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Profesorul, elementul cheie în asigurarea O nouã cale spre Europa
calitãþii educaþiei
luptând pentru investiþii,
Situaþia cadrelor didactice din România, din ce în ce mai
nemotivate ºi mai puþin pregãtite pentru a educa elevii, este
mereu prezentatã în oglindã cu lista lungã de obiective, din
fiecare an, a Ministerului Educaþiei Naþionale, dar rezultatele
pozitive întârzie sã aparã.
Aceastã problemã a fost din nou discutatã, în cadrul unei
Mese Rotunde, organizatã de Federaþia Sindicatelor Libere din
Învãþãmânt ºi Organizaþia
”Salvaþi Copiii” România,
aducând împreunã
autoritãþile, ONG-urile,
elevii ºi pe cei de la catedrã
ºi sperând într-o îmbunãtãþire a statutului profesorului român.
Masa Rotundã a fost destinatã evaluãrii ediþiei 2013 a
Campaniei Globale pentru Educaþie, derulatã sub sloganul
“Fiecare copil are nevoie de un profesor. Profesori bine
calificaþi pentru toþi copiii”. Campania Globalã pentru
Educaþie se deruleazã la nivel mondial, iar în România este
coordonatã, începând cu anul 2001, de Organizaþia Salvaþi
Copiii. Ediþia din 2013 a reunit peste 180.000 de participanþi din
România profesori, elevi, pãrinþi ºi reprezentanþi ai autoritãþilor.
În cei aproape 25 de ani de la revoluþie, calitatea profesionalã
a dascãlilor români a scãzut, pentru cã facultãþile nu îi mai
pregãtesc la acelaºi nivel ca pânã în 1989, iar sistemul
educaþional din România este comparat mereu cu cele din þãrile
dezvoltate, ca de exemplu Finlanda, diferenþa fiind colosalã.
“Azi în Finlanda, cei mai buni absolvenþi de facultate luptã sã
ajungã profesori, pentru cã sunt respectaþi ºi au un statut social de
invidiat, primul lucru fãcut de finlandezi fiind reformarea
pregãtirii cadrelor didactice. Ministerul Educaþiei ar trebui sã
punã condiþii de înãsprire a criteriilor de selecþie, facultãþile sã
punã accent pe metodica predãrii disciplinelor ºi practica
pedagogicã, dar ºi alocarea unor sume pertinente domeniului,
dacã vrem cadre didactice motivate ºi bine pregãtite”, a subliniat
preºedintele Federaþiei Sindicatelor din Învãþãmânt, Simion
Hancescu.
„Potrivit surselor europene, România se numãrã printre
statele membre ale UE în care salariul de bazã pentru profesori,
raportat la produsul intern brut/locuitor este unul dintre cele mai
mici - sub 50%. Comparativ, acest raport ajunge la 141% în
Germania ºi 136% în Spania” a atras atenþia Roxana Paraschiv,
coordonatoare de proiect în cadrul Salvaþi Copiii.
Reprezentanþii Ministerului Educaþiei au prezentat
obiectivele pentru perioada urmãtoare, subliniind totodatã
impactul negativ al crizei economice de la nivel global ºi,
implicit, naþional. “Criza financiarã afecteazã foarte mult
educaþia. Este foarte greu sã poþi aloca resursele necesare pentru
dezvoltarea resurselor umane ºi sã poþi convinge cã este o
prioritate. ªi la nivel european ºi la nivelul României se
accentueazã, de la an la an, ºomajul în rândul tinerilor.
(continuare în pag. 2)
Gianina SANDU
Departament comunicare FSLI

locuri de muncã de calitate ºi egalitate
În 4 aprilie 2014, la Bruxelles, a avut loc EuroManifestaþia sindical-socialã organizatã de Confederaþia
Sindicatelor Europene (ETUC) sub lozinca: "O nouã
cale spre Europa - luptând pentru investiþii, locuri de
muncã de calitate ºi egalitate".
Prima "euromanifestaþie" a anului a adunat "peste
52.000 de persoane din 21 de þãri", iar mesajul a fost cã
„politicile oficialilor europeni de rãspuns la criza
financiarã nu sunt suficiente ºi, în realitate, au agravat
criza socialã ºi economicã. Austeritatea nu funcþioneazã", a declarat Bernadette Ségol, secretar general a
Confederaþiei Europene a Sindicatelor (CES).

Împreunã pentru educaþie

O educaþie de calitate pentru o lume mai bunã

10 mesaje cheie ale Comitetului Sindical European
pentru Învaþamânt (ETUCE-CSEE) privind punctele
ce trebuie ameliorate pentru o mai bunã calitate a
educaþiei în Europa
În lumina iniþiativei IE, „Împreunã pentru educaþie O
educaþie de calitate pentru o lume mai bunã”, ºi a
Conferinþei CSEE din 2012 regiunea Europa a IE, care
au evidenþiat cu claritate necesitatea de a se acþiona cu
eforturi sporite asupra impactului crizei ce afecteazã
condiþiile de muncã ºi salariul cadrelor didactice,
reprezentanþii ºi reprezentantele organizaþiilor membre
ale CSEE vor participa la o întrunire specialã la
Bruxelles, pe 23 octombrie 2014, pentru a aborda
urmãtoarea problemã: care sunt punctele ce trebuie
ameliorate pentru o mai bunã calitate a educaþiei în
Europa?
(continuare în pag.)
Traducere: Dr. Toader SAULEA
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Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº
IN MEMORIAM

Domnul profesor VIOREL ALB

La începutul acestui an am adus un ultim omagiu domnului profesor VIOREL
ALB de la ªcoala nr. 2 din Moisei. Un ultim omagiu… o ultimã lecþie de
matematicã… ultimul raport al cenzorului…
A fost unul dintre cei care au clãdit sindicatul liber. Poate de aceea ori de câte ori îl
întâlneam la ºedinþe ori în trecere pe la sediul sindicatului nutream un sentiment de
respect amestecat cu emoþie, domnia sa având ºi calitatea de cenzor al
sindicatului în perioada 2003-2011. Dar, dupã puþine cuvinte, se putea simþi acea
cãldurã umanã care înlãturã barierele.
Nu-i este dat fiecãruia sã aibã capacitatea de a impune respectul funcþiei, întãrit
de chibzuinþa ºi obiectivitatea sfaturilor ºi discreþia nobiliarã. Avea acel ceva pe
care puþini oameni îl au, de a ºti sã fi fost ferm ºi drept, corect ºi echilibrat, impunând, cultivând ºi
dãruind înþelepciune.
Ulterior, când a devenit profesor pensionar, l-am întâlnit mai rar, cel mai adesea ne auzeam la
telefon, dar regãseam acelaºi om cald, aceleaºi sfaturi pertinente, acelaºi echilibru matematic,
raþional-afectiv.
Îi vom purta mereu respect pentru omenia de care a dat constant dovadã ºi îl vom avea în amintire ca
un apãrãtor al drepturilor colegilor sãi. Dar ºi ca unul care a crezut pânã în ultimul moment în principiile
care ne leagã pe toþi - unitate ºi solidaritate - ca salvatoare pentru nobila ºcoalã româneascã.
De prea multe ori uitãm sã spunem celor care înseamnã ceva în existenþa noastrã, cât îi apreciem. O
spunem acum, cu sufletul deschis, cã ne dorim sã întâlnim modele umane ca Domnul Profesor
VIOREL ALB ºi cã în memoria noastrã, neuitarea îl va pãstra în timp.
Fie-i þãrâna uºoarã ºi plãcutã aducerea aminte!

Profesorul, elementul cheie în asigurarea calitãþii educaþiei
(urmare din pag. 1)

În acest sens, în acord cu Strategia Europa 2020, avem
douã þinte majore: reducerea pãrãsirii timpurii a ºcolii ºi
creºterea numãrului de absolvenþi ai învãþãmântului terþiar”,
a declarant, joi, în cadrul Mesei Rotunde, directorul general
adjunct din Ministerul Educaþiei, doamna Tania Ieremia.
Lista obiectivelor MEN este foarte lungã, în cadrul ei
regãsindu-se o serie de prioritãþi promovate ºi în cadrul
Campaniei Globale pentru Educaþie: dezvoltarea educaþiei
timpurii, dezvoltarea serviciilor oferite copiilor cu cerinþe
educaþionale speciale, sau copiilor proveniþi din alte grupuri
dezavantajate, în special copiii de etnie romã sau copiii
dezavantajaþi socio-economic. “Profesorul este elementul
cheie în asigurarea procesului educaþional de calitate ºi toate
eforturile noastre merg spre responsabilizarea ºi
eficientizarea acestuia”, a adãugat Tania Ieremia.
Dincolo de banii mereu foarte puþini alocaþi educaþiei, o
problemã care nu mai suportã amânare este legatã de
programele ºcolare, care trebuie schimbate urgent, astfel va
creºte ºi calitatea pregãtirii elevilor ºi vor fi altele rezultatele
examenelor ºi va creºte numãrul celor care se pot integra în
câmpul muncii. “Dacã vrem programe ºcolare iubite de elevi,
iubite de dascãli, nu sunt de acord cu viziunea MEN de a le
schimba secvenþial. Nu mai putem amâna aceastã schimbare,
dacã vrem elevii care terminã ºcoala sã poatã practica ceva,
nu sã intre direct în ºomaj”, a spus Simion Hancescu.
Pentru schimbarea acestor programe trebuie adunaþi, la
aceeaºi masã oamenii de la catedrã educatori, învãþãtori,
profesori de gimnaziu ºi de liceu, profesori universitari.
“Haideþi sã îi învãþãm pe elevi sã aplice ceea ce învaþã, pentru
cã informaþiile pe care le primesc prin actul de predare sunt
uitate dupã o sãptãmânã”, este de pãrere preºedintele FSLI.
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În acelaºi sens, profesorul universitar care se ocupã cu
formarea iniþialã a cadrelor didactice, domnul Vasile Molan,
vorbeºte despre învãþarea care nu are legãturã cu viaþa,
deoarece în educaþia româneascã nu se pune accent pe
formarea abilitãþilor ºi atitudinilor, ci pe cunoºtinþe, care se
ºterg.
Evaluãrile naþionale au la bazã 80% cunoºtinþe ºi 20%
abilitãþi, iar la nivel internaþional procentul este invers.
“Elevii sunt diferiþi faþã de acum 100 de ani, sunt mult mai
bine informaþi. Anunþarea obiectivelor lecþiei nu îi motiveazã
pe elevi, lor trebuie sã le spui la ce folosesc aceste obiective în
viaþã. Ca de exemplu, sã le spui cã teorema lui Pitagora poate
fi folositã la construcþia unei cuºti pentru câini. Elevul trebuie
atras la ºcoalã, nu împins la ºcoalã”, a afirmat Vasile Molan.
La rândul sãu, profesorul de matematicã, fost lider de
sindicat FSLI, fost ministru al Educaþiei, actual senator, Liviu
Pop, a precizat cã marea problemã a sistemului de învãþãmânt
este cã mai avem în sistem profesori necalificaþi ºi trebuie
gãsite urgent soluþii pentru ca aceastã problemã sã fie
eliminatã. “Ar fi bine ca în viitorul an ºcolar sã nu mai avem
niciun profesor necalificat la catedrã. Apoi, trebuie sã disparã
finanþarea per elev, dar este nevoie de mai multã disciplinã
financiarã. De aici ar trebui sã începem pentru a nu ne minþi cã
facem reformã”, spune Liviu Pop.
Ediþia 2014 a Campaniei Globale pentru Educaþie este
dedicatã accesului la educaþie pentru copiii cu dizabilitãþi. În
prezent, gradul de incluziune a copiilor cu dizabilitãþi este
foarte scãzut, numãrul celor care sunt înscriºi în învãþãmântul
de masã fiind mai mic decât al celor care nu merg deloc la
ºcoalã.
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Curier juridic
Drepturi prevãzute de Contractul Colectiv de Muncã
Unic la Nivel de Sector de Activitate Învãþãmânt
Preuniversitar nr. 59276/02.11.2012
Contractul Colectiv de Muncã Unic la Nivel de Sector de
Activitate Învãþãmânt Preuniversitar nr. 59276/ 02.11.2012,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a, nr. 5
din 14 noiembrie 2012 a intrat în vigoare începând cu luna
noiembrie 2012 ºi prevede o serie de drepturi pentru angajaþii
unitãþilor din învãþãmânt. Drepturile prevãzute de Contractul
Colectiv de Muncã Unic la Nivel de Sector de Activitate
Învãþãmânt Preuniversitar se împart dupã cum urmeazã:
1. Drepturi care trebuie acordate conform Contractului
Colectiv de Muncã Unic la Nivel de Sector de Activitate
Învãþãmânt Preuniversitar:
· orele suplimentare prestate în condiþiile alin. (1) de cãtre
personalul didactic auxiliar ºi nedidactic se compenseazã
prin ore libere plãtite în urmãtoarele 60 de zile calendaristice
dupã efectuareaacestora. În cazul în care compensarea
muncii suplimentare cu timp liber corespunzãtor nu este
posibilã înurmãtoarele 60 de zile dupã efectuarea acesteia,
orele suplimentare se vor plãti cu un spor aplicat lasalariul de
bazã;
· salariaþii care efectueazã cel puþin 3 ore de muncã de
noapte beneficiazã, în condiþiile legii, de un spor la salariu de
25% din salariul de bazã;
· personalul didactic auxiliar ºi personalul nedidactic au
dreptul la o pauzã de masã de 15 minute, care se include în
programul de lucru;
· salariaþii care renunþã la concediul legal pentru creºterea
copilului în vârstã de pânã la 2 ani, respectiv 3 ani,
beneficiazã de reducerea duratei normale de lucru cu 2 ore/zi
potrivit legii, fãrã ca aceasta sã le afecteze salariile de bazã ºi
vechimea în învãþãmânt/în muncã;
· salariaþii care au în îngrijire copii bolnavi în vârsta de
pâna la 7 ani au dreptul la reducerea programului de lucru cu
pânã la 1/2 normã, fãrã sã li se afecteze calitatea de salariat ºi
vechimea integralã în învãþãmânt/muncã;
· angajatorii au obligaþia de a acorda salariatelor gravide
dispensa pentru consultaþii prenatale în limita a maxim 16 ore
pe lunã, fãrã a le fi afectate drepturile salariale;
· în baza recomandãrii medicului de familie, salariata
gravidã care nu poate îndeplini durata normalã de muncã din
motive de sãnãtate, a sa sau a fãtului sãu, are dreptul la
reducerea cu o pãtrime a duratei normale de muncã, cu
menþinerea veniturilor salariale, suportate integral din fondul
de salarii al angajatorului;
· salariatele, începând cu luna a V-a de sarcinã, precum ºi
cele care alãpteazã nu vor fi repartizate la munca de noapte,
nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi delegate, nu
vor fi detaºate ºi, dupã caz, nu vor fi concediate pentru motive
care nu þin de persoana salariatei, respectiv nu vor face
obiectul restrângerii de activitate cu excepþia situaþiei în care
postul/catedra este unic(ã) la nivelul unitãþii/instituþiei;
· în fiecare sãptãmânã, salariaþii au dreptul la 2 zile
consecutive de repaus, de regulã, sâmbãta ºi duminica;
· sunt zile nelucrãtoare:

- zilele de repaus sãptãmânal;
- 1 ºi 2 ianuarie;
- prima ºi a doua zi de Paºti;
- 1 Mai;
- prima ºi a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 Noiembrie Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat,
Ocrotitorul României;
- 1 Decembrie;
- 25 ºi 26 decembrie;
douã zile lucrãtoare, pentru fiecare dintre cele 3
sãrbãtori religioase anuale, declarate astfel de cultele
religioase legale, altele decât cele creºtine, pentru persoanele

aparþinând acestor culte;
· pentru personalul didactic auxiliar ºi nedidactic
concediul de odihnã se acordã în funcþie de vechimea în
muncã, astfel:
- pânã la 5 ani vechime 21 de zile lucrãtoare;
- între 5 ºi 15 ani vechime 24 de zile lucrãtoare;
- peste 15 ani vechime 28 de zile lucrãtoare;
· cadrele didactice beneficiazã de un concediu de odihnã
de 62 de zile lucrãtoare;
· acordarea indemnizaþie de concediu cu cel puþin 5 zile
Consilier juridic S.L.Î. MM
Mariana-Georgeta NUSZER-ÞÎNÞA
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înainte de plecarea în concediul de odihnã;
· personalul didactic auxiliar ºi personalul nedidactic
beneficiazã de un concediu de odihnã suplimentar între 5 ºi 10
zile lucrãtoare, potrivit legii. Durata exactã a concediului
suplimentar se stabileºte în comisia paritarã de la nivelul
unitãþii/instituþiei;
· personalul didactic care însoþeºte copiii în tabere sau la
altfel de activitãþi care se organizeazã în perioada vacanþelor
ºcolare se aflã în activitate, dar nu mai mult de 16 zile
calendaristice;
· salariaþii au dreptul la zile libere plãtite în cazul unor
evenimente familiale deosebite sau în alte situaþii, dupã cum
urmeazã:
- cãsãtoria salariatului 5 zile lucrãtoare;
- naºterea unui copil 5 zile lucrãtoare + 10 zile lucrãtoare
dacã a urmat un curs de puericulturã;
- cãsãtoria unui copil 3 zile lucrãtoare;
- decesul soþului/soþiei, copilului, pãrinþilor, bunicilor,
fraþilor, surorilor salariatului sau al altor persoane aflate în
întreþinere 5 zile lucrãtoare;
- schimbarea loc ului de muncã cu schimbarea
domiciliului/reºedinþei 5 zile lucrãtoare;
- decesul socrilor salariatului 3 zile lucrãtoare;
- schimbarea domiciliului 3 zile lucrãtoare;
· pentru rezolvarea unor situaþii personale, salariaþii au
dreptul la concedii fãrã platã, a cãror duratã însumatã nu poate
depãºi 30 de zile lucrãtoare pe an calendaristic; aceste
concedii un afecteazã vechimea în învãþãmânt. Salariaþii care
urmeazã, completeazã, îºi finalizeazã studiile, precum ºi cei
care se prezintã la concursul pentru ocuparea unui post sau
Tranºa de vechime
3-5 ani
5-10 ani
10-15 ani
15-20 ani
Peste 20 ani

Spor la salariul de bazã
5%
10%
15%
20%
25%

unei funcþii în învãþãmânt au dreptul la concedii fãrã platã
pentru pregãtirea examenelor sau a concursului, a cãror
duratã însumatã nu poate depãºi 90 de zile lucrãtoare pe an
calendaristic; aceste concedii nu afecteazã vechimea în
învãþãmânt/în muncã;
· personalul didactic ºi didactic auxiliar beneficiazã la
fiecare tranþã de vechime în învãþãmânt/grad/treaptã
profesionalã de un spor de 3%, pentru suprasolicitare
neuropsihicã, inclus în salariul de bazã;
· personalul didactic ºi didactic auxiliar cu o vechime
efectivã neîntreruptã în învãþãmânt de peste 10 ani
beneficiazã de un spor de stabilitate de 15% inclus în salariul
de bazã;
· personalul didactic care desfãºoarã activitate de
diriginte, învãþãtorii, educatoarele, institutorii profesorii
pentru învãþãmântul preº colar ºi profesorii pentru
învãþãmântul primar, inclusiv cei din învãþãmântul special,
primesc o indemnizaþie de 10% din salariul de bazã;
· spor pentru vechimea în muncã, calculatã dupã cum
urmeazã:
· spor de pânã la 15% din salariul de bazã, acordat
diferenþiat personalului didactic care asigurã predarea la clase
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simultane în învãþãmântul primar ºi gimnazial, astfel:
- 15% din salariul de bazã personalului care asigurã
predarea simultanã la 4 clase;
- 10% din salariul de bazã personalului care asigurã
predarea simultanã la 3 clase;
- 7% din salariul de bazã personalului care asigurã
predarea simultanã la 2 clase;
· spor de 15% din salariul de bazã al funcþiei îndeplinite
pentru personalul din unitãþile de învãþãmânt special,
conform legii;
· spor de 75% din salariul de bazã calculat conform art. 34,
pentru orele suplimentare, dacã munca astfel prestatã nu a
putut fi compensatã cu ore libere plãtite;
· spor de 100% din salariul de bazã ºi o zi liberã plãtitã,
pentru activitatea prestatã într-o zi de repaus sãptãmânal, zi
liberã sau de sãrbãtoare legalã ori religioasã, inclusiv pentru
p articiparea la olimpiadele ºcolare/concursurile din
calendarul M.E.C.T.S.;
· personalului didactic din unitãþile de învãþãmânt conexe,
care nu dispune de locuinþã în localitatea unde are postul, i se
deconteazã cheltuielile de transport, conform legii, respectiv
conform Instrucþiuniii MECTS nr. 2/2011;
· în caz de deces al unui cadru didactic, cei îndreptãþiþi
beneficiazã de un ajutor în cuantum de 5 salarii ale persoanei
decedate, din bugetul asigurãrilor sociale; aceastã sumã se
plãteºte de unitatea/instituþia prevãzutã în Anexa nr. 4, la care
a fost angajat salariatul decedat, prin deducere din cota de
C.A.S. datoratã casei teritoriale de pensii;
· în caz de deces al unui membru de familie, se acordã un
ajutor de deces conform legii anuale a bugetului asigurãrilor
sociale de stat;
· salariaþii care se pensioneazã vor primi o DIPLOMÃ DE
FIDELITATE pentru întreaga activitate desfãºuratã în
învãþãmânt, cu menþiuni personalizate, care se înmâneazã în
prezenþa salariaþilor din unitate/instituþie;
· unitãþile/instituþiile prevãzute în Anexa nr. 4 vor organiza
la încadrarea în muncã ºi ori de câte ori este nevoie,
examinarea medicalã a salariaþilor, în scopul de a constata
dacã aceºtia sunt apþi pentru prestarea activitãþii. Examinarea
medicalã este gratuitã pentru salariaþi, unitãþile/instituþiile
asigurând prin buget fondurile necesare pentru efectuarea
examenului medical;
· personalului din învãþãmânt care îºi desfãºoarã
activitatea în altã localitate decât localitatea de
domiciliu/reºedinþã i se deconteazã cheltuielile de navetã la ºi
de la locul de muncã, de cãtre autoritãþile administraþiei
publice locale, la solicitarea consiliului de administraþie al
unitãþii/instituþiei prevãzute înAnexa nr. 4;
· personalul din învãþãmânt beneficiazã de o compensaþie
de la bugetul asigurãrilor sociale de 50% din valoarea cazãrii,
a mesei ºi a tratamentului, în bazele de odihnã ºi tratament,
precum ºi în alte spaþii contractate de Ministerul Muncii,
Familiei ºi Protecþiei Sociale;
· personalul din învãþãmânt care însoþeºte preºcolari sau
elevi în tabere ºi/sau excursii
beneficiazã de gratuitate privind transportul, cazarea ºi
masa. De aceleaºi drepturi beneficiazã ºi copiii acestora în
vârstã de pânã la 14 ani;
· c opiii întregului personal din învãþãmântul
preuniversitar sau pensionat dupã cel puþin 10 ani de
activitate în învãþãmântul preuniversitar sunt scutiþi de plata
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taxelor de înscriere la concursurile de admitere, de plata
taxelor percepute pentru eliberarea unor acte ºi documente
ºcolare, precum ºi de plata sumelor ce sunt solicitate în
vederea constituirii unor fonduri ale clasei/ºcolii;
· copiii personalului din învãþãmântul preuniversitar sau
pensionat dupã cel puþin 10 ani de activitate în învãþãmântul
preuniversitar (pãrinte, întreþinãtor legal) au prioritate ºi
beneficiazã de gratuitate în internate ºi cãmine studenþeºti;
· întregul personal din învãþãmânt este scutit de plata
sumelor de bani percepute pentru eliberarea actelor de studii,
a certificatelor de obþinere a gradelor didactice ºi a altor
documente personale;
2. Drepturi care se vor acorda în baza Contractului
Colectiv de Muncã încheiat la nivel de unitate.
· personalul din învãþãmânt beneficiazã de tichete cadou,
în condiþiile legii; valoarea tichetelor cadou, numãrul
tichetelor cadou per eveniment ºi evenimentele pentru care
se acordã se stabilesc prin contractele colective de muncã
încheiate la nivelul unitãþilor/instituþiilor prevãzute în Anexa
nr. 4 ºi/sau prin hotãrârea Comisiei paritare de la fiecare
nivel;
· acordarea celor 6 cãlãtorii/an dus-întors pe mijloacele de
transport feroviare, pe linii interne, cu reducere de 50%,
pentru personalul din învãþãmânt, în condi.iile legii.
Modalitãþile de decontare se vor stabili prin contractele
colective încheiate la nivelul unitãþilor/instituþiilor prevãzute
înAnexa nr. 4;
Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº este
reprezentativ, în temeiul dispoziþiilor Legii dialogului
social nr. 62/2011 ºi a hotãrârii judecãtoreºti pronunþate de
Judecãtoria Baia Mare, în 163 de unitãþi de învãþãmânt din
judeþul Maramureº, la nivelul cãrora poate negocia
contracte colective de muncã. Pânã la încheierea acestor
contracte, Contractul Colectiv de Muncã Unic la Nivel de
Sector de Activitate Învãþãmânt Preuniversitar nr.
59276/02.11.2012 este aplicabil ºi chiar am uzat de
dispoziþiile lui în materii privind mobilitatea personalului
didactic, stabilirea zilelor suplimentare de concediu de
odihnã pentru personalul didactic auxiliar ºi nedidactic,
decontarea analizelor medicale, etc.
3. Drepturi care sunt condiþionate de intrarea în vigoare a
noii legi privind salarizarea în sistemul de învãþãmânt:
· Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
va face demersurile necesare pentru ca, în viitoarea lege a
salarizãrii, personalul didactic care predã în unitãþile de
învãþãmânt la clase integrate cu elevi care provin din unitãþile
de învãþãmânt special sau din medii defavorizate sã
beneficieze de un spor de 15% din salariul de bazã al funcþiei
didactice, care sã se includã în salariul de bazã;
· personalul din învãþãmânt beneficiazã de tichete de
creºã, în condiþiile legii;
· Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
va face demersurile necesare pentru ca, în viitoarea lege a
salarizãrii, sã fie reglementate urmãtoarele drepturi:
a) un salariu de bazã plãtit mamei de cãtre
unitatea/instituþia de învãþãmânt prevãzutã în Anexa nr. 4,
pentru naºterea fiecãrui copil; dacã mama nu este salariatã

sau în cazul decesului acesteia, soþul/ tatãl copilului va
beneficia de aceastã platã; ajutorul se acordã ºi în cazul
mamelor care au nãscut gemeni, tripleþi etc., pentru fiecare
dintre copii;
b) indemnizaþie de cel puþin trei salarii de bazã pentru
salariaþii care se pensioneazã;
c) un ajutor financiar care reprezintã echivalentul în lei a
100 EURO, pentru personalul didactic calificat, în vederea
achiziþionãrii de cãrþi ºi/sau programe educaþionale, manuale
ºcolare, reviste de specialitate ºi auxiliare didactice;
· un premiu anual, în condiþiile legii;
· un premiu lunar din suma de 2% din fondul de salarii, în
condiþiile legii, pe baza criteriilor stabilite de cãtre comisia
paritarã de la nivelul unitãþii/instituþiei prevãzute în Anexa
nr. 4, criteri elaborate avându-se în vedere rezultatele în
activitate, considerate ca valoroase pentru unitate/instituþie;
criteriile vor fi aduse la cunoºtinþa salariaþilor prin afiºare la
sediul unitãþii/instituþiei respective; fondul de premiere se
utilizeazã lunar, sumele nefolosite putând fi utilizate în lunile
urmãtoare, în cadrul aceluiaºi an calendaristic ºi în acelaºi
scop.

În 25 aprilie 2014 va avea loc

ªEDINÞA SEMESTRIALÃ A COLEGIULUI LIDERILOR
Cu urmãtoare Ordine de zi:
1. Informare privind activitatea sindicalã desfãºuratã
de FSLI ºi SLI MM;
2. Informare privind activitatea Departamentului
juridic;
3. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori ºi a
Execuþiei bugetare pe anul 2013;
4. Aprobarea Execuþiei bugetare pe 2013 ºi a Priectului
de buget pe anul 2014;
5. Probleme curente
Întrunirea va avea loc la Eurosind, Ocna ªugatag, unde
este invitatã, alãturi de lideri sindicali ºi membrii BO, dna
insp. gen. prof. Ana Moldovan. Cu acest prilej vor fi
abordate o serie de probleme, precum: Finanþarea
învãþãmântului bugetul alocat pentru judeþul Maramureº
în anul 2014, Plata sentinþelor judecãtoreºti, Decontarea
navetei etc.
Secretar executiv, Margareta ANDREICA
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Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº

O educaþie de calitate pentru o lume mai bunã
(urmare din pag. 1)

Pornind de la principiul cã educaþia de calitate se sprijinã
pe aceºti trei piloni: calitatea actului de predare, calitatea
mijloacelor de predare ºi de învãþare ºi calitatea ambientului
pentru predare ºi învãþare, participanþii ºi participantele la
acest eveniment s-au pus de acord în privinþa celor 10 mesaje
cheie ce urmeazã a fi prezentate spre a fi dezbãtute ºi adoptate
în cadrul Comitetului CSEE din 23-24 octombrie 2014.
1. Educaþia de calitate un drept fundamental ºi un bun
public
Educaþia de calitate constituie un drept fundamental ºi un
bun public. Articolul 26 din Declaraþia universalã a
drepturilor omului stipuleazã cã „Orice persoanã are dreptul
la educaþie”, la toate nivelurile, inclusiv la educaþia
pretimpurie, la învãþãmânt primar, la învãþãmânt gimnazial ºi
liceal, la învãþãmânt ºi formare profesionalã, la educaþie
specializatã, la învãþãmânt superior ºi învãþãmânt pentru
adulþi. Potrivit CSEE, viziunea unei educaþii de calitate
pentru toþi, elevi, eleve, studenþi, studente ºi adulþi din
Europa, nu se defineºte doar în termeni de rezultate ale
învãþãrii ci ºi în termeni de dezvoltare completã a individului
ºi a contribuþiei sale la construirea unei societãþi democratice.
2. Educaþia de calitate în viziunea sindicatelor
europene
În vederea promovãrii unei educaþii de calitate aºa cum o
vãd sindicatele europene ºi pentru a
sprijini educaþia de calitate pentru toþi ca pe unul din
pilonii fundamentali ai unei societãþi
democratice, organizaþiile membre ale CSEE cer accesul
universal ºi gratuit la prestaþia cadrelor didactice de calitate,
la mijloace ºi resurse de predare moderne, ca ºi la un ambient
sigur ºi sãnãtos pentru predare ºi învãþare.
3.Accesul la o educaþie de calitate pentru toþi
In vederea sensibilizãrii publicului cu faptul cã accesul la
o educaþie publicã de calitate este
fundamental pentru fiecare cetãþean ºi cetãþeanã,
organizaþiile membre ale CSEE îºi reafirmã
sprijinul pentru iniþiativa IE Împreunã pentru o educaþie
de calitate precum ºi angajarea lor pentru promovarea unei
educaþii de calitate, a unei formãri iniþiale ºi a unei dezvoltãri
profesionale de calitate pentru toate cadrele didactice.
4. Finanþarea învãþãmântului public
In contextul actual al politicilor de austeritate declanºate
parþial de criza economicã ºi implementate de unele guverne,
organizaþiile membre ale CSEE regretã profund consecinþele
acestor politici, rezultat al unor ideologii politice ostile
accesului public la educaþie, organizaþiile membre ale CSEE
condamnã privatizarea crescândã a serviciilor din educaþie
potenþial profitabile, cerutã de interese comerciale care pun în
pericol accesul public la educaþie.
5. Egalitatea de ºanse ºi mobilitatea socialã
Educaþia de calitate trebuie sã fie o ofertã echitabilã pe o
bazã nelucrativã. Guvernele trebuie sã asigure resurse
adecvate pentru o educaþie universalã accesibilã, printr-o
taxare corectã ºi progresivã. Importanþa unei corectitudini
globale în materie de taxe nu se limiteazã la consolidarea
bugetelor alocate educaþiei, ea este necesarã ºi pentru o
promovare susþinutã a egalitãþii de ºanse ºi a mobilitãþii
sociale.
6. O formare de calitate pentru cadrele didactice
Organizaþiile membre ale CSEE, afirmând rolul vital al
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cadrelor didactice ºi al sindicatelor pentru o educaþie de
calitate, întãresc angajamentul cadrelor didactice ºi al
sindicatelor acestora pentru a se afla în frunte în lupta privind
accesul tuturor studenþilor ºi studentelor la educaþie ºi la
calitatea acesteia ca bun public. Cadrele didactice constituie
resursa educativã cea mai importantã pentru studenþi ºi
studente, ele fiind cheia educaþiei de calitate. In consecinþã,
contribuþia lor trebuie recunoscutã la justa ei valoare. Cadrele
didactice trebuie apreciate ºi respectate în calitate de
profesioniºti ºi profesioniste ºi sã beneficieze ca atare de
formarea ºi sprijinul de care au nevoie.
7.Atractivitatea profesiei de cadru didactic
Asigurarea cã personalul didactic este calificat ºi motivat
este un factor crucial în cadrul sistemelor de învãþãmânt.
CSEE ºi organizaþiile membre pledeazã în acest sens pentru
recunoaºterea ºi protejarea drepturilor cadrelor didactice,
pentru condiþii de muncã decente precum ºi pentru salarii,
pensii ºi avantaje adecvate, atât pentru bãrbaþi cât ºi pentru
femei, pentru accesul la formare ºi dezvoltare profesionalã
continuã, pentru resurse de predare ºi învãþare
corespunzãtoare ºi pentru un ambient la locul de muncã sigur
ºi sãnãtos. Aceste elemente sunt premise ce vor face ca
profesia de cadru didactic sã fie mai atrãgãtoare ºi vor stimula
pe cât mai mulþi sã îmbrãþiºeze o carierã didacticã.
8. Sindicatele din educaþie ºi instrumentele dialogului
social
Recunoscând dialogul social ca forþã motrice pentru
succesul reformei economice ºi sociale,
organizaþiile membre ale CSEE subliniazã potenþialul
sindicatelor în sensibilizarea tuturor cu
privire la consecinþele schimbãrilor economice ºi sociale
în societate, în educaþie ºi pe piaþa
muncii. Sindicatele din educaþie vor juca un rol
fundamental în reafirmarea condiþiilor ce vor
stimula crearea de noi locuri de muncã, în special prin
facilitarea repornirii economiei, incluziunea socialã ºi piaþa
muncii.
9. Implicarea cadrelor didactice în deciziile privind
nemijlocit sectorul educaþiei
Este necesarã implicarea sindicatelor din educaþie în
elaborarea ºi aplicarea politicilor ce afecteazã direct sau
indirect educaþia, astfel încât poziþia lor sã fie luatã în seamã.
In acest sens, organizaþiile membre ale CSEE cer consultãri
punctuale ºi semnificative cu partenerii sociali din educaþie la
nivel naþional, regional ºi instituþional. Aceste consultãri
trebuie sã permitã o analizã ºi propuneri necesare, adecvate
procesului decizional. Este deosebit de important ca la nivel
local sã funcþioneze un dialog social în care sã fie implicate
deopotrivã cadrele didactice ºi conducerile instituþiilor de
învãþãmânt.
10. Consultarea coerentã a partenerilor sociali în
vederea unor progrese economice ºi sociale
In cadrul solicitãrii ca guvernele naþionale sã desfãºoare
un proces de consultare coerent ºi respectuos cu partenerii
sociali la nivel naþional ºi al Comisiei Europene, cu Consiliul
ºi Parlamentul la nivel european, organizaþiile membre ale
CSEE cer ca dimensiunea socialã a
Uniunii Monetare Europene sã contribuie la dezvoltarea
economicã ºi socialã în cadrul Uniunii Europene. Asta
înseamnã cã politicile trebuie concepute astfel încât sã
conducã la progresul economic ºi social.
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Întâlnire de lucru pentru modificarea Legii dialogului social
În 18 martie 2014, s-a desfãºurat prima
întâlnire de lucru, avâ nd ca subiect
modificarea Legii dialogului social nr.
62/2011 (republicatã), la care au participat
reprezentanþi ai celor cinci confederaþii
sindicale reprezentative la nivel naþional ºi
doamna Aurelia Cristea ministru delegat
pentru dialog social.
Confederaþia noastrã a fost reprezentatã
de cãtre subsemnatul ºi secretarul general,
Sabin Rusu.
Agenda întâlnirii de lucru a cuprins
discuþii de principiu asupra unor aspecte
majore ale legii ºi anume:
1. pragul pentru dobândirea reprezentativitãþ ii
organizaþiei sindicale la nivel de unitate, în forma propusã de
cãtre confederaþiile sindicale, anume procentul de 35%
membri de sindicat din totalul salariaþilor unitãþii ºi existenþa
transferului de reprezentativitate;

2. protec þ ia reprezentan þ ilor
sindicali la nivel de întreprindere;
3. modificarea prevederilor, care
cuprind condiþii restrictive, ca un
Contract Colectiv de Muncã încheiat la
nivel de sector de activitate sã îºi
producã efecte asupra tuturor
salariaþilor din sector;
4. condiþiile privind declanºarea
unui conflict de muncã, inclusiv grevã,
de cãtre organizaþia sindicalã de la
nivelul unitãþii;
5. necesitatea Contractului Colectiv
de Munca Unic la Nivel Naþional.
De asemenea, s-a stabilit, de comun acord, un calendar al
întâlnirilor pentru perioada urmãtoare, când sperãm sã avem
un text final în vederea modificãrii legii amintite.
Preºedinte, Iacob BACIU

Sindicaliºtii din educaþie cer schimbarea programelor ºcolare
ºi a sistemului de evaluare
Rezultatele "dezastruoase" la simularea bacalaureatului
demonstreazã cã învãþãmântul continuã sã involueze ºi cã
modalitatea de evaluare trebuie schimbatã, întrucât cu
programele ºcolare actuale, elevii nu pot fi mobilizaþi sã
înveþe mai bine, a declarat luni preºedintele FSLI, Simion
Hancescu.
"S-a mai încheiat o simulare a examenelor naþionale, iar
rezultatele sunt la fel de «dezastruoase», elevii tot nemotivaþi,
profesorii implicaþi cu ºi mai multe obligaþii, dar drepturi mai
puþine. Nu s-a schimbat aproape nimic în ceea ce priveºte
reforma, dar se vor rezultate spectaculoase", a spus Simion
Hancescu, citat într-un comunicat de presã al Federaþiei
Sindicatelor Libere din Învãþãmânt (FSLI).
Liderul FSLI susþine cã rezultatele la simularea
examenului de bacalaureat demonstreazã, încã o datã, cã
programele ºcolare trebuie modificate ºi sistemul de evaluare
regândit.
Hancescu a precizat cã rezultatele vor fi din ce în ce mai
slabe în anii urmãtori, dacã programele ºcolare nu se vor
schimba, astfel încât sã pregãteascã copiii pentru piaþa muncii
actualã.
"Modalitatea de evaluare a elevilor trebuie schimbatã. În
prezent noi evaluãm, în cele mai multe cazuri, ceea ce au
memorat copiii, nu ceea ce sunt capabili sã aplice mai departe
la un loc de muncã. Aceste rezultate demonstreazã, încã o
datã, cã programele ºcolare trebuie modificate ºi sistemul de
evaluare regândit. Cu actualele programe elevii nu pot fi
mobilizaþi sã înveþe mai bine, oricâte eforturi ar face
dascãlii", a mai spus Hancescu.
Preºedintele FSLI a mai arãtat cã rezultatele la simulãri
demonstreazã cã învãþãmântul continuã sã involueze, iar

dacã se doreºte ca acest fenomen sã înceteze, factorii
decizionali trebuie sã facã o analizã obiectivã a sistemului de
învãþãmânt ºi sã depisteze cauzele care au generat aceastã
stare. "Îmi este teamã cã rezultatele slabe de la aceste simulãri
se vor repeta ºi la examenele care se apropie. Avem o lege a
educaþiei contestatã aproape de toatã lumea, iar actuala putere
nu a întreprins nimic pentru a o îmbunãtãþi".
Hancescu a mai spus cã FSLI a atras atenþia, în
nenumãrate rânduri, cã aceste simulãri nu au nicio mizã
pentru niciunul dintre actorii implicaþi, atâta timp cât notele
nu sunt trecute în catalog ºi dascãlii, care predau disciplinele
respective, sunt nevoiþi sã facã eforturi apreciabile prin
corectarea unui numãr mare de lucrãri, fãrã a primi un ban în
plus la salariu pentru aceastã activitate.
www.curentul.ro
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Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº

Ofertã turisticã 2014

Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº vã pune la dispoziþie ofertele turistice
de care puteþi beneficia în anul 2014.
BILETE DE ODIHNÃ ªI TRATAMENT
· EFORIE NORD între 85 lei/ zi ºi 165 lei/ zi;
· CÃCIULATA între 300 lei/ sejur lei ºi 750 lei/ sejur;
· BÃILE FELIX între 300 lei/ sejur lei ºi 2386 lei/ sejur;
· HERCULANE între 1760 lei/ sejur ºi 2500 lei/ sejur.
BILETE DE ODIHNÃ
· CAP AURORA între 375 lei/ sejur ºi 520 lei/ sejur;
· NEPTUN între 690/ lei/sejur
lei ºi 750 lei/sejur;
· EUROSIND (Ocna ªugatag)
60 lei/ camera cu mic dejun
inclus.
Preþurile diferã în funcþie de
numãrul de zile de sejur,
perioadã, tipul de camerã ºi
numãrul de stele.
Informaþii suplimentare:
Margareta Andreica,
Tel.0737 - 016719
sau www.slimm.ro

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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