoratului ª colar Jude þ ean
Maramureº, în vederea prevenirii ªi
combaterii faptelor de corupþie din
învãþãmântul preuniversitar º i a
prevenirii abaterilor de la deontologia
profesionalã;
2. Probleme de etapã privind
organizarea reþ elei ºcolare din
învãþãmântul preuniversitar în judeþul
Maramureº;
3. OUG privind privind modificarea
ºi completarea LEN nr. 1/2011 cu privire
la mãsurile în domeniul învãþãmântului;
4. Calendarul pentru principalele examene naþionale
din 2014 ºi simulãrile naþionale pentru clasele a II-a, a
IV-a ªi a VI-a ºi pregãtirile necesare pentru buna
desfãºurare a acestora;
5. Calendarul privind miºcarea personalului didactic
în învãþãmântul preuniversitar pentru anul ºcolar 20132014;
6. Diverse.
Materiale prezentate în cadrul ºedinþei:
- Oferta de ºcolarizare a Academiei de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza”;
- Planul de mãsuri anticorupþie;
- Mobilitate;
Prezentã la ºedinþã, preºedinta sindicatului, prof.
Ioana Petreuº, a fãcut o serie de precizãri referitoare la:
- întârzierea plãþii salariilor în unele unitãþi ºcolare ºi

creºterea volumului de muncã pentru contabili (OUG
88/ 2013);
- Planul de ºcolarizare propus de inspectoratul
ªcolar pentru 2014-2015;
- Legea bugetului/ 2014;
- Neajunsurile finanþãrii/ elev;
- Plata titlurilor executorii restante din 2013;
- Lipsa dialogului social datoratã neconsultãrii
sindicatului privind Planul de mãsuri anticorupþie
propus de ISJ MM;
- mediatizarea excesivã a cazului de corupþie din
Bucureºti.
La ºedinþã au mai fost prezenþi dl. profesor Ioan
Mureºan, consilier al primarului Baia Mare ºi un
reprezentant al Inspectoratului de Jandarmi Judeþean
Maramureº.
Secretar executiv, Margareta ANDREICA

Norma de predare a directorilor rãmâne cea stabilitã prin LEN

Ministerul Educaþiei Naþionale a decis, în urma
solicitãrii Federaþiei Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt, prin scrisoarea trimisã Prim-ministrului
Victor Ponta, sã amâne, pânã la data de 1 septembrie
2014, aplicarea prevederilor anexei 5, nota nr. 4, din
Legea Bugetului de stat pe anul 2014.
Astfel, norma de predare a directorilor unitãþilor de
învãþãmânt rãmâne cea stabilitã prin Legea Educaþiei
Naþionale.
În perioada urmãtoare, MEN intenþioneazã sã
stabileascã noi criterii privind degrevarea directorilor
de ºcoli ºi licee, invocându-se faptul cã au fost depistate
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o serie de anomalii în ceea ce priveºte acordarea
degrevãrilor.
Vã reamintim cã, în conformitate cu prevederile
Anexei nr. 5., Nota nr. din Legea Bugetului de stat, „La
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat care nu se
încadreazã în bugetul aprobat, calculat conform
reglementãrilor legale în vigoare, degrevãrile parþiale
de post/normã prevãzute la alin. (10) al art. 263 din
Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011, pot fi de pânã la 4
ore din normã/post didactic.”
Departamentul comunicare FSLI
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Curier juridic

Plata
sumelopr
provenite
Cine poate fi membru de sindicat? din sentinþelor judecãtoreºti

La intervenþia mai multor directori ai
unitãþilor de învãþãmânt din judeþul
Maramureº dupã ºedinþa cu directorii
organizatã de ISJ MM în luna noiembrie 2013,
în cele cu urmeazã vom rãspunde întrebãrii
„Cine poate fi membru de sindicat?”
Conform art. 40 alin. 1 din Constituþia
României „Cetãþenii se pot asocia liber în
partide politice, în sindicate, în patronate ºi în
alte forme de asociere”. Legea dialogului
social nr. 62/2011 prevede în art. 3 cã
„Persoanele încadrate cu contract individual
de muncã, funcþionarii publici ºi funcþionarii
publici cu statut special în condiþiile legii,
membrii cooperatori ºi agricultorii încadraþi
în muncã au dreptul, fãrã nicio îngrãdire sau
autorizare prealabilã, sã constituie ºi/sau sã
adere la un sindicat”.
Mai mult, Legea dialogului social dispune,
în art. 3 alin. 3 cã „Nicio persoanã nu poate
fi constrânsã sã facã sau sã nu facã parte, sã
se retragã sau sã nu se retragã dintr-o
organizaþie sindicalã”, iar Codul Muncii,
prin art. 218 alin. 1 prevede cã „Este interzisã
orice intervenþie a autoritãþilor publice de
naturã a limita drepturile sindicale sau a
împiedica exercitarea lor legalã”.
Prin urmare, poate fi membru de sindicat
orice angajat al unei instituþii de învãþãmânt,
fie el cadru didactic, didactic auxiliar sau
nedidactic, ori în funcþie de conducere sau de
execuþie. Calitatea de membru de sindicat nu
duce la incompatibilitãþi în ce priveºte funcþia
ocupatã sau atribuþiile prevãzute
de
contractul individual ºi colectiv de muncã sau
de lege. Astfel, din partea angajatorului pot
face parte din Comisia Paritarã de la nivelul
instituþiei de învãþãmânt persoane care ocupã
funcþii de conducere ºi care sunt membri de
sindicat, la fel cum, în prezent este ºi în cazul
membrilor Comisiei Paritare ISJ MM - SLI
MM.

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

Plata sumelor obþinute prin hotãrâri
judecãtoreº ti se face conform Legii
bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 ºi
a ordonanþelor de eºalonare, OUG nr.
71/2009, modificatã ºi completatã, OG nr.
17/2012, OG nr. 92/2012 ºi OUG nr.
103/2013.
ªtim cã punctul de vedere al ISJ MM ºi al
unor Primãrii este acela ca plata sentinþelor
sã se facã prin împãþirea în tranºe trimestriale
egale a sumei alocate de Legea bugetului de
stat, respectiv 63,4% din necesarul solicitat.
În urma discuþiilor pe aceastã temã, la nivel naþional, între
preºedintele FSLI Simion Hancescu ºi directorul general al Direcþiei
Trezorerie din cadrul Ministerului Finanþelor Publice, Valentin
Mavrodin ºi diretorul general al Direcþiei de Buget-Finanþe din cadrul
Ministerului Educaþiei Naþionale, Mihai Pãunicã, Departamentul
Comunicare al FSLI ne-a informat asupra concluziilor:
„S-a convenit cã, pânã în luna martie, lunã când urmeazã
sã se plãteascã prima tranºã, sã se facã o evaluare exactã, iar în
funcþie de datele transmise la MFP, sã se acopere întregul necesar,
astfel încât, în urmãtoarele trimestre, salariaþii sã primeascã sumele
cuvenite. Conform datelor prezentate de MFP, existã ºi cazuri unde sau plãtit sumele integral pentru toatã perioada (în luna
noiembrie fiind persoane care au primit 25.000 de lei), în
detrimentul altor colegi”.
Punctul nostru de vedere este urmãtorul:
- Legea bugetului de stat, în art. 46 alin. 1 dispune sã se împartã în
tranºe trimestriale egale „plata titlurilor executorii în cuantumul
prevãzut pentru acest an prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
71/2009”. Astfel, se împarte necesarul solicitat cu respectarea OUG
nr. 71/2009 ºi nu suma alocatã prin Legea bugetului de stat.
- Legea finanþelor în art. 281 ºi 284 prevede obligaþia de a se achita
cu prioritate restanþele rãmase din anul financiar anterior.
Prin urmare, conform Instrucþiunilor de aplicare a OUG nr.
103/2013, în luna martie 2014, împreunã cu plata salariilor aferente
lunii februarie se vor achita restanþele rãmase din 2013 la executarea
sentinþelor judecãtoreºti, precum ºi o pãtrime din necesarul de platã
pe anul 2014 a titlurilor executorii, conform eºalonãrii prevãzutã de
OUG nr. 71/2009 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Acest punct de vedere este susþinut ºi de cãtre ISJ MM care ne-a
comunicat cã pânã în luna martie se va finaliza auditul pe care îl
efectueazã în unitãþile de învãþãmânt, urmând ca tot în luna martie sã
se acorde atât restanþele, cât ºi prima tranºã din titlurile executorii,
respectiv din sentinþele judecãtoreºti.
Consilier juridic S.L.Î. MM
Mariana-Georgeta NUSZER-ÞÎNÞA
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DIN ACTIVITATEA SLIMM ÎN ANUL 2013
ACTIVITATE SINDICALÃ

- În anul 2013 au avut loc mai multe întâlniri
de lucru, pe niveluri diferite, dupã cum urmeazã:
- 2 ºedinþe ale Colegiului Liderilor, 11 ºedinþe
de lucru ale BO, 10 ºedinþe ale CL FSLI;
- ºedinþe zonale: Licee BM, ºcoli gimnaziale
BM, grãdiniþe MM, Sighet, Borºa, Gârdani. În
cadrul acestor întâlniri, liderii sindicali ºi prin
intermediul lor, membrii de sindicat, au fost
informaþi despre acþiunile sindicatului judeþean,
ale Federaþiei Sindicatelor Libere din Învãþãmânt
ºi ale Confederaþiei Sindicatelor Democratice din
România cât ºi despre rezultatele acestor acþiuni.
- Sindicatul judeþean a fost reprezentat în
structurile bi ºi tripartite ale unor instituþii ca
I.T.M., A.J.O.F.M., C.A.S., precum ºi în Comisia
Paritarã de la nivelul I.S.J. MM, Comisia de dialog social de
pe lângã Prefectura Maramureº, Comisia judeþeanã de
egalitate de ºanse.Astfel au avut loc:
- Comisii Paritare în care au fost reglementate probleme
precum: probleme de mobilitate (schimburi de posturi,
detaºãri etc.), funcþionarea CA, CP la nivelul unitãþii ºcolare,
decontarea navetei, plata sentinþelor judecãtoreºti,
examinãrile medicale periodice, ziua liberã pentru activitãþi
sindicale;
- Comisii de dialog social la nivelul Prefecturii în cadru
cãrora s-a solicitat modificarea Legii Dialogului Social ºi
crearea unui cadru legal care sã permitã negocierea CCM cu
inspectoratele ºcolare;
- Obþinerea reprezentativitãþii în instanþã pentru 163 de
ºcoli din Maramureº în vederea negocierii CCM;
- Constituirea unui Consiliu Consultativ SLI MM în
vederea participãrii la concursul pentru acordarea gradaþiei
de merit; Material cãtre FSLI ºi MEN privind Metodologia
pentru acordarea gradaþiei de merit/ demersuri pentru
obþinerea gradaþiei pentru personalul auxiliar;
Participare la toate etapele de mobilitate a
personalului didactic precum ºi la alte activitãþi ale Comisiei
de mobilitate;
- Demersuri la ITM ºi FSLI pe tema salarizãrii
personalului nedidactic;
- 90 de memorii cãtre FSLI privind salarizarea
personalului nedidactic ºi acordarea sporurilor cuvenite,
memorii depuse ulterior la sediul MEN;
- Apel cãtre parlamentarii din Maramureº privind
problemele cu care se confruntã învãþãmântul;
- Grevã de avertisment/ japonezã;
- Participare la mitingul FSLI de la Bucureºti 42 de
persoane
- Efectuarea Referendumului pentru organizarea grevei
generale: Membrii recenzaþi: 3419 din 6019;
- Participare la Euromitingul organizat anual;
- Lansarea Ghidului pe tema egalitãþii de ºanse la
Biblioteca Judeþeanã, cu participare internaþionalã, FSLI ºi
CSDR;
Finalizarea proiectului POSDRU „Resurse umane
calificate, locuri de muncã ocupate”;
Vizita de studiu în Spania;
-
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Festivitatea de pensionare a membrilor de sindicat,
în 5 octombrie, la Eurosind;
- Activitate de informare ºi comunicare: prin intermediul:
Jurnal sindical, site, e-mail; Informare lideri, membrii ºi
conducerile unitãþilor de învãþãmânt despre aplicarea
prevederilor legale în privinþa eºalonãrii titlurilor executorii
prevãzute de sentinþele judecãtoreºti;
- Promovarea activitãþii organizaþiei prin mass-media
localã;
- Actualizarea permanentã a site-ului sindicatului ºi a
bazei de date;
- Echipa SLI MM a asigurat permanent consilierea
membrilor de sindicat cu privire la drepturile lor, ce decurg
din legi ºi alte acte normative, reprezentându-i în relaþia cu
instituþiile Statului pentru prevenirea abuzurilor de orice fel.

ACTIVITATE JURIDICÃ
I. Procesele intentate de SLÎ MM în 2013
În anul 2013 SLIMM a intentat în numele membrilor de
sindicat urmãtoarele categorii de procese:
- Prima de vacanþã aferentã anului 2010: sunt
înregistrate 180 de procese din care 14 cu hotãrâre
irevocabilã/definitivã, 58 cu hotãrâre pronunþatã doar în faza
de fond, iar 108 încã pe rolul Tribunalului Maramureº.
Practica instanþelor de judecatã este urmãtoare: un complet
de judecatã al Tribunalului Maramureº respinge procesele cu
acest obiect, SLÎ MM formuleazã apel, iar la Curtea de Apel,
în funcþie de completul de judecatã la care ajunge dosarul se
admite apelul nostru sau se respinge; celelalte douã complete
de judecatã ale Tribunalului Maramureº ne dau câºtig de
cauzã în procesele cu acest obiect.
- Fondul de carte de 100 euro aferent anului 2010: sunt
înregistrate 172 de procese din care 26 cu hotãrâre
irevocabilã/definitivã, 68 cu hotãrâre pronunþatã doar în faza
de fond, iar 78 încã pe rolul Tribunalului Maramureº.
Practica instanþelor de judecatã este urmãtoare: un complet
de judecatã al Tribunalului Maramureº respinge procesele cu
acest obiect, SLÎ MM formuleazã apel, iar la Curtea de Apel
s-au câºtigat toate pânã în acest moment; celelalte douã
complete de judecatã ale Tribunalului Maramureº ne dau
câºtig de cauzã în procesele cu acest obiect.
Premiu anual 2010: sunt înregistrate 31 de procese
din care 3 cu hotãrâre irevocabilã/definitivã, iar 28 încã pe
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Personalul nedidactic uitat de MEN
În urma lecturãrii proiectului de Regulament privind
acordarea sporurilor personalului din învãþãmânt,
elaborat de cãtre MEN am constatat cã personalul
nedidactic este exclus din acest proiect, dat publicitãþii
la finalul lunii noiembrie 2013.
Unitãþile de învãþãmânt din judeþul Maramureº deþin
buletine de determinare ºi expertizare a locurilor de
muncã. Ca urmare, personalul nedidactic a beneficitat
de sporul pentru condiþii periculoase sau vãtãmãtoare (
singurul spor al acestei categorii de personal) pânã în
decembrie 2010.
În ultima perioadã am fãcut diverse sesizãri ºi
memorii cãtre MEN, ITM, Ministerul Muncii (prin
FSLI) arãtând cã personalul nedidactic lucreazã în
condiþii nefavorabile de microclimate, zgomot intens,
praf, etc., motiv pentru care s-au emis buletinele de
determinare vizate de cãtre Inspectoratul Teritorial de
Muncã ºi medicul expert în Medicina Muncii.
SLI MM nu a uitat cã:
· începând din anul 2010, sporul de vechime nu se

mai regãseste ca poziþie distinctã pe statul de platã;
· blocarea posturilor a dus la un deficit mare de
personal nedidactic în învãþãmânt;
· personalul nedidactic din învãþãmânt este obligat
sã acopere posturile rãmase libere dupã pensionarea sau
demisia colegilor;
· deblocarea treptelor ºi categoriilor de salarizare;
· elaborarea unui statut pentru personalul
nedidactic.
Printr-o adresã vom solicita MEN includerea
sporurilor specific e personalului nedidactic în
Regulamentul privind acordarea sporurilor pentru
condiþii periculoase sau vãtãmãtoare personalului din
învãþãmânt.
În data de 25 martie a.c. vom avea o întâlnire la ITM
pentru a sugera parlamentarilor maramureºeni o
eventual iniþiativã legislativã pentru personalul
nedidactic din învãþãmânt.

rolul Tribunalului Maramureº. Niciunul dintre aceste
procese nu s-a câºtigat nici la Tribunalul Maramureº, nici în
apel la Curtea de Apel. Mai mult, Înalta Curtea de Casaþie ºi
Justiþie s-a pronunþat asupra unui recurs în interesul legii,
iar conform acestei decizii toate instanþele de judecatã au
obligaþia de a respinge procesele având acest obiect. Acesta
este motivul pentru care nu au mai fost înregistrate ºi alte
dosare în acest sens.
- Spor condiþii vãtãmãtoare ºi periculoase: sunt
înregistrate 134 de procese din care 2 cu hotãrâre
irevocabilã favorabilã membrilor de sindicat.
II. De asemenea, s-au continuat procesele având ca
obiect încadrarea conform Legii nr. 330/2009 ºi alte
procese începute în anul 2012.
III. S-a obþinut prin Sentinþa civilã nr. 11636/2013
pronunþatã de Judecãtoria Baia Mare în data de 28.11.2013
reprezentativitatea S.L.Î. MM la nivelul a 163 de unitãþi de
învãþãmânt de pe raza judeþului Maramureº, urmând ca
dupã rãmânerea definitivã a acestei sentinþe sã se poatã
negocia contractul colectiv de muncã la nivelul acestora.

Spania;
- Organizarea Seminarului de formare privind metodele
ºi tehnicile de formare specifice E-learning, organizat în
cadrul proiectului "E-learning pentru partenerii spociali",
la care au participat 25 de membrii ºi lideri SLI MM.

ACTIVITATE DE FORMARE

- Impunerea unui standard de calitate în formarea
profesionalã a fost un obiectiv important al sindicatului
nostru. De aceea am urmãrit ca liderii noºtri ºi membri de
sindicat sã beneficieze de programe de formare organizate
fie la nivel local, fie la nivel regional sau naþional. SLI MM
are autorizate urmãtoarele cursuri: formator, mentor,
delegat sindical, inspector resurse umane,
- Reautorizarea a trei cursuri: formator, delegat sindical
ºi inspector resurse umane. Documentaþie întocmitã de
formatorii Merius Bãrcuteanu ºi Raul Borºa;
- Cursuri de limbã ºi civilizaþie spaniolã pentru 18 lideri,
membrii BO ºi CL care au plecat în vizita de studiu din

Petru OROS, Membru BO

ACTIVITATEADMINISTRATIVÃ

- Consecventã principiului solidaritãþii sociale,
organizaþia noastrã a acordat sprijin financiar unui mare
numãr de membri de sindicat aflaþi în dificultate, sub formã
de ajutor în caz de boalã, deces, intervenþii chirurgicale,
cãsãtorie, pensionare º.a.
- Ajutoare sociale:
137.300 lei
· Cãsãtorie
9400 lei
· Cezarianã
5000 lei
· Intervenþii chirurgicale
16.400 lei
· Deces
33.100 lei
· Pensionare
47.600 lei
· Accidente
900 lei
· Boalã gravã
11.100 lei
- Bilete odihnã/ tratament / vacanþa 2013:
SLI MM a încheiat câteva contracte, prin CSDR sau
FSLI, cu mai multe staþiuni.
Staþiunile pentru tratament: Bãile Felix Hotel Padis (40
bilete), Eforie Nord - Hotel Traian (6), Techirghiol (6);
Staþiuni pentru odihnã: Cap Aurora (584) Bãile Felix
(10); Mamaia (24); Eforie Nord (13); Eforie Sud (7); Sinaia
(4); Buºteni (4), Neptun (60)
Reiese cã 758 de persoane, membrii SLI MM, au plecat
în concediu prin sindicat.
În vacanþa 2013, la Eurosind, Ocna ªugatag, au fost
cazaþi 160 de membrii SLI MM.
Biroul Operativ SLI MM
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CÂT COSTÃ SÃNÃTATEA MENTALÃ A COPIILOR NOªTRI?
Creierul are rolul de a regla activitatea tuturor
organelor ºi a comportamentului uman, generând
reacþiile de rãspuns la stimulii interni ºi externi.
Pentru a se putea adapta cât mai bine la
schimbãrile care apar în mediul înconjurãtor,
creierul este nevoit sã recepþioneze ºi sã
prelucreze o mare cantitate de informaþie
senzorialã (vizualã, auditivã, tactilã, olfactivã,
etc.). Asaltat zilnic de o mulþime de informaþii,
creierul nostru poate ajunge s ã nu mai
funcþioneze la parametri optimi ºi atunci ne
transmite semnale precum oboseala, lipsa puterii
de concentrare ºi de memorare, scãderea
capacitãþii de a reacþiona la stimulii externi, etc.
Efortul intelectual prelungit, stresul, somnul
insuficient, alimentaþia sãracã în nutrienþi esenþiali ºi
lipsa de oxigen afecteazã funcþionarea normalã a
creierului, favorizând apariþia bolilor neurologice. Deºi
reprezintã doar 2% din greutatea corpului, creierul este
organul care consumã cea mai multã energie, având
nevoie de peste 20% din cantitatea totalã de oxigen ºi
15% din cantitatea totalã de sânge din organism pentru
a funcþiona normal.
Din aceste considerente, cumulate cu altele care þin
de sãnãtatea fizicã ºi mentalã a copiilor, elevilor ºi
studenþilor, Ministerul Sãnãtãþii a emis o Normã de
igienã privind unitãþile pentru ocrotirea, educarea ºi
instruirea copiilor ºi tinerilor, cuprinsã în Ordinul nr.
1033/2004, publicat în M. O. Partea I nr. 815 din
03.09.2004 ºi care mai este în vigoare, dar de care nu se
þine cont atunci când se fundamenteazã ºi se întocmeºte
Planul de ªcolarizare.
La fundamentarea Planului de ªcolarizare pentru
anul ºcolar 2014-2015, în multe ºcoli s-a þinut cont de
ceea ce s-a transmis sau nu s-a transmis „verbal” în
cadrul unor ºedinþe sau aºa-zise consilieri ale
inspectorilor ºcolari, decât de ceea ce este stipulat în
acte legale. Bunãoarã, în Legea Educaþiei Naþionale
1/2011 cu toate modificãrile aduse, inclusiv cele din 23
decembrie 2013, se spune cã numãrul maxim de elevi
pentru învãþãmântul primar este 25, minim fiind 12, iar
pentru învãþãmântul gimnazial este de 30, minim fiind
12, totuºi mulþi directori de ºcoli ºi multe Consilii de
Administraþie nu au þinut cont de aceste cifre, motivând
lipsa banilor (proveniþi din finanþarea/ elev/ preºcolar)
care sã acopere costurile cu personalul didactic,
nemaivorbind de faptul cã aglomerând clasele cu un
numãr mai mare de elevi se atenteazã la sãnãtatea
acestora.
Exemplu concret:
La ªcoala Gimnazialã Baia Sprie, unde lucrez ca
învãþãtoare, momentan am un numãr de 22 elevi în
Clasa Pregãtitoare, într-o salã de clasã de 45,14 metri
pãtraþi.
Înmulþind suprafaþa clasei cu înãlþimea acesteia
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(conform normativelor se poate lua maxim 3 metri),
obþinem volumul clasei.
45,14 * 3 = 135,42 (metri cubi)
Fãcând abstracþie de faptul cã în sala de clasã existã
mobilier ºcolar, unui copil îi revine 135,42 : 23 = 5, 88
metri cubi aer, ceea ce în cazul clasei pe care o îndrum
corespunde normelor admise ºi stipulate în Ordinul nr.
1033/ 2004 a Ministerului Sãnãtãþii Cap. II Art. 25
aliniat a., care prevede pentru sãlile de clasã 5-8 metri
cubi de aer/ elev, dar în cazul claselor I de la aceeaºi
ºcoalã nu se respectã.
Sãlile de clasã respective mãsoarã 45,14 metri
pãtraþi, doar cã în acele sãli învaþã un numãr de 28 de
elevi îndrumaþi de un cadru didactic. Fãcând calculele
dupã modelul de mai sus, obþinem: 135,42 : 29 = 4,67
metri cubi aer, ceea ce nu corespunde normelor admise.
În anul ºcolar 2014-2015, conform Planului Cifrei
de ªcolarizare trimis spre aprobare la I.S.J. MM, în
clasa pe care o îndrum vor fi 27-28 de elevi, proveniþi
din comasarea claselor, ceea ce înseamnã cã unui elev o
sã îi revinã sub 5 metri cubi de aer, în condiþiile în care
vor rãmâne sãli de clasã libere, dar totuºi încãlzite, iar
un învãþãtor calificat, cu care statul a cheltuit pentru a-l
califica, va trebui sã-ºi caute în altã parte loc de muncã,
chiar ieºind din sistem. Timpul pe care îl va avea la
dispoziþie un cadru didactic sã aloce unui elev va
scãdea proporþional cu creºterea numãrului de elevi din
clasã ºi asta doar din considerente aºa zis economice.
Din pãcate situaþia nu este singularã, actualmente
ºtiu multe clase, nu numai în ºcoala noastrã, care
funcþioneazã cu un numãr de elevi peste maximum
stipulat de lege.
Cãutãm vinovaþi pentru eºecul copiilor noºtri,
pentru rezultatele slabe la învãþãturã ºi purtare, dar din
pãcate nu ne uitãm în jur sã vedem cã cei mai vinovaþi
suntem noi, adulþii, noi, cei care ar trebui sã luãm
adevãrate mãsuri pentru ca aceastã þarã sã aibã urmaºi
sãnãtoºi.
Permiteþi-mi sã pun la sfârºit aceeaºi întrebare: Cât
costã sãnãtatea copiilor noºtri? Ce efect va avea
peste ani? Existã oare un preþ pentru aceasta?
Prof. înv. Primar, Elisabeta DERECSKEI

JURNAL sindical nr. 85, Februarie 2014

DECONTAREA CHELTUIELILOR DE NAVETÃ

Conform dispoziþiilor legale în vigoare, cheltuielile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013,
de naveta se deconteazã pentru toþi angajaþii din conform cãruia „Din economiile înregistrate de unitãþile
unitãþile de învãþãmânt.
de învãþãmânt preuniversitar de stat la aceastã categorie
Astfel, pentru personalul didactic ºi didactic de cheltuieli se pot deconta cheltuieli cu naveta cadrelor
auxiliar decontarea cheltuielilor de naveta se face în didactice, pe perioada cursurilor, în limita distanþei de
temeiul dispoziþiilor art. 105 alin. 2 lit. f din Legea 50 km, ºi în limita sumei de 26 lei/cadru didactic/lunã
educaþiei naþionale nr. 1/2011 aºa cum a fost modificatã pentru distanþa de 3 km. Pentru distanþele ce depãºesc 3
ºi completatã prin Legea nr. 1/2014, precum ºi în baza km, pânã la 50 km, suma de 26 lei/cad didactic/lunã se
Instrucþiunii MECTS nr. 2/2011. Conform acestor suplimenteazã cu 2 lei pentru fiecare kilometru”. Astfel,
dispoziþii legale personalului didactic ºi didactic în temeiul principiului conform cãruia legea generalã se
auxiliar din unitãþile de învãþãmânt de stat, care nu aplicã doar acolo unde legea specialã nu prevede,
dispune de locuinþã ºi cãruia nu i se poate oferi o dispoziþiile din Legea bugetului de stat se aplicã doar
locuinþã corespunzãtoare în localitatea unde are postul, i în acele situaþii de naveta pe care nu le prevede legea
se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în specialã, respectiv Legea educaþiei naþionale ºi
comun, din localitatea de reþedinþã la locul de muncã ºi Instrucþiunea Nr. 2/2011.
de la locul de muncã în localitatea de resedinta. In cazul
În ce priveºte personalul nedidactic, acestuia i se
in care nu exista mijloace de transport in comun intre deconteazã cheltuielile de naveta în temeiul art. 56 din
localitatea de reºedinþã ºi sediul unitãþii de învãþãmânt, Contractul Colectiv de Muncã Unic la Nivel de Ramurã
urmeazã a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzinã Învãþãmânt Preuniversitar, conform cãruia
Premium la 100 km parcurºi, dacã transportul se face cu „Personalului din învã.ãmânt care îºi desfãºoarã
autoturismul proprietate personalã. In cazul în care activitatea în altã localitate decât localitatea de
existã mijloc de transport în comun, dar personalul domiciliu/ reºedinþã i se deconteazã cheltuielile de
didactic preferã sã circule cu autoturismul proprietate navetã la ºi de la locul de muncã, de cãtre autoritãþile
personalã, urmeazã a se deconta contravaloarea administraþiei publice locale, la solicitarea consiliului
abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport de administraþie al unitãþii/instituþiei prevãzute în
în comun. Atunci când transportul mai multor cadre Anexa nr. 4”.
didactice se face cu un singur autoturism, plata se face
Pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor de
numai posesorului autoturismului respectiv. naveta obligaþia angajatului constã în înregistrarea
Decontarea sau plata echivalentã costurilor de transport lunarã la secretariatul instituþiei de învãþãmânt a unei
se va efectua de cãtre autoritãþile administraþiei publice cereri la care se ataºeazã documentele justificative ale
locale din unitatea administrativ-teritorialã pe raza cãlãtoriilor.
Departamentul juridic
cãreia se aflã unitatea de învãþãmânt la care îºi
desfãºoarã activitatea cadrul
didactic, în urma solicitãrilor
adresate autoritãþilor
administraþiei publice locale.
Astfel, se deconteazã naveta
(Urmare din pag. 1)
efectuatã cu mijloacele de
Negocierea contractului colectiv de muncã în sectorul educaþie (nivele de
·
transport în comun sau cu
negociere, conþinut, rolul partenerilor sociali. Prezintã: Adrian Voica, Vicepreºedinte
autoturismul proprietate FSLI
personalã în baza prevederilor
Condiþiile de muncã în ºcolile româneºti sãnãtatea ºi securitatea la locul de
·
Instruc þ iunii MECTS nr. muncã. Impactul asupra elevilor ºi profesorilor. Prezintã: Cornelia Popa Stavri,
2/2011.
Vicepreºedinte FSLI
Accesul la educaþie de calitate în condiþiile crizei economice Egalitatea de
·
Pentru cadrele didactice ºi
personalul didactic auxiliar ºanse în ºcoala româneascã. Prezintã: Ioana Petreuº, Preºedinte SLI Maramureº.
Alãturi de oficialitãþi din România, miniºtri, politicieni ºi lideri CSDR ºi FSLI, la
care nu fac naveta cu mijloace
eveniment participã: Martin Romer, Comitetul Sindical European pentru Educaþie
de transport în comun sau cu
ETUCE, Director European, Stefaan Ceuppens, Comisia Europeanã, Directoratula u t o t u r i s m p ro p r i e t a t e General Ocupare, Afaceri sociale ºi Incluziune, Hans Oyvind Nielsen - Consilier
personalã decontarea, în anul Relaþii Internaþionale în Confederaþia Norvegianã a Sindicatelor 2014 se poate face în temeiul Landsorganisasjonen i Norge, Alexandra Rüdig, Coordonator politic, Dialog social,
punctului 4) din anexa nr. 5 a Sindicate & Drepturile omului.

Dezvoltarea ºi viitorul
dialogului social în educaþie
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CULTURA SÃNÃTÃÞII S I SECURITÃÞII MUNCII
La sediul Sindicatului
Liber din Învãþãmânt
Maramureº , în cadrul
Centrului Regional NordVest Baia Mare, în data de 31.01.2014 a debutat Programul
de formare continuã „Cultura sãnãtãþii ºi securitãþii muncii”.
Progamul de formare continuã se adreseazã tuturor
persoanelor din unitãþile de învãþãmânt din România ºi este
derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea structurilor de
dialog social în sectorul educaþie”, finanþat de Guvernul
Norvegian prin Programul Norvegian de Cooperare pentru
România, ca parte a Acordului de Extindere a Spaþiului
Economic European, în scopul sprijinirii creºterii
economice si dezvoltãrii sustenabile si a consolidãrii
relaþiilor bilaterale dintre România ºi Norvegia. Proiectul
este implementat de Confederaþia Sindicatelor
Democratice din România (CSDR), împreunã cu
Confederaþia Norvegianã a Sindicatelor Landsorganisasjonen I Norge (LO), Federaþia
Sindicatelor Libere din Învãþãmânt (F.S.L.I.) ºi
Sindicatul Lucratorilor din ªcoli din Norvegia Skolenes Lansforbund (SL), în calitate de
parteneri, bazându-se pe cercetarea calitativã
privind întãrirea capacitãþii de organizare ºi
funcþionare a comitetelor de securitate ºi sãnãtate
în muncã, care a avut ca obiective: evaluarea
activitãþii comitetelor de securitate ºi sãnãtate în
muncã din România, respectiv oferirea de soluþii
pentru îmbunãtãþirea activitãþii comitetelor de

securitate ºi sãnãtate în
muncã din România.
Scopul cursului este
susþinerea procesului de
îmbunãtãþire a sistemului naþional de educaþie ºi formare
profesionalã, prin crearea unui climat de siguranþã a elevilor
ºi a personalului ºcolii.
Programul se desfãºoarã în perioada ianuarie-martie
2014, având ca grup þintã personal didactic ºi didactic
auxiliar din învãþãmântul preuniversitar din Maramureº.
Din numãrul total de înscriºi, au fost selectate 30 de
persoane eligibile, care vor dobândi pe parcursul celor 80 de
ore de formare ºi practicã, competenþe în domeniul sãnãtãþii
ºi securitãþii muncii ºi 20 de credite.
Formatori: Raul BORªA ºi Marius BÃRCUTEANU

CURSURI DE FORMARE „EUROSTUDY”
Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº organizeazã cursuri de formare, prin
Centrul Naþional de Formare Profesionalã „EUROSTUDY", pentru urmãtoarele specializãri:
- formator;
- mentor;
- inspector resurse umane;
- delegat sindical.
- asigurarea internã a calitãþii
- cultura sãnãtãþii ºi securitãþii în muncã (SSM)
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