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În anul Centenarului,
am rămas cu restanţe
în faţa Educaţiei
Educaţia înseamnă evoluţie. Educaţia însemnă
valori. Educaţia înseamnă speranţa într-un viitor pe
care cu greu îl putem descifra în vremuri tulburi.
Educaţia înseamnă să vrei, să faci, să dai mai departe.
În anul Centenarului Marii Uniri, un an cu o
însemnătate puternică pentru ceea ce înseamnă
construcţia statului modern, educaţia trebuie să urce
pe podiumul priorităţilor care au stat la baza
constituirii României. Cei care au transformat idealul
într-o luptă a unei întregi naţiuni au fost intelectualii
şi elitele societăţii româneşti. Fără ei, 1 decembrie
1918 nu ar fi fost în acelaşi context şi, mai ales, nu ar fi
oferit acelaşi rezultat: cel al uniunii!
În anul 2018, statul modern a căpătat alte valenţe,
iar educaţia nu doar că nu mai reprezintă o prioritate
naţională, ci este “atacată” prin seria măsurilor
distructive. O simplă radiografie a sistemului de
învăţământ ne arată că “şcoala românească” a rămas
doar un simbol. Investiţii scăzute, salarii complet
nemotivante pentru cadrele didactice,ceea ce face ca
România să fie singura țară din Uniunea Europeană
unde există cadre didactice fără studii de specialitate,
unităţi de învăţământ din care lipsesc internetul,
calculatoarele sau metodele moderne de predare,
elevi direcţionaţi greşit de programe şcolare învechite
şi neadaptate cerinţelor de pe piaţa muncii, clase
suprapopulate în care accentul este pus pe cantitatea
şi nu pe calitatea actului educaţional, o subfinanţare
cronică menţinută an de an. Cea mai recentă măsură a
unui ministru al Educaţiei a fost reducerea a peste
4.600 de posturi din unităţile de învăţământ, în
codiţiile în care sistemul are un deficit foarte mare de
personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic. În
consecinţă, nu putem spune decât că, în anul
Centenarului, am rămas cu restanţe în faţa Educaţiei.
Avem atât de multe de recuperat, încât prin lipsa
implicării sau prin aplicarea unor politici greşite, ne
vom confrunta, în curând cu un sistem bolnav, care nu
mai poate fi ajutat. Cei care au de pierdut nu sunt doar
colegii noştri, ci mai ales elevii.
După 100 de ani am putea să începem să învăţăm
lecţia, cea a responsabilităţii sociale, în care interesul
binelui comun trebuie să primeze. Dar pentru asta
avem nevoie de unitate şi de forţa solidarităţii. Cel
mai bun parteneriat care poate pune pe picioare un
sistem aflat în mare suferinţă, este cel între cadrele
didactice, părinţi şi copii. De Ziua Internaţională a
Educaţiei apelul federaţiei noastre merge chiar către
aceşti parteneri reali: împreună putem aduce
schimbarea în bine. Altfel, vom intra în rotativa
păguboasă a guvernărilor care au avut doar scopul
de a profita de oamenii care le-au oferit încrederea.
În anul 2018 trebuie să ne reamintim ce înseamnă
de fapt educaţia: şansa unei societăţi de a evolua,
calea către prosperitate şi dezvoltare economică,
ieşirea din sărăcie, accesul la un nivel crescut de
informaţii şi, mai presus de orice, construirea unui
mecanism prin care nu mai poţi fi devalorizat, pentru
că un om educat, este un om puternic, iar o ţară care se
uită spre educaţie şi investeşte în ea, e o ţară care are
un viitor.
Simion HANCESCU, Preşedinte FSLI

VIVAT ACADEMIA!
VIVAT PROFESSORES!
În fiecare toamnă ne pleacă cocorii în lunga călătorie spre ținuturi mai
calde, desenând pe cer triunghiuri, șiruri lungi, acompaniate de strigătele
prelungi, ascuțite. În fiecare an, încă din copilărie, noi îi conduceam cu
privirea, urându-le, parcă, drum bun. Trecând peste pragurile vieții, noi,
oamenii, tot mai rămânem copii, deși cu ninsori suave la tâmple,
umblând cu pas mai apăsat, mai greoi, uneori… Ne-am obișnuit să
numărăm anii după anotimpuri, după date fixe, în care sărbătorim anul
nou calendaristic, însumând un număr de zile…
Noi, dascălii, în schimb, avem un obicei aparte de a număra
anotimpurile. Pentru noi, anul nou începe pe 15 septembrie, când pașii ne
duc spre acel lăcaș de cultură - școala, unde ne petrecem educând noile
generații în spiritul luminilor anotimpurilor, al științei, al culturii lumina lină, care se va revărsa, pe viitor, ca un snop de aur peste
societatea în care trăim, țara, în care conviețuim, aducând progresul, de
care are nevoie România.
Noi, dascălii, suntem cei care formăm societatea de azi și de mâine.
Dar, ce frumos este atunci, când societatea în care ne-am petrecut cei 40
de ani la catedră, nu ne uită, ci este alături de noi, aducându-ne mulțumiri
și împărtășiri ale sentimentelor de iubire și căldură spirituală.
Prof. Paul ROMANIUC, Școala Gimnazială Rona de Sus
Membru al Uniunii Scriitorilor din România și Ucraina
(Continuare in pagina 7)
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Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş
În 18 octombrie 2018 a avut loc

Ședința cu directorii și directorii adjuncți ai unităților de învățământ

În 18 octombrie 2018, în sala Rotary a
Colegiului de Arte Baia Mare, a avut loc ședința cu
directorii și directorii adjuncți ai unităților de învățământ
preuniversitar din județul Maramureș. Pe ordinea de zi a
ședinței s-au aflat următoarele:
1. Prezentarea Raportului privind starea învățământului pentru anul școlar 2018-2019;
2. Prezentarea Planului managerial al Inspectoratului
Școlar Județean Maramureș pentru anul școlar 20182019;
3. Diverse
Din partea SLI MM, invitată la această întâlnire,
a fost doamna președintă, Ioana Petreuș. Din luarea la
cuvânt a doamnei președintă am reținut următoarele:
„Am parcurs împreună un an școlar 2017-2018 foarte
complicat din mai multe puncte de vedere. Menționez
două aspecte care, la rândul lor, au generat mai multe

probleme: Aplicarea Legii salarizării și Subfinanțarea
învățământului. Noul an școlar a început tot sub influența
acestora: inechități salariale, diminuări ale veniturilor
pentru funcțiile de conducere, plata cu ora, reducerea
posturilor, grija salariilor pentru luna următoare,
aplicația Edusal ș.a. După cum știm rezolvarea
problemelor majore țin de competența MEN sau chiar a
Guvernului. Pe nivel național s-au făcut mai multe
demersuri pentru remedierea problemelor, inclusiv prin
solicitări către primul ministru și Siveco. Pe nivel
județean, în ședința Consiliului de Administrație de ieri
am discutat despre posibilitatea organizării unor întâlniri
zonale cu secretarele și contabilii, întâlnire la care ar
urma să se discute teme propuse de școli. De asemenea
printre procesele demarate de SLI MM în noul an școlar
semnalez încadrarea personalului didactic. Alte
informații referitoare la acțiuni în instanță, activități
sindicale și de formare pot fi citite în Jurnalul sindical și
pe site-ul nostru”.
Ca recomandări pentru doamnele și domnii directori,
doamna președintă a făcut referire la întocmirea
bugetelor, la calculul corect al hotărârilor judecătorești,
la solicitările scrise către Direcția de Sănătate Publică în
vederea plății sporurilor pentru condiții de muncă.
În încheiere doamna președintă, Ioana Petreuș, a
vorbit despre Festivitatea de pensionare care urma să
aibă loc a doua zi și a transmis, din partea întregii echipe,
că Sindicatul Liber din Învățământ rămâne același
partener de dialog care a fost și în cei 28 de ani de
activitate, urându-le celor prezenți sănătate, implicare și
decizii înțelepte.
Prof. Monica CÂNDEA

Propuneri FSLI la negocierile privind mobilitatea personalului didactic
În 30 octombrie 2018 a avut loc la MEN comisia tehnică
în cadrul căreia a fost discutată Metodologia-cadru ce va
reglementa mobilitatea personalului de predare din
învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a fost
reprezentată la această întâlnire de George Purcaru - primvicepreședinte și Levente Vadasz - expert resurse umane.
Din partea MEN au participat: Adrian Bărbulescu - director
Direcția Rețea Școlară și Resurse Umane, Liliana Iftemie,
Felicia Man, Florica Vrânceanu și Mirela Olteanu.
La această ședință de lucru reprezentanții FSLI au
formulat o serie de propuneri, cele mai importante fiind:
1. Pretransferul să fie înaintea concursului de ocupare a
posturilor;
2. Eliminarea pretransferului prin concurs – indiferent de
viabilitatea postului;
3. Completarea art. 20: „în cazul în care, în urma
încadrărilor personalului didactic titular, rămân neocupate
1-4 ore la nivelul unei discipline, aceste ore pot fi atribuite,
în regim de plata cu ora, cadrelor didactice titulare”;
4. Prelungirea activității didactice, după împlinirea
vârstei standard de pensionare, se face cu avizul unității de

2

învățământ, însă doar cu aprobarea ISMB/ ISJ, ținând cont
de cazurile de restrângere existente și cu respectarea
următoarelor condiții:
- calificativul FB în ultimii 4 ani;
- fără a avea sancțiuni disciplinare (aceste condiții au fost
cerute și în cazul titularizării în baza art. 253);
5. Reîncadrarea în sistem cu statut de titular (la cerere),
pentru cadrele didactice titulare-femei în baza Deciziei
CCR Nr. 387/ 2018 (fără a impune inspectoratului să le
încadreze la aceeași unitate școlară, acolo unde postul a fost
ocupat între timp);
6. Prioritatea la pretransfer să fie făcută în baza unei
proceduri similare cu cea a transferului elevilor în situații
excepționale, ținând cont de art. 189 din Legea 53/2003:
determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea
medicului de medicina muncii;
7. Încadrarea celor care dau concurs județean să se facă
înaintea încadrării în regim de plata cu ora a personalului
didactic pensionat. Menționăm că această propunere nu a
fost acceptată, deoarece contravine art. 254 din LEN.
Departament Comunicare
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În atenția membrilor SLI MM

Noutăți plata cu ora și CCM
În numărul anterior al Jurnalului Sindical v-am
prezentat o parte din noutățile legislative apărute pe parcursul
verii și începutul anului școlar. Printre acestea s-au numărat și
cele două acte normative privind plata cu ora. În luna octombrie
prevederile legale privind plata cu ora au suferit modificări și
completări. Astfel, prin OMEN nr. 5350/24.10.2018 se
precizează că:
• învăţătorii de la clasele cu predare în limbile minorităţilor
naţionale sunt remuneraţi, prin plata cu ora, pentru orele care
depăşesc numărul de ore prevăzut în planurile de învăţământ de
la clasele cu predare în limba română. Aceste ore sunt normate în
posturi şi atribuite cadrelor didactice pe baza unui contract
individual de muncă în regim de plata cu ora;
• ordinea ocupării în regim de plata cu ora a posturilor
didactice de predare/catedrelor vacante şi rezervate este cea
prevăzută în metodologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învăţământul
preuniversitar;
• au fost abrogate prevederile anterioare privind obligarea
învățătorilor și a educatoarelor de a realiza ore până la nivelul
numărului de ore pe săptămână prevăzut în planurile-cadru,
prevederile privind întocmirea unor fișe de activități lunare
pentru a putea fi remunerați în sistem de plata cu ora, precum și
prevederile privind suplinirea colegială fără plată primele 3 zile
lucrătoare.
Tot în sfera noutăților încadrez și modificările și
completările aduse Contractului Colectiv de Muncă Unic la
Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar prin
actul adițional înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale
- Direcția pentru Dialog Social sub nr. 335/29.06.2018. În cele ce
urmează vă voi prezenta nu doar noutăți, dar și alte prevederi de
actualitate atât pentru membrii de sindicat, cât și pentru lideri în
sprijinul activității pe care o desfășoară:
• interpretarea clauzelor contractului se face prin consens.
Dacă nu se realizează consensul, clauza se interpretează în sensul
favorabil salariaților;
• hotărârile comisiilor paritare sun obligatorii pentru părți.
Nerespectarea actelor administrative emise în baza hotărârilor
comisiei paritare atrage răspunderea disciplinară a persoanei
vinovate;
• orele de educație de educație fizică predate de învățătorul
clasei vor fi remunerate în sistem de plata cu ora, ca personal
calificat sau necalificat, în funcție de condițiile de studii ale
acestuia. Spre deosebire de vechea reglementare care permitea
doar remunerarea ca necalificat;
• liderii sindicali nu efectuează activități de tipul serviciului
pe școală, serviciul la cantină și recensământul populației
școlare, acestea fiind compensate cu activități sindicale;
• angajatorul este obligat să ia în considerare cererile
salariaților cu jumătate de normă de a fi încadrați pe normă
întreagă dacă apare această oportunitate;
• orele suplimentare se compensează cu ore libere plătite în
următoarele 60 de zile calendaristice. Nr. total de ore
suplimentare prestate de un salariat nu poate depăși 360 de ore
anual, iar pentru ce depășește 180 de ore anual este necesar
acordul sindicatului;
• personalul didactic auxiliar și nedidactic au dreptul la o
pauză de masă de 20 de minute, care se include în programul de
lucru;
• salariații încadrați cu contract individual de muncă cu timp
parțial beneficiază de vechimea în muncă/în învățământ
corespunzătoare unei norme întregi;
• perioada de efectuare a concediului de odihnă se stabilește

de consiliul de administrație împreună cu reprezentantul
organizației sindicale, în primele două luni ale anului școlar;
• personalul didactic auxiliar și nedidactic beneficiază de un
concediu de odihnă suplimentar între 5 și 10 zile lucrătoare,
durata exactă fiind stabilită de comisia paritară de la nivelul
școlii;
• la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele
de incapacitate temporară de muncă (chiar dacă aceasta se
menține pe parcursul unui an calendaristic) și cele aferente
concediului de maternitate, concediului de risc maternal și
concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră
perioade de activitate prestată;
• personalul din învățământ poate beneficia pentru rezolvarea
unor probleme personale de zile libere plătite, pe bază de învoire
colegială, având obligația de a-și asigura suplinirea cu personal
calificat, care nu va fi remunerat;
• în cazul în care la concursul de angajare participă un salariat
și una sau mai multe persoane din afara unității, la rezultate egale,
salariatul va avea prioritate la ocuparea postului;
• personalului didactic titular care beneficiază de pensie de
invaliditate gradul III, cu drept de a presta activitate în
învățământ maxim jumătate de normă i se încheie act adițional la
contractul individual de muncă, având ca obiect reducerea
timpului de muncă pe perioada invalidității;
• personalul didactic titular care beneficiază de pensie de
invaliditate gradul II, respectiv gradul I, i se va rezerva
catedra/postul pe durata invalidității;
• concedierea salariaților nu poate fi dispusă pe durata
exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical;
• pe perioada preavizului acordat în caz de concediere,
salariații au dreptul să absenteze jumătate din timpul efectiv al
programului de lucru zilnic, pentru a-și căuta un loc de muncă,
fără ca aceasta să afecteze salariul și celelalte drepturi;
• preavizul în caz de concediere este de 20 de zile lucrătoare,
iar în cazul demisiei de 10 zile calendaristice;
• persoanele care au achitat taxele de instrumentare a
dosarelor pentru formarea continuă (grade didactice) depun la
inspectoratul școlar la care s-au înscris solicitarea de decontare,
însoțită de documentele justificative;
• angajatorul are obligația de a elabora anual planuri de
formare profesională pentru toate categoriile de salariați, după
consultarea organizațiilor sindicale;
• în cazul în care școala nu și-a respectat obligația de a asigura
pe cheltuiala sa participarea salariatului la formare profesională,
salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională,
plătit de angajator, de 10 zile lucrătoare sau de 80 de ore;
• unitățile de învățământ au obligația de a invita la ședințele
consiliului de administrație reprezentanții organizației sindicale;
înștiințarea privind întrunirea consiliului de administrație și a
comisiei paritare se face cu cel puțin 72 de ore înaintea ședinței,
comunicându-se ordinea de zi și documentele ce vor fi discutate;
în procesul verbal al ședinței se va consemna punctul de vedere al
reprezentantului sindical și va purta, în mod obligatoriu,
semnătura acestuia; copiile proceselor verbale se comunică
liderului sindical în termen de 2 zile lucrătoare de la data
desfășurării ședinței;
• pe toată durata exercitării mandatului, precum și pe o
perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia, reprezentanții aleși în
organele de conducere ale organizațiilor sindicale nu li se pot
opera modificări ale elementelor contractului individual de
muncă și nu pot fi concediați pentru motive care nu țin de
persoana salariatului sau pentru motive ce țin de îndeplinirea
mandatului pe care l-au primit.

Consilier juridic, Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
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Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

Interv iu:

Angajații din învățământ, nemulțumiți de salarizare
La început de an școlar, Sindicatul Liber din Învățământ
Maramureș - președinte Ioana Petreuș - s-a concentrat, ca de
obicei, pe monitorizarea asigurării locurilor de muncă și a
salariilor. În perioada imediat următoare, sindicaliștii din
învățământ vor pregăti propuneri pentru o nouă lege a educației și
pentru Statutul personalului didactic, acte normative
fundamentale pentru sistemul de învățământ și a căror elaborare
urmează să înceapă în această toamnă.
• Salarii nesigure în Maramureș!
Reporter: Care sunt prioritățile Sindicatului Liber din Învățământ
(SLI) Maramureș pentru începutul de an școlar?
Ioana PETREUȘ: Pentru SLI MM sunt importante toate aspectele
legate de drepturile profesionale, economice și sociale ale
membrilor ei. La început de an școlar ne-am concentrat, ca de
obicei, pe monitorizarea asigurării locurilor de muncă și a
salariilor pe luna august. În acest sens nu ne-au fost semnalate
probleme deosebite. În plus, anul acesta s-au cerut unităților de
învățământ sumele necesare pentru plata dobânzilor legale, pentru
drepturile salariale neprimite la timp și obținute prin Hotărâri de
Guvern.
Termenul pentru calculul acestor sume a fost foarte scurt,
motiv pentru care am intervenit, prin intermediul Federației, la
MEN pentru prelungirea acestui termen.
În perioada imediat următoare vom pregăti propuneri
pentru o nouă lege a educației și pentru Statutul personalului
didactic, acte normative fundamentale pentru sistemul de
învățământ și a căror elaborare urmează să înceapă în această
toamnă.
R: Sunt unitățile de învățământ din județul Maramureș pregătite
pentru nou an școlar?
I.P.: Neavând semnale negative, noi considerăm că școlile au fost
pregătite pentru a-și întâmpina cât mai bine elevii.
R: În ceea ce privește unitățile de învățământ care nu au
autorizație sanitară, cine se face vinovat de aceasta situație?
I.P.: Dacă există asemenea școli vina aparține de la caz la caz, fie
conducerilor școlilor, fie autorităților locale, fie și unora și altora.
R.: Ce probleme întâmpină învățământul maramureșean în
momentul de față: subfinanțare, întârzierea salariilor etc.? Ce
situații deosebite/grave din teritoriu v-au fost raportate în aceasta
perioada?
Desigur că problema cea mai gravă care ar putea apărea ar putea fi
legată de neasigurarea salariilor până la sfârșitul anului 2018.
Această îngrijorare este determinată de finanțarea sistemului de
învățământ pe baza unui cost standard incorect. Credem însă că
sindicatele vor avea puterea de a influența decizia guvernanților și
printr-o rectificare pozitivă ca bugetul pentru salarii să fie
suficient.
• Venituri mai mici pentru infirmierele din școlile speciale
R.: Ce părere aveți despre nivelul actual de salarizare din
învățământul preuniversitar? Sunt cadrele didactice din județ
mulțumite? Cât câștiga, spre exemplu, un debutant? Dar un
profesor, cu grade, care se apropie de pensionare?
I.P.: Sistemul de salarizare din învățământul preuniversitar nu
poate să ne mulțumească din moment ce pe o scară de la 1 la 12 a
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legii salarizării în sistemul bugetar noi cei care lucrăm în
învățământ ajungem la un maxim de 2,76. Adică tot la urmă deși
toți politicienii și legea clamează că învățământul este prioritate
națională. Iar dacă raportăm veniturile noastre la costul real al
vieții, salarizarea nu era cum să-i mulțumească pe angajații din
învățământ. Există încă categorii de personal, ca de exemplu
infirmierele din școlile speciale care au salarii mai mici decât cele
de dinaintea aplicării Legii 153.
În ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice, un
învățător cu studii medii în primul an de activitate are un salariu
net de 1490 lei. Un profesor cu studii superioare, grad didactic I și
vechime maximă de peste 25 ani are salariu net de 4331 lei.
R.: Care sunt revendicările sindicale rămase nesoluționate de
Guvern?
I.P.: Lista revendicărilor sindicale este lungă. Datorită amânării
permanente a rezolvărilor lor sau a rezolvărilor lor sau a
rezolvărilor parțiale. Iată câteva dintre cele mai importante:

Alocarea anuală din bugetul de stat a minim 6% din PIB
pentru educație;

Stabilirea unor costuri standard per elev corecte;

Îmbunătățirea poziționării pe grila legii salarizării pentru
cei care care lucrează în învățământ ținându-se seama de
importanța educației pentru întreaga societate;

Elaborarea, în regim de urgență, a unei noi legi a educației
naționale și separat a Statutului personalului didactic;

Acordarea Statutului de autoritate publică pentru
personalul didactic;

Elaborarea unor noi normative de personal care să țină
seama de situațiile concrete în care lucrează personalul didactic
auxiliar și nedidactic

Aplicarea Regulamentului pentru acordarea sporurilor
personalului care lucrează în condiții deosebite.
R.: Se anunță proteste în noul an școlar?
Deși, deocamdată, nu avem nici la nivel de sindicat
județean, nici la nivel de Federație stabilită o agendă a mișcărilor
de protest, acestea pot apărea oricând dacă negocierile noastre cu
puterea nu ajung la rezultate în sensul revendicărilor noastre.
• Noi procese în 2018-2019
R.: Ce procese are SLI Maramureș pe rol? Ce procese ați câștigat
recent?
Pe rol avem procese privind:

dobânda la diferențele salariale obținute prin hotărâri
judecătorești și executate eșalonat;

plata orelor de educație fizică pentru învățătorii care
efectuează aceste ore în învățământul primar;

spor pentru predare în regim simultan;

naveta;
spor pentru condiții vătămătoare și periculoase;
indemnizația de conducere pentru secretari și contabili aferentă
perioadei august 2016 - decembrie 2016/ianuarie 2017;
încadrarea îngrijitoarelor care deservesc grupe de preșcolari ca
personal didactic auxiliar și acordarea sporului de stabilitate, dacă
au îndeplinit condițiile, pentru perioada august 2016 - iulie 2017;
Ne propunem pentru acest an școlar finalizarea proceselor
privind sporul pentru condiții vătămătoare și periculoase, precum
și inițierea altor procese cum ar fi:
încadrarea și salarizarea corectă conform Legii (salarizării) nr.
153/2017;
spor pentru predare simultana în învățământul preșcolar;
calculul tarifului de plata cu ora cu luarea în considerare a
gradației de merit;
Am câștigat recent procese pentru profesorii navetiști, dobânda la
diferențele salariale obținute prin hotărâri judecătorești, acordarea
sporului pentru condiții vătămătoare și periculoase și plata orelor
de educație fizică
R.: Câți membri numără SLI Maramureș la început de an școlar?
Care sunt principalele beneficii pentru ei?
I.P.: La jumătatea lunii octombrie vom știi cu exactitate, deoarece
atunci primim tabelele din școli prin intermediul liderilor
sindicali. La finalul anului școlar eram aproximativ 6300.
Beneficiile pe care le au membrii sindicatului sunt în primul rând
cele prevăzute de Statut:

JURNAL sindical nr. 133/134, Oct.-Noiembrie 2018

În perioada 26 octombrie - 9 noiembrie 2018 au avut loc

Ședințele zonale cu liderii unităților de învățământ
În perioada 26 octombrie - 9 noiembrie 2018 au avut loc
ședințele zonale cu liderii din unitățile școlare. Locațiile au fost
stabilite de membri BO în funcție de zona subordonată fiecăruia.
Astfel au avut loc întâlniri la sediul SLI MM, C.T. „Anghel
Saligny” Baia Mare, Școala de muzică, G.P.P. Nr.9 Sighetu
Marmației, Liceul „Petru Rareș” Târgu Lăpuș, Liceul Borșa,
Școala Gimnazială Sălsig, Dragomirești și Vișeu de Jos.
Participarea liderilor a fost în proporție de 80%, liderii care au
lipsit, fiind în mare parte motivați.
În prima parte a ședinței, membri BO au prezentat o
scurtă informare despre activitatea Confederației, Federației și
organizației județene. Informarea a cuprins aspecte referitoare la:
salariul minim pe economie, festivitatea de pensionare,
convocarea Comisiei Paritare pentru negocieri privind ziua de 5
octombrie, sesizare către FSLI privind diminuările salariale la
contabilii șefi, demersuri la inspectoratul școlar pentru
organizarea unor întâlniri cu secretarele și contabilii, întâlniri
zonale cu directorii unităților școlare, întâlnire între FSLI- MEN
pe probleme legate de birocrația din sistem, a programelor școlare,
problemele din CJRAE, subfinanțarea învățământului, sesizări
către Guvernul României privind diminuările semnificative ale
salariilor unor cadre didactice, informare pe tema EDUSAL, etc.
Membri BO au informat colegii și despre cursurile de formare care
se desfășoară prin FSLI și SLI MM și chiar s-au făcut înscrieri
pentru unele dintre ele.
În a doua parte a ședinței, liderii au dezbătut unele
probleme cu care se confruntă în unitățile școlare pe care le
reprezintă. Acestea se referă la: costul standard/ elev, nemulțumiri
ale nedidacticului legate de salarizare, ale educatoarelor privind
norma didactică, decontarea navetei, atitudinea necorespunzătoare celor de la ISJ față de directori, contabili și cadre didactice,
probleme de comunicare și colaborare a secretarelor cu liderul,
existența unor conflicte de interese între directori și membri de
sindicat, cantitatea de hârtie pentru unele materiale didactice și
neasigurarea de către școală a logisticii necesare. De asemenea sau purtat discuții referitoare la programul social al sindicatului, la
plata cu ora, încadrarea în bugetul unității, reîncadrarea etc.
Printre propunerile care s-au făcut în cadrul ședințelor
zonale: punctaje mai mari pentru lideri la gradațiile de merit, spor
de suprasolicitare pentru cei care lucrează și cu copii cu CES,
decontarea navetei și pentru nedidactic, în procesul de evaluare a
cadrelor didactice să nu fie implicate persoane din partea
primăriei, pe cererea de ajutoare sociale să apară și semnătura
liderului, să fie instituit un regulament de protecție a cadrelor
didactice, implicarea Poliției Locale și Jandarmeriei în serviciul
de pază și protecție a unităților școlare, etc.
Parcurgând procesele verbale redactate în timpul acestor
ședințe, am remarcat că sunt apreciate eforturile sindicatului,
atât la nivel județean și național, depuse în scopul asigurării


beneficiază de toate drepturile obținute de SLI MM prin
negocieri colective;

beneficiază de consiliere și asistență juridică, la cerere, cu
privire la raporturile lor de muncă, inclusiv prin reprezentarea în
instanță;

au dreptul să ceară și să primească sprijinul SLI MM atunci
când le sunt încălcate drepturile socio-profesionale care decurg
din raporturile de muncă;

beneficiază de serviciile și programele sociale, turistice;

au tarif preferențial (reducere 50%) la cazarea în spațiile de
odihnă deținute de sindicat. etc;

drepturilor membrilor de sindicat, la fel și eficiența ședințelor
zonale, drept pentru care ne propunem organizarea periodică a
acestor activități.
Secretar executiv
Prof. Mariana DEAC

În afară de acestea, începând din acest an SLI MM a
încheiat o serie de contracte cu societăți comerciale și PFA-uri,
prin intermediul cărora sunt acordate o serie de facilități și
reduceri, în baza legitimației de membru de sindicat. Printre
acestea, aș aminti: reduceri la cabinete stomatologice, farmacii,
magazine IT, servicii turistice, carburanți auto, saloane de
cosmetică, servicii de spălare auto, asigurări de sănătate etc.
Publicat în Graiul Maramureșului, octombrie 2018
A consemnat Maria STOICA
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Maramureșenii și Marea Unire
Cu ce a impresionat Maramureșul
la Marea Unire de la Alba Iulia
Delegația maramureșenilor de la Marea Unire
de la Alba Iulia a fost atipică din mai multe puncte de
vedere și tocmai pe aceste detalii ne-am propus să ne
concentrăm de această dată. Din fericire, maramureșenii
și-au dus cu ei și doi jurnaliști: pe Ioan Bilțiu Dăncuș
(care a fost și reprezentantul dascălilor maramureșeni la
Marea Unire) și pe Ioan Bârlea, ale căror articole din
”Sfatul” ne-au scos la lumină o serie de picanterii despre
care, în ziua de azi, în mod sigur nu s-ar mai fi știut.
După o serie de cercetări, am depistat 73 de
participanți din Maramureș cu țările Lăpuș, Chioar și
Codru, la care dacă adăugăm și Oașul care a fost de partea
noastră, am avea peste 100 de participanți cu drept de vot
la Alba Iulia. Ceea ce înseamnă că am devansat județele
Alba, Arad, Bihor, Caraș Severin și Hunedoara. Iată că, de
pe această poziție, Maramureșul s-ar fi aflat pe primul loc
din punct de vedere numeric în fruntea celor care au mers
la Alba Iulia. Sunt foarte multe detalii interesante pe care
am să le adun în cartea care va apărea în toamna acestui
an. (...) maramureșenii sunt primii care au deschis
defilarea la Alba Iulia, datorită frumuseții costumului lor
popular, datorită prezenței ceterașilor, a mirilor, a
preoților și a soldaților pe care i-au dus cu ei. A fost un
adevărat «batalion» care a făcut cinste Maramureșului la
Alba Iulia. De asemenea, Maramureșul a avut cel mai
mare steag la Alba Iulia. Acest steag a fost donat de către
egumenul Mănăstirii Bixad, Augustin/ Atanasie Maxim,
care a fost realizat de călugării Mănăstirii Bixad în
aproape o lună de zile. Apoi, îl găsim pe Ioan Pop a Tomii,
este un săpânțean care avea înălțimea de doi metri și zece
centimetri și a fost cel mai înalt stegar de la Alba Iulia care
a purtat cel mai mare steag, steagul donat de egumenul de
la Bixad. (...)
Maramureșenii au deschis defilarea de la Alba
Iulia, dar au existat și argumente: au avut cel mai mare și
frumos stegar, cel mai mare steag, dar am fost și primii
care am depus Credenționalele în Sala Unirii. Ni s-a dat
acest drept. Faptul că noi am deschis defilarea le-a adus,
într-un fel, nemulțumire moților din Alba, dar și celor din
Arad, Bihor și Zarand. Și ei erau aproape de Alba Iulia,
patrioți adevărați, cultivatori de patriotism sincer și curat,
dar n-au avut ce face și au acceptat măreția și frumusețea
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delegației din Maramureș.
Dar să vedem și felul cum au
ajuns să fie maramureșenii atât de bine
organizați și pregătiți. Într-un protocol
de constituire al Consiliului Național
Român din 22 noiembrie 1918, la ora
11.00, 300 de fruntași ai Maramureșului Istoric cu vreo 5 mii de participanți se întâlnesc la o
mare adunare la Sighetu Marmației. În acest protocol, se
precizează o mulțumire adresată domnului Alexandru
Cuza Anderco (din Borșa) pentru că a dăruit o sută de mii
de coroane pentru constituirea Consiliului Național
Român din Maramureș. Acești bani au susținut
cheltuielile pentru o bună organizare, dar și deplasarea la
Alba Iulia.
Am mai făcut încă un pas în plus în ceea ce
privește prezentarea istoriei și aduc în fața publicului un
proiect inedit: am pus în versuri momentele definitorii ale
istoriei Maramureșului și implicarea maramureșenilor în
Marea Unire. Volumul de versuri este intitulat Borșa –
Cămașa iubirii și este tradus în engleză, franceză și
spaniolă, urmând să fie prezentat în mai multe comunități
românești din Europa, turneu din care mă voi întoarce în
noiembrie din Spania. Asta, după ce volumul va fi
prezentat la Viena, în Germania, în Franța și în Italia.
Această carte surprinde măreția Maramureșului, pentru
că vine o vârstă a esențelor când te întrebi ce ai iubit cel
mai mult pe lume. Poezia îți oferă marea șansă de a purta
un dialog cu istoria și cu locul nașterii tale, iar în cazul de
față am refăcut în versuri povestea Borșei după întâlnirea
cu scrierile lui Alexiu Anderco, tatăl celui care a donat
acei bani Consiliului Național. Deci, în această carte,
vorbesc într-un alt mod despre patriotism și despre istoria
Borșei și a Maramureșului. Iar ca să relatez puțin din
această carte voi reproduce câteva versuri:
La Borșa se pregătesc căruțele de plecare. /
Alexandru Anderco și-a spălat automobilul. / A pus pe
bancheta din spate un cufăr cu o sută de mii de coroane /
și doi sergenți înarmați stau de-o parte și de alta a
cufărului. / Pleacă spre Sighet să doneze banii
Consiliului Național / o sută de mii de coroane este
prețul frumuseții ei / când cobor pe scările istoriei /
poartă un fel de mister. / Numai automobilul lui
Alexandru Anderco trece măreț printre evrei/ la Borșa e
seară / Numai ea se așază în rama fereștii/ cu pielea
catifelată în formă de nud.
Am decis să pun în versuri istoria Maramureșului, pentru că poezia este forma supremă de a te închina
în fața Neamului tău. Pe ideea aceasta am mers și așa s-a
născut acest volum de versuri.
Nicoară MIHALI
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Birocrația sistemului de învățământ
adusă la cunoștința ministrului educației
În 19 octombrie 2018 a avut loc la sediul MEN o
discuție cu ministrul educației, doamna Rovana Plumb,
la care au participat și profesori din învățământul primar,
gimnazial, liceal și de la CJRAE/ CMBRAE.
1. Principala problemă ridicată de cadrele didactice
prezente a fost cea legată de birocrația din
sistem. Ministrul educației a solicitat constituirea unei
comisii care sa verifice aceasta situație.
2. A fost adusă în atenție problema programelor
școlare foarte încărcate și necesitatea modificării
acestora, în sensul simplificării lor;
3. Au fost prezentate, pe larg, problemele din CJRAE/
CMBRAE. S-a convenit: a) Reglementarea legală a
statutului acestor instituții (să se recunoască, prin lege, că
acestea au regim de învățământ special); b) Modificarea
ordinului de funcționare a acestora;
4. Reprezentanții FSLI au solicitat următoarele:

- Elaborarea, în regim de urgență, a unui proiect de HG
pentru stabili costul standard per elev/ preșcolar pentru
anul 2019, astfel încât el să fie aprobat înainte de
discutarea bugetului pentru anul viitor. Am avut și o
discuție la UFIP pe această temă și am primit asigurări că
ei au datele necesare pentru a se putea da această HG;
- Constituirea, în regim de urgență, a unor comisii de
lucru, pentru modificarea următoarelor acte normative:
HG 598/2018; OMEN 4165/2018; OMEN 4827/2018;
OUG 48/2018.
De asemenea, am atras atenția că trebuie găsită urgent
o soluție pentru cadrele didactice cărora le-au scăzut
salariile în luna septembrie a.c., din cauza aplicării Legii
nr. 153/2017, problemă de competența MMJS și a
Guvernului României.
Simion HANCESCU, Președinte FSLI

(Continuare din pagina 1)

În 19 octombrie 2018, cadrele didactice care au ajuns
la vârsta de pensionare, au fost invitate, de Sindicatul
Liber din Învățământ, la hotelul Eurosind din stațiunea
Ocna Șugatag, la o masă festivă, cu gustări alese,
cuvântări prietenoase, flori, diplome, muzică și cu o sumă
simbolică de bani, ca simbol al prețuirii noastre. Alături
de noi au mai participat reprezentanți ai Inspectoratului
Școlar Județean și ai Asociației Pensionarilor.
S-au depănat amintiri de la catedră, din colectivitate,
s-a cântat, astfel că, atât nouă, cât și organizatorilor, nu ne
venea să ne despărțim…
În ziua aceea și noi am fost păsările călătoare, eram
cocorii, cei cu aripi încă puternice, care se încumetă să
zboare peste mări îndepărtate, unde îi așteaptă căldura
mediului ales.
Noi, dascălii, ne-am reîntors spre cuiburile noastre din
familii, împărtășindu-ne cu cei dragi secvențe de la
frumosul banchet care se organizează, în fiecare an, în
Maramureșul nost drag….
Va veni primăvara, noi vom încerca să trecem punțile
iernilor, ca să ne mai întâlnim, sănătoși, voioși, așa cum
am fost cândva, când am intrat pentru prima dată cu
catalogul în clasă…VIVAT PROFESSORES!...
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Stabilirea salariului
de bază minim brut pe țară
garantat în plată
În conformitate cu
prevederile art. 164 alin.1 din
Codul Muncii raportat la
art.78, lit. „a” din Legea
dialogului social nr.62/2011
(republicată) cu modificările
și completările ulterioare
salariul de bază minim brut pe
țară garantat plată, se
stabilește prin hotărârea
Guvernului, după consultarea
organizațiilor sindicale și
patronale.
În data de 23 octombrie 2018, la sediul Guvernului
României, Palatul Victoria, salonul Alb, s-a desfășurat o nouă
rundă de consultare pe marginea proiectului de hotărâre privind
stabilirea salariului minim. Din partea CSDR au participat dl.
Hancescu Simion – vicepreședinte și domnul Rusu Sabin secretar general.
În urma discuțiilor, s-au agreat următoarele:
Cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată
valabil pentru anul 2019 va fi 2080 lei lunar.
Pentru personalul încadrat pe funcții cu nivel de studii
superioare și pentru personalul cu vechime în muncă peste 15
ani, cuantumul va fi 2350 lei lunar.
Aceste salarii nu includ sporuri și alte adaosuri.
În ceea ce privește data de când se va aplica hotărârea, se pare
că va fi 1 decembrie 2018 deși propunerea inițială a Guvernului
a fost de 1 noiembrie 2018.
Președinte CSDR, Iacob BACIU

Întrunirea semestrială
a reprezentanților CSDR
nominalizați în structurile bi
și tripartite de dialog social

În perioada 1-3 noiembrie, la Călimănești - Căciulata, a avut
loc întrunirea semestrială a reprezentanților CSDR
nominalizați în structurile bi și tripartite de dialog social la nivel
central și județean.
Pe ordinea de zi a fost prezentată activitatea confederației,
participarea reprezentanților CSDR în structurile bi și tripartite
de dialog social la nivel național și județean, amendamentele
propuse de către confederațiile sindicale la proiectul noii Legi a
dialogului social nr. 62/ 2011, negocierile care au avut loc cu
privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară,
situația privind încasarea cotizației de la organizațiile membre
etc.
În ceea ce privește activitatea pe domeniul relațiilor
internaționale, o delegație CSDR a efectuat o vizită de studiu în
perioada 17-21 octombrie la Chișinău, la Consiliul General al
Federației Sindicale a educației și Științei din Republica
Moldova. De asemenea domnul președinte Iacob Baciu a
participat la o reuniune de lucru cu dl. Guy Ryder – director
Biroul Internațional al Muncii.
La activitățile desfășurate printre invitați s-a numărat
doamna Daniela Ciubotaru director Casa Națională de Pensii,
care a prezentat proiectul noii legi a pensiilor.

Departamentul Salarizare și Legislație FSL a organizat

Întâlnire privind aplicația EDUSAL și probleme de salarizare
În 24 octombrie 2018 a avut loc, la sediul FSLI, în cadrul
Departamentului Salarizare și Legislație, o întâlnire, în cadrul
căreia s-au centralizat, analizat și discutat probleme legate de
aplicarea programului EDUSAL, probleme primite din teritoriu
de la organizațiile afiliate FSLI și cele propuse de participanți,
precum și probleme privind salarizarea, prin aplicarea
discriminatorie a Legii nr. 153/2017 și a HG nr. 598/2018.
La această întâlnire au participat
subsemnatul,
coordonatorul Departamentului Salarizare și Legislație - Dănuț
Ieneșescu, vicepreședinte FSLI și membri ai departamentului:
Sorin Țiplea - președinte US Didactica Vaslui, Laurențiu Antici
- președinte SLZ Huși, Ion Zoican - președinte USLI Mehedinți,
Schipor Iulian - vicepreședinte SLI „Bucovina” zona Rădăuți,
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Ion Dobre - vicepreședinte FSLI și doamna contabil Grezi
Cristina.
Temele principale discutate au fost structurate pe doua
capitole: probleme privind aplicarea programului EDUSAL
și cele generate de aplicarea Legii nr. 153/2017 și de cele ale
HG nr. 598/2018.
Problemele punctuale structurate în cadrul întâlnirii, au fost
prezentate și susținute de delegația FSLI (cele prezentate în
informarea domnului prim - vicepreședinte FSLI George
Purcaru) în comisia tehnică, care a avut loc la MEN, în data de
25.10.2018.
Vicepreședinte FSLI, Prof. Dănuț IENEȘESCU
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