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Lipsa dialogului social
ar putea duce la proteste
în întreaga tară
,
Vă dorim o primăvară frumoasă
cu bucurii si, dorinte, împlinite!
La multi, ani de mărtisor!
, ,
FSLI: Apel către toți
salariații din învățământ
Numai prin unitate vom reuși!
În 21 februarie 2018,
membri de sindicat
afiliați la Federația
Sindicatelor Libere din
Învățământ au pichetat
sediul Ministerului
Muncii și Justiției
Sociale. O delegație a
conducerii F.S.L.I. a
înaintat ministrului
muncii și justiției
sociale, doamna Lia Olguța Vasilescu, o listă de
revendicări și a purtat o discuție pe marginea
acesteia.
Solicitările membrilor noștri de sindicat,
transmise ministrului muncii sunt:
1.
Soluționarea problemei privind
reîncadrarea personalului didactic după intrarea
în vigoare a Legii - cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice;
2.
Rezolvarea modului de calcul al
sporurilor și indemnizațiilor care li se cuvin
salariaților din sistemul educațional;
3. Rediscutarea grilei de salarizare pentru
personalul didactic, având în vedere că aceasta
categorie socio-profesională are coeficienți de
ierarhizare situați în pătrimea inferioara:
4. Modificarea Regulamentului - cadru
privind stabilirea locurilor de muncă, a
categoriilor de personal, mărimea concretă a
sporurilor pentru condiții de muncă, precum și
condițiile de acordare a acestora pentru
personalul din familia ocupațională
"ÎNVĂȚĂMÂNT", aprobat prin H.G. nr.
34/2018, care, prin conținutul său,
discriminează personalul nedidactic din
învățământ, căruia nu i se aplică.
Preşedinte FSLI, Simion Hancescu
Continuare in pagina 2.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a luat decizia de a
picheta sediile Ministerului Muncii și PSD București după ce a
trimis mai multe memorii cu problemele din educaţie. Din acțiunile
FSLI reiese că nemulţumirile angajaţilor din învățământ sunt mari şi
că lipsa dialogului social pentru rezolvarea acestora ar putea duce la
proteste de amploare în întreaga ţară.
Printre solicitările membrilor FSLI amintim:
- renegocierea Legii-cadru nr. 153/2017, prin care a fost stabilit
raportul de 1/12 între cel mai mic şi cel mai mare salariu de la stat,
personalul didactic de predare fiind poziţionat între 1,64 şi 2,76, în
pătrimea inferioară a grilei de salarizare;
- majorarea de 20% de la 1 martie 2018 să se acorde și pentru
personalul nedidactic;
- modificarea de urgenţă a Legii cadru nr. 153/2017, privind
salarizarea bugetarilor, întrucât a creat discriminări atât în rândul
anajaţilor din sistemul bugetar, dar şi în rândul angajaţilor din
învăţământ.
- modificarea Legii pensiilor, astfel încât cadrele didactice să se
poată pensiona cu trei ani înainte de împlinirea vârstei standard.
Biroul Operativ SLI MM

Membrii CNL pichetând Ministerul Muncii, 20 februarie 2018
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Probleme de salarizare abordate
în Comisia Paritară ISJ MM - SLI MM
INSPECTORATUL ŞCOLAR
AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ
Baia Mare, str. Petӧfi Sandor nr. 14-16, 430311
Tel. 0262-212114, fax. 0262-211992,
e-mail: isjmm@isjmm.ro;
Web: www.isjmm.ro

SINDICATUL LIBER
DIN ÎNVĂŢĂMÂNT MARAMUREŞ
Afiliat la FEDERAȚIA SINDICATELOR
LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
Baia Mare str. Victoriei nr. 12, 430142
O.P. 1; C.P. 200 interior Tel/ fax:0262-211857
email: slimm_mm@yahoo.com;
Web: www.slimm.ro,

SLI MM, reprezentat de doamna președintă,
Ioana Petreuș, a convocat miercuri, 14 februarie
2018, la sediul SLI MM, Comisia Paritară de la
nivelul Inspectoratului Școlar Județean pentru a
discuta:
1. Încadrarea și salarizarea personalului didactic
de predare în trepte superioare de vechime;
2. Acordarea sporului pentru predare simultană
în învățământul preșcolar;
3. Calculul tarifului de plata cu ora;

4. Aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017;
5.
Regulamentul-cadru privind acordarea
sporului pentru condiții periculoase sau
vătămătoare, etc.
Aceasta este a doua ședință de Comisie Paritară
din acest an convocată de SLI MM. Prima a avut loc
în 22 ianuarie 2018 și s-au discutat probleme privind
rețeaua școlară și planul de școlarizare pentru
județul Maramureș.
Departament Comunicare

Continuare din pagina 1.
5. Acordarea dreptului personalului didactic de a fi pensionat, la
cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare,
fără diminuarea cuantumului pensiei.
Poziția doamnei ministru Lia Olguța Vasilescu, referitoare la
aceste solicitări, a fost următoarea:
1) În perioada imediat următoare (maximum 2 săptămâni) va
discuta cu ministrul educației naționale, domnul Valentin Popa și
ministrul finanțelor publice, domnul Eugen Orlando Teodorovici,
problema reîncadrării personalului didactic, în vederea găsirii
unei soluții favorabile.
2) Referitor la modul de calcul al sporurilor și indemnizațiilor,
răspunsul ministrului muncii a fost ca aceasta problemă nu se poate
rezolva în anul 2018.
3) Ministrul muncii a afirmat că nu este de acord cu
modificarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în Anexa nr. I
la Legea - cadru nr. 153/2017, pentru personalul didactic.
4) În legătură cu Regulamentul pentru acordarea sporurilor pentru
condiții de muncă, ne-a solicitat să înaintăm Ministerului Muncii și
Justiției Sociale propuneri concrete de modificare a acestuia.
5) Referitor la solicitarea de consacrare legislative a dreptului
personalului didactic de a se pensiona, la cerere, cu 3 ani înainte
de împlinirea vârstei standard de pensionare, ministrul muncii
nu a fost de acord.
Imediat după discuțiile purtate cu ministrul muncii, Colegiul
Național al Liderilor F.S.L.I. s-a întrunit în ședință. Membrii
Colegiului Național al Liderilor și-au exprimat nemulțumirea
față de rezultatul discuțiilor de la Ministerul Muncii și Justiției
Sociale și s-a hotărât ca, joi, 22.02.2018, să se depună lista cu
problemele din educație la partidele aflate la guvernare - PSD și
ALDE și să se solicite întâlniri cu președinții acestor partide.
În data de 22.02.2018, membrii Colegiului Național al Liderilor
și aproximativ 100 de membri de sindicat, s-au deplasat la sediul

Partidului Social Democrat, pentru a depune lista de probleme, cu
speranța că va avea loc o întâlnire cu președintele partidului,
domnul Liviu Dragnea. Însă, singura persoană prezentă la sediul
PSD, a fost un consilier.
Având în vedere solicitările membrilor de sindicat afiliați la
F.S.L.I, transmise Executivului, dar și partidelor aflate la guvernare,
pentru a căror rezolvare este nevoie de soluții urgente și nu de
promisiuni de rezolvare în anii următori, conducerea Federației
Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că, în acest moment,
ESTE NEVOIE DE IMPLICAREA TUTUROR MEMBRILOR DE
SINDICAT ȘI A TUTUROR SALARIAȚILOR DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR!
Ținând cont de starea de nemulțumire a membrilor de sindicat,
vor continua acțiunile de pichetare ale sediilor instituțiilor care au
atribuții în rezolvarea problemelor existente.
O altă formă de protest, menită să atragă atenția asupra gravității
problemelor din educație, dar și asupra stării de nemulțumire din
rândul salariaților, la care trebuie să recurgem este BOICOTAREA
SIMULĂRII EXAMENULUI DE EVALUARE NAȚIONALĂ
DIN PERIOADA 5-7 MARTIE 2018 ȘI A SIMULĂRII
EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL, din perioada
19-22 martie 2018.
În această perioadă, la nivelul organizațiilor sindicale afiliate la
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ are loc procesul de
consultare a membrilor de sindicat privind boicotarea acestor
simulări.
Conducerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ
consideră că este nevoie de unitate, de implicarea tuturor salariaților
din învățământul preuniversitar de stat, indiferent de apartenența
sindicală, pentru a reuși în demersurile noastre!
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Sporul pentru condiții de muncă
După 7 ani în care am așteptat Regulamentul privind
stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a
mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă,
precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru
personalul din familia ocupațională de funcții bugetare
„Învățământ”, acesta a fost aprobat prin HG nr.
34/31.01.2018 publicat in Monitorul Oficial nr.
95/31.01.2018 și intrat în vigoare la aceeași dată.
Conform acestui regulament sporul pentru condiții de
muncă se acordă, pe baza buletinelor de determinare sau,
după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în
acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă
respective, în procent de până la 15% aplicat la salariul de
bază cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuielile
salariale din bugetul aprobat. Nominalizarea personalului
care beneficiază de sporul pentru condiții de muncă se face
de către conducătorul ierarhic și se aprobă de consiliul de
administrație, cu consultarea organizațiilor sindicale, cu
respectarea prevederilor art. 25 alin. 1 din Legea nr.
153/2017, respectiv încadrarea cheltuielilor cu sporurile,
indemnizațiile și alte adaosuri în 30% din suma salariilor de
bază.
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
regulamentului se efectuează noi determinări în vederea
eliberării buletinelor de determinare necesare stabilirii
locurilor de muncă cu condiții periculoase sau vătămătoare.
În baza acestor buletine se poate acorda un spor de:
• 10% pentru personalul încadrat în funcția de model în
unitățile de învățământ cu profil de artă;
• 7% pentru personalul didactic auxiliar care se
deplasează în zone izolate cu îndeplinirea cumulativă a două
din următoarele condiții:

condiții dificile de acces cu drumuri deteriorate,
periculoase, neasfaltate, nepietruite, impracticabile
transportului;

inexistența transportului în comun;

localități amplasate în zone de munte la peste
800 m altitudine, în zone greu accesibile.
• 5% pentru personalul care își desfășoară activitate în
laboratoarele de chimie, biologie, fizică; pentru personalul
din biblioteci cu peste 12 000 de volume, inclusiv manuale
școlare, publicații periodice și neperiodice; pentru cadrul
didactic, informaticianul, analistul programator, inginerul
de sistem care desfășoară activitate în laboratoarele de
specialitate dotate cu rețele informatice constituite din cel
puțin 12 unități.

Consilier juridic, Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
Unitățile de învățământ efectuează periodic măsurători la
locurile de muncă în timpul desfășurării activităților. Aceste
perioade nu pot fi mai mari de 6 luni.
Personalului nedidactic din învățământ i se aplică
Regulamentul-cadru adoptat prin HG nr. 569/04.08.2017
pentru sectorul „Administrație”. Conform acestuia în
vederea acordării sporului pentru condiții periculoase sau
vătămătoare se expertizează locurile de muncă de către
direcțiile de sănătate publică, care eliberează buletine de
determinare sau de expertizare, acestea urmând a se reface
ori de câte ori intervin modificări semnificative, dar nu mai
târziu de 36 de luni de la data emiterii.
Mărimea sporului pentru condiții periculoase sau
vătămătoare de muncă pentru personalul nedidactic este de:
a) până la 15% din salariul de bază pentru personalul care
îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc;
b) până la 10% din salariul de bază pentru personalul care
îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc ;
c) până la 5% din salariul de bază pentru personalul care
îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc.
Regulamentul prevede 5 factori de risc prin determinarea
cărora se stabilește cuantumul sporului:
a) existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a
acestora asupra organismului;
b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea
acestor factori;
c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;
d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire
sau de accidentare;
e) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul
locului de muncă.
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“E dezamăgitor ce se întâmplă cu angajaţii unui sistem
Interviu Graiul
Maramureșului considerat prioritate naţională” (prof. Ioana Petreuş)
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) a
pichetat miercuri sediul Ministerului Muncii din Bucureşti,
judeţul nostru fiind reprezentat chiar de către prof. Ioana
Petreuş, preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ (SLI)
Maramureş. Decizia a fost luată după ce federaţia a trimis
memorii cu problemele din sistemul de educaţie către
Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Educaţiei Naţionale, precum şi către Guvernul României.
FSLI avertizează faptul că nemulţumirile angajaţilor din
educaţie sunt mari şi lipsa dialogului social pentru rezolvarea
acestora ar putea duce în curând la proteste de amploare în
întreaga ţară. Printre solicitările federaţiei se află:
modificarea OUG 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
prin care mii de angajaţi din învăţământ aflaţi în concediu
medical pierd sume importante din venit; renegocierea Legii
cadru nr. 153/2017 prin care a fost stabilit raportul de 1/12
între cel mai mic şi cel mai mare salariu de la stat, personalul
didactic de predare fiind poziţionat între 1,64 şi 2,76, în
treimea inferioară a grilei de salarizare; majorarea de 20% de
la 1 martie 2018 să se acorde şi pentru personalul nedidactic;
modificarea de urgenţă a Legii cadru nr. 153/2017, privind
salarizarea bugetarilor; modificarea Legii pensiilor astfel
încât cadrele didactice să se poată pensiona cu trei ani înainte
de împlinirea vârstei standard.
Nu există nicio variantă de a rediscuta
grila salarizării
Reporter: Aţi reprezentat judeţul nostru la pichetarea de
miercuri a sediului Ministerului Muncii, organizată de
FSLI. Câţi sindicalişti au participat?
Prof. Ioana PETREUŞ: Miercuri, 21 februarie, într-o
atmosferă de nemulţumire totală faţă de situaţia actuală din
învăţământ a avut loc pichetarea sediului Ministerului Muncii
de către membrii Colegiului Naţional şi membrii de sindicat
din Bucureşti. Au participat aproximativ 200 de persoane.
R.: Aţi reuşit să obţineţi ceva în urma acestei manifestări?
Prof. I.P.: Delegaţia FSLI invitată la discuţii de către doamna
ministru L.O. Vasilescu a propus să fie discutate următoarele
probleme: grila de salarizare, încadrarea, regulamentul pentru
sporuri şi pensionarea anticipată. După pichetare şi discuţiile
purtate, doamna ministru a acceptat ca trei dintre cele patru
probleme ridicate să fie discutate. Este vorba de reîncadrare şi
s-a angajat că va lua legătura cu Ministerul Educaţiei şi cu
Ministerul Finanţelor pentru a găsi soluţii prin care să se
regleze toate salariile care acum prezintă anomalii. S-a angajat,
de asemenea, că va încerca să găsească o soluţie pentru
regulamentul privind sporurile. Aceasta este o altă
nemulţumire, iar atunci când se va discuta de Legea pensiilor o
să se găsească o formulă pentru a apărea un factor de corecţie
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cât mai mic, astfel încât
profesorii cu probleme de
sănătate care vor să se
pensioneze înainte de
împlinirea vârstei standard
să nu fie penalizaţi, aşa
cum se întâmplă în prezent.
În ceea ce priveşte grila
salarizării, s-a spus că, în
acest moment, nu există
nicio variantă de a
rediscuta grila pentru că
sunt corelate domeniile ocupaţionale şi acest lucru nu mai
poate fi discutat în acest moment.
“Sindicatele nu abandonează ideea de a organiza forme de
protest, mergând până la întreruperea activităţii”
R.: Într-un comunicat al FSLI se precizează faptul că, în
lipsa unui dialog social, vor fi demarate proteste de
amploare la nivel naţional. Ce vor presupune acestea?
Prof. I.P.: Reamintesc că decizia de pichetare a fost luată după
ce federaţia noastră a trimis memorii cu problemele din
sistemul de educaţie către Ministerul Muncii, Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi
către Guvernul României. Întrucât Primăria Capitalei nu a
autorizat pichetarea de joi, 22 februarie a.c., de la Ministerul
Muncii, membrii Colegiului Naţional s-au întrunit joi, la ora
11, alături de alţi membri FSLI, în faţa sediului central al PSD.
Aici, o delegaţie a prezentat problemele angajaţilor din
învăţământ domnului Valentin Păduroiu, consilier cancelarie
secretar general adjunct, fiindu-i înmânată şi o adresă către
preşedintele partidului, Liviu Dragnea.
R.: Care e părerea dumneavoastră vizavi de situaţia
actuală din Educaţie?
Prof. I.P.: Cred că, în ceea ce îi priveşte pe salariaţii din
Educaţie, s-a mers prea departe şi de această dată, şi aici mă
refer în contextul Legii Salarizării Unitare a bugetarilor.
Discrepanţe între bugetari au existat dintotdeauna, dar acum
avem şi între salariaţii aceluiaşi sistem. De exemplu, colegi cu
aceleaşi studii, aceeaşi vechime, acelaşi grad didactic au salarii
diferite. Mai mult, un cadru didactic necalificat are salariu mai
mare decât cel calificat şi cu grade didactice. Şi exemplele pot
continua. E dezamăgitor ce se întâmplă cu angajaţii unui sistem
considerat prioritate naţională. În aceste condiţii, sindicatele
nu abandonează ideea de a organiza forme de protest, mergând
până la întreruperea activităţii dacă colegii noştri vor fi de
acord şi vom insista pentru o poziţionare mai bună în grila de
salarizare.
Maria Șandor
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FSLI:

Ministrul Muncii dezinformează!

Grila de salarizare pentru educaţie a fost impusă, nu negociată!
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
atrage atenția că nu a fost nicio înțelegere secretă în
ceea ce privește grilele de salarizare referitoare la
educație şi nu a semnat niciun acord în acest sens cu
Ministerul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu se arată întrun Comunicat de presă din 26 februearie a.c.. Din
contră, FSLI a fost federaţia care a protestat faţă de
prevederile Legii de salarizare din sistemul bugetar
referitoare la poziționarea inacceptabilă în grila de
salarizare a personalului didactic. Modul prin care
unii reprezentanţi ai Guvernului încearcă să arunce
vina pe liderii de sindicat din educație, că ar fi fost de
acord cu această grilă de salarizare arată, de fapt, că
nu există coerenţă şi decenţă în afirmațiile lor.
Una dintre cele mai controversate legi apărute
în timpul guvernării PSD-ALDE este Legea salarizării
din sistemul bugetar. Angajaţii din învăţământ au
aşteptat cu mare interes acest act normativ, sperând că
se va transpune în practică acel frecvent clamat slogan
“Educaţia este prioritate naţională!” şi că, alături de
medici, profesorii vor primi veniturile care să le
motiveze alegerea profesională.
Actul normativ este în vigoare şi, din păcate, profesorii
sunt situaţi în pătrimea inferioară a grilei de salarizare.
Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, în repetate
rânduri, a afirmat că: “liderii de sindicat din învăţământ
au acceptat această grilă de salarizare, în urma
negocierilor purtate”.
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române,
negocieri înseamnă “tratative purtate în vederea
încheierii unui acord sau a unei convenţii”.

2. În momentul în care s-au prezentat grilele de
salarizare din învăţământ, nu ni s-a spus nimic referitor
la modificările Codului Fiscal;
3. Nu s-a spus nimic referitor la faptul că, din
cauza noii Legi de salarizare menite să elimine
inechităţile referitore la veniturile celor care lucrează
în sectorul bugetar, se va ajunge ca salariaţii cu studii
gimnaziale sau medii din alte sectoare bugetare, aşa
cum este administraţia locală, cea care adună votanţii,
să câştige în anul 2018 venituri similare cu cele ale
profesorilor în anul 2022. Despre salariile celor cu
studii superioare din administraţia locală sau despre
indemnizaţiile aleşilor, niciun comentariu. Toate sunt
normale: cele ale îngrijitoarelor, ale gunoierilor,
viceprimarilor şi primarilor. Anormal este ca un
profesor să râvnească la postul de gunoier, asta graţie
Legii nr 153/2017.
4. Nu ni s-a prezentat textul Legii salarizării
pentru a vedea şi nedreptatea legată de modul de calcul
al sporurilor. Aşa cum stau lucrurile în prezent
referitoare la acest aspect, sunt zeci de mii de salariaţi
care sunt afectați de această prevedere.
Președinte, Simion HANCESCU

NU S-A ÎNCHEIAT NICIUN ACORD!
Opinia publică, precum şi membrii de sindicat
afiliaţi FSLI trebuie să mai ştie următoarele:
1. Ministerul Muncii a prezentat doar grilele
de salarizare pentru personalul didactic, fără a avea
posibilitatea de a vedea grilele de salarizare din alte
domenii bugetare. Dacă au fost discuţii cu liderii
celorlalte federaţii din învăţământ, asta trebuie să
spună ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu;

Membrii CNL pichetând Ministerul Muncii, 20 februarie 2018
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În 6 februarie 2018 SLI MM
a organizat Conferința de presă
cu tema Problemele majore
ale angajaților din învățământ
În 6 februarie la sediul SLI MM a avut loc Conferința
de presă cu tema Problemele majore ale angajaților din
învățământ. Astfel de conferințe au fost organizate de
către FSLI și organizațiile afiliate. Doamna președintă,
Ioana Petreuș a arătat care sunt cele mai importante
probleme cu care se confruntă educția și angajații din
învățământ.
„Cea mai mare nemulţumire a angajaţilor din
învăţământ este Legea Salarizării Unitare, mai exact
încadrarea şi salarizarea conform acestei legi.
Deoarece prevederile Legii salarizării sunt interpretabile,
iar MEN nu a elaborat norme de aplicare sau precizări,
chiar dacă atât sindicatul judeţean cât şi Federaţia le-au
solicitat în repetate rânduri, au apărut o serie de anomalii
şi discriminări, cum ar fi: diferenţe de salarizare între
cadre didactice care sunt încadrate pe acelaşi post, au
aceeaşi vechime, aceleaşi studii şi grade didactice;
salariul de bază diferit pentru profesorii care au norma
didactică în mai multe şcoli; plafonarea salariului la
nivelul lunii iunie 2017 în unele cazuri; Cadre didactice
cărora nu li se ia în calcul gradaţia de merit la plata cu ora;
Mai mult, pentru anul 2017 toate sporurile şi
indemnizaţiile au fost calculate la salariul de bază aferent
lunii decembrie 2016, mai mic cu 15% decât salariul de
bază aferent lunii ianuarie 2017. Iată cum, în loc ca Legea
salarizării unitare să elimine aceste inadvertenţe, se
continuă, și prin programul de calcul al salariilor Edusal,
cu calculul greşit al salariilor.
De asemenea Modificările Codului fiscal au adus şi
ele diminuări ale veniturilor. Conform Legii citate
anterior, începând cu luna ianuarie 2018 angajaţii din
învăţământ ar fi trebuit să primească o majorare a
salariului de 25%. În urma revoluţiei fiscale angajaţii vor
beneficia, cu data menţionată, de o majorare medie a
salariului cu 3,8%. (...)
În continuare doamna președintă a vorbit despre
subfinanțarea sistemului de învățământ și
Regulamen-tul de acordare a sporurilor:
„Chiar dacă încă din 2011 Guvernul României are
obligația de a aloca 6% din PIB educației, nici în acest an
această obligație nu e onorată, ba mai mult, datorită
modalității de stabilire a bugetului, conform costului
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standard per elev calculat nerealist, ne găsim în situația în
care sumele alocate în buget pentru învățământ să nu
acopere nici măcar cheltuielile cu salarizarea până la
finalul anului fiscal, aflându-ne, din nou, în situația de a
solicita (cerși) suplimentarea fondurilor la rectificările
bugetare. Chiar dacă în repetare rânduri am atras atenția
instituțiilor abilitate că acest cost standard per elev nu este
calculat realist, cu luarea în considerare a tuturor
factorilor, nu suntem ascultați”.
Ionuț Cîrstea, vicepreședinte SLI MM și subsemnata
am vorbit despre numărul unităților cu personalitate
juridică, despre faptul că deși numărul de elevi este în
scădere în acest an în județul nostru nu au avut loc
comasări de școli, precum și alte aspecte. Totodată am
subliniat faptul că multe dintre probleme semnalate la
timp din teritoriu se discută la nivelul Comisiei Paritare.
„Acestea sunt doar o parte din nemulţumirile majore
din educaţie. Actualul ministru al aducaţiei a primit deja
lista cu probleme. Dacă în următoarele două săptămâni
nu se găsesc soluţii FSLI va declanşa acţiunile de
protest”, a concluzionat Ioana Petreuș, președinta
SLI MM.
Secretar executiv
Margareta ANDREICA

JURNAL sindical nr. 125-126, Martie 2018

FSLI, apel către politicienii României:

Nu vă bateţi joc de oamenii acestei ţări!
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, care
reprezintă interesele a peste 165 de mii de membri de sindicat,
face apel la clasa politică din România să devină responsabilă
şi să nu împingă ţara în instabilitate economică şi socială, ca
urmare a neînţelegerilor din interiorul PSD.
Românii nu sunt obligaţi să deconteze războaiele politice
sau interesele unor grupuri din interiorul partidelor politice.
Credem într-un singur lucru: sunt milioane de români care
merită respect pentru seriozitatea şi implicarea de care dau
dovadă, prin modul în care contribuie la dezvoltarea acestei
ţări. Aşteptăm însă o schimbare radicală a modului în care
politicienii se raportează la românii cinstiţi, în faţa cărora
trebuie să fie responsabili după ce aceştia le-au oferit
încrederea prin vot.
Facem apel către forul de conducere al PSD să identifice
oamenii potriviţi care să facă parte din următorul Guvern.
Avem nevoie de profesionişti care să gestioneze cu atenţie
domeniile pe care le reprezintă. Credem, de asemenea, că
avem nevoie de continuitate în ceea ce priveşte proiectele
începute, cel puţin în sistemul de educaţie.
Reamintim că angajaţii din educaţie încă aşteaptă din partea
Ministerului Educaţiei rezolvarea mai multor probleme, după
ce s-a stabilit ca în luna ianuarie să înceapă demersurile în acest
sens. Printre ele, amintim: elaborarea unui ordin de ministru
privind modul de calcul pentru plata cu ora şi cumulul;
rezolvarea problemei reîncadrării personalului didactic de
predare; modificarea programelor şcolare; stabilirea planuluicadru pentru învăţământul liceal, aflat în dezbatere publică
până la finalul acestei luni; stabilirea programelor şcolare
pentru învăţământul special, conform noilor planuri-cadru,

aprobate în luna decembrie 2017; formarea cadrelor didactice;
actualizarea normativelor pentru personalul nedidactic şi
didactic auxiliar; stabilirea regulamentului de sporuri acordate
pentru condiţii de muncă; acordarea sporurilor pentru
personalul didactic care lucrează în zone izolate; stabilirea
nomenclatorului bolilor profesionale; stabilirea
incompatibilităţilor de ordin medical cu funcţia didactică,
stabilirea metodologiei de calcul a dobânzilor acordate prin
hotărâri judecătoreşti, stabilirea salariilor pentru funcţiile de
conducere.
Viitorul Guvern trebuie să găsească soluţii pentru
modificarea grilei de salarizare din Legea cadru 153/2017, în
care este încadrat personalul didactic, având în vedere
diferenţele uriaşe faţă de alte categorii sociale, precum şi
modificarea Legii pensiilor.
FSLI face apel şi către Opoziţie, reamintindu-i că întreaga
clasă politică trebuie să facă o schimbare. Aşteptăm ca
politicienii acestei ţări să dea dovadă de interes şi respect faţă
de oamenii oneşti din această ţară şi să lase deoparte interesele
personale.
Nu în ultimul rând, considerăm că Preşedintele Klaus
Iohannis este cel care trebuie să dea dovadă de echilibru, în
această perioadă în care România are nevoie de stabilitate. Să
nu uităm că 2018 nu este un an oarecare, este anul în care
România sărbătoreşte Centenarul Marii Uniri. Din păcate,
clasa politică din România, prin ceea ce face, contribuie la
dezbinarea acestui popor şi calcă în picioare principiile
înaintaşilor care au contribuit la făurirea României Mari.
Preşedintele FSLI, Simion HANCESCU

Facilități pentru membrii SLI MM în baza legitimației
Nr. Societăți comerciale
Crt. /persoane fizice autorizate

Adresa/ Telefon/
Website

Servicii acordate
în contract

1

SC LUKOIL ROMANIA SRL

http://www.lukoil.ro/ro/

Cumpărare carburanți auto
(negociat de FSLI)
Spălătorie auto
(spălat exterior)

2

CABINET STOMATOLOGIC
DR. INCEU MARINELA

Baia Mare, str. Transilvaniei,
14/22,Tel. 0262437047
www.infoharta.ro
www.medicalbaiamare.ro

Servicii stomatologice:
-consultații gratuite
-tratamente adulți și copii
-lucrări dentare

SC ALEX IT & C SRL

Baia Mare,
str. Vasile Alecsandri, nr. 95
http://alex-it.ro/

Produse IT
Service IT

SC MARA INTERNATIONAL
TOUR SRL

Baia Mare, Bd Unirii, nr. 5
Telefon: 0262-221038
http://www.mara-tour.ro/

Servicii turistice

SC ATP EXODUS SRL

Baia Mare, Bd București, nr.65
http://www.atp-exodus.com

Manoperă
Piese auto
Service auto
(toate mărcile de autoturisme)

3

4

5

Discount
15 bani/ litru, în afară de punctele
acumulate pe card, pe baza cărora
se poate cumpăra combustibil,
pe baza cardului de loialitate
PARTENER LUKOIL. 20%

20%
10%
*valabil și pentru membrii familiei

5%
10%
*valabil și pentru membrii familiei

3-8%
*valabil și pentru membrii familiei

10%
5%
*valabil și pentru soțul/soția
membrului SLI MM

6

CS WING CHUN

Baia Mare, str. Cosmonauților, nr. 8
Telefon: 0744776885 (Kung-fu)
0742960633 (Zumba fitness)
Facebook: wingchunromania-baia mare

Cursuri de arte marțiale,
Zumba fitness, copii și adulți

*valabil și pentru membrii familiei

7

SC TRIUMPH IMEX

Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 3/3.
baiamare@triumphimex.ro
Telefon: 0742067795

Birotică, papetărie,
Jucării și produse curățenie

*valabil și pentru membrii familiei

40%
5-10%
7
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Structura anului şcolar 2018-2019
Ministerul Educaţiei Naţionale a anunţat marţi, 20
februarie 2018, structura anului şcolar 2018-2019.
Cursurile anului şcolar 2018-2019 încep luni,
10 septembrie și însumează 168 de zile lucrătoare
(34 de săptămâni). Structura anului școlar cuprinde
semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019)
şi semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie
2019).
Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ
sunt programate astfel:
Vacanţa de iarnă
(22 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019)

Vacanţa intersemestrială
(2 - 10 februarie 2019)
Vacanţa de primăvară
(20 aprilie - 5 mai 2019)
Vacanţa de vară
(15 iunie - 15 septembrie 2019)
Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi
grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de
vacanţă în săptămâna 27 octombrie - 4 noiembrie
2018.
Pentru clasele terminale din învăţământul liceal,
anul şcolar se încheie în data de 31 mai 2019, iar
pentru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019.

CSDR susține angajații din învățământ
Confederația
Sindicatelor Democratice
din România solicită
Guvernului României să
facă corecțiile necesare
Ordonanței de Urgență
3/2018 și Legii cadru nr.
153/2017 pentru a nu
afecta, din punct de vedere salarial, angajații din
învățământ aflați în concediu medical și pentru a
stabili un salariu corespunzător muncii depuse
pentru angajații din industria sării.
Considerăm că forma actuală a OUG 3/2018 și
Legea cadru nr. 153/2017 trebuie să răspundă corect
intenției de a corecta inechitățile din salarizarea
personului bugetar și nu o falsă și incorectă
poziționare a salariaților din învățământ într-o grilă
discriminatorie și inechitabilă care înseamnă, în
fapt, desconsiderarea muncii importante pe care

JURNAL sindical

angajații din învățământ o fac în educarea copiilor
din România.
Să nu uităm că de această muncă depinde implicit
viitorul României.
De asemenea OUG 3/2018 a creat o situație
inacceptabilă pentru angajații din industria sării
cărora le-au scăzut salariile la nivel inacceptabil
ducându-i pe aceștia la limita sărăciei în contextul în
care desfășoară o muncă grea, plină de pericole și,
deseori, cauzatoare de boli grave.
Din aceste considerente Confederația
Sindicatelor Democratice din România se
solidarizează cu protestele Federației Sidicatelor
Libere din Învățământ și cu protestele Federației
Naționale Sindicale „SALROCA” considerând că
aceste proteste sunt legitime și trebuie soluționate la
masa negocierilor corecte și transparente.
Președinte, Iacob BACIU
COLEGIUL DE REDACŢIE
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