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Reforma în Educaþie
dupã Cioloº
Noi completări la capitolul Educaţie au fost aduse programului de guvernare trimis de premierul desemnat Dacian Cioloş conducerii Parlamentului. Astfel, principala
modificare se referă la «începerea procesului de aducere
a tuturor şcolilor la standarde minimale de funcţionare şi
garantare a siguranţei (autorizaţii ISU, autorizaţii sanitare, prevenţie prin pregătirea pentru situaţii de urgenţă)».
Guvernul vrea şi „continuarea procesului de elaborare
a unui nou curriculum şi asigurarea condiţiilor de implementare, inclusiv pregătirea adecvata a cadrelor didactice», inclusiv prin „restructurarea sistemului de formare
iniţială a cadrelor didactice prin programe universitare de
master». Guvernul Cioloş vrea şi «dezvoltarea mecanismului actual de finanţare a învăţământului preuniversitar».
Corelarea educaţiei cu piaţa muncii este un alt obiectiv
nou al Guvernului, dar şi internaţionalizarea învăţământului superior (promovarea învăţământului, procesul de
recunoaştere a diplomelor), acesta fiind, de altfel, şi una
dintre solicitările preşedintelui Klaus Iohannis cu privire la educaţie. Programul de cercetare vorbeşte şi despre
susţinerea cercetării.
Mutarea accentului pe elev, esenţa programului lui
Dacian Cioloş
Mutarea accentului pe transmiterea de informaţii pentru a-i pregăti pe copii pentru viaţă în funcţie de nevoile
de dezvoltarea personală şi umană, cultivarea toleranţei
şi nediscriminării şi crearea unui conţinut educaţional
care să corespundă pieţei muncii actuale sunt o parte din
priorităţile pentru schimbarea sistemului de educaţie,
propuse de guvernul Cioloş în programul de guvernare.
Guvernul Cioloş propune „mutarea accentului în actul
educaţional de pe transmiterea de informaţie pe crearea
de competenţe pentru viaţă pe baza nevoilor de dezvoltare
personală şi umană. Promovarea educaţiei inclusive prin
cultivarea toleranţei, nediscriminării şi acceptării diferenţei în şcoli şi în societate», potrivit planului de guvernare.
De asemenea, cabinetul lui Cioloş propune o reformă
curriculară pe toate componentele ei, astfel încât conţinutul educaţional să corespundă cu cerinţele de pe piaţa
muncii şi ale societăţii digitale.
Redefinirea statutului cadrului didactic în societate
prin salarizare
În programul viitorului ministru al Educaţiei, Adrian
Curaj, mai este inclusă redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanţei, autonomie educaţională şi integritate şi reducerea birocraţiei şi eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în domeniul
educaţional. De asemenea, mai este trecută şi creşterea
performanţei programelor de formare, cercetare şi inovare universitară în clustere integrate (învăţământ-cercetare-producţie).

(continuare în pag. 2)

Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă,
vă dorim sănătate, belșug și multe bucurii.

La mulţi ani!

Festivalul Brazilor de Crăciun 2015
„Salvaţi Copiii” finanţează programelor de educaţie

Principalul eveniment prin care organizaţia finanţează programele dedicate copiilor defavorizaţi este Festivalul Brazilor
de Crăciun. „Salvaţi Copiii” a organizat la finalul lunii noiembrie cea de-a 15-a ediţie a Festivalului Brazilor de Crăciun,
eveniment de strângere de fonduri pentru programele din domeniul educaţiei. De-alungul anilor, „Salvaţi Copiii” a strâns
prin intermediul acestui eveniment circa trei milioane de euro.
Abandonul şcolar reprezintă una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă sistemul de educaţie din România.
Datele Salvaţi Copiii arată că unul din 10 copii cu vârsta între
7 şi 10 ani nu frecventează învăţământul primar, cu toate că
are vârsta corespunzătoare. În anul 2013, numărul copiilor cu
vârste cuprinse între 3 şi 17 ani care nu erau înscrişi la nicio
formă de învăţământ se ridica la aproximativ 366.000. De 25
de ani, Salvaţi Copiii depune toate eforturile pentru a reduce
abandonul şcolar şi pentru a ajuta cât mai mulţi copii să meargă
la şcoală.
De-a lungul anilor, Salvaţi Copiii a strâns prin intermediul
Festivalului Brazilor de Crăciun aproximativ 3 milioane de
euro, prin care au fost ajutaţi peste 20.000 de beneficiari, prin
programele educaţionale Grădiniţe Estivale, A Doua Şansă şi
Şcoală după Şcoală.
(continuare în pag. 6)
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Portret de ministru: Adrian Curaj
Adrian Curaj este propunerea
lui Dacian Cioloş pentru portofoliul Educaţiei. Adrian Curaj este
din 2010 preşedintele UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru
Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi
Inovării), profesor universitar la
Universitatea Politehnică din 1998
şi şef de catedră UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare la
SNSPA, din 2012.
Inginer electronist de profesie,
Adrian Curaj are doctorat în Sisteme Automate, master în Administrarea afacerilor şi certificat postuniversitar la Colegiul Naţional de Apărare.
De asemenea, este membru în boardul Fundaţiei Principesa
Margareta a României şi în Comisia Naţională a României pentru
UNESCO.
A fost secretar de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru
Cercetare Ştiinţifică în perioada 2009-2010 şi consilier al fostului
premier Călin Popescu Tăriceanu în perioada 2007-2008.

(continuare din pag. 1)

Curaj speră să crească
bugetul cercetării cu 50%

„Va trebui să corectăm şi să operaţionalizăm, dar
pentru mine e extrem de importantă continuitatea. Angajamentul nostru este ca în decembrie să
venim cu măsurile ce vor fi prezentate în detaliu,
atunci când vom avea şi bugetul pe 2016, pentru
a avea un plan realist», a declarat, Adrian Curaj,
ministrul propus la Educaţie, în cadrul audierilor
în Comisiile reunite pentru învăţământ din Parlament.
„Voi lupta cât se poate, n-am termen, pentru un
buget cu sens la cercetare. Faptul că am suferit atât
de tare că oameni care au venit în ţară a trebuit să
plece m-a durut foarte mult, m-a durut fizic. Spuneam că trebuie o creştere majoră a bugetului de
0,24% a bugetului cercetării. Poate 1% nu reuşim
să facem anul ăsta, dar dacă reuşim să atragem un
plus de 0,12%, ceea ce înseamnă un plus cu 50%.
(...) Sunt convins ca şi ARACIS, dar şi multe alte
instituţii trebuie să treacă printr-un efort mare de
transformare instituţională”, a mai spus Adrian Curaj în faţa parlamentarilor.
(Sursa: adevarul.ro)

Bilanþul mandatului ministrului Sorin Cîmpeanu
Sorin Cîmpeanu a prezentat într-o conferinţă de
presă bilanţul mandatului de ministru preluat în urmă
cu aproximativ un an. După ce Klaus Iohannis l-a
desemnat premier interimar după demisia Guvernului
Ponta, premierul desemnat Dacian Cioloş l-a înlocuit
pe Sorin Cîmpeanu cu Adrian Curaj, la Educaţie.
„Au fost în anul 2015 aprobate cele trei strategii naţionale:
de reducere a părăsirii timpurii a şcolii, de învăţare pe tot
parcutrsul vieţii şi pentru învăţământ terţiar. De asemenea,
avem Planul naţional de cercetare pentru perioada 20152020, aprobat de Guvern. Strategia de formare profesională
se află pe circuitul de avizare. Mai avem un acord semnat
în 2014 cu Guvernul României, pentru unele măsuri în
educaţie, care prevede măsuri financiare şi prevederi legate
de elaborarea unei noi legi a educaţie. Prevederile acordului
au fost respectate”.
Principalele declaraţii
Au fost creşteri salariale mai importante decât cele
prevăzute în acordul cu sindicatele, ştiţi că iniţial erau
prevăzute creşteri salariale de 10% pentru anul 2015 şi am
închis anul pe Educaţie cu creşteri salariale de 26,7% pentru
personalul didactic şi de 28,9% pentru personalul nedidactic.
În total, în acest mandat, Ministerul Educaţiei a iniţiat 73
de acte normative, este vorba de hotărâri de guvern, odonanţe
de urgenţă sau memorandumuri. Numărul ordinelor de
ministru pe care le-am semnat este de 2.800.
Am avut ca prioritate asumată eliminarea birocraţiei.
La finalul acestui mandat am reuşit să semnez ordinul
de ministru privind diminuarea numărului de comisii
permanente din unităţile de învăţământ preuniversitar la un
număr maxim de şapte.
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Raportat la 2011, avem o creştere a bugetului Educaţiei de
peste 10 miliarde de lei. La cercetare, din păcate, creşterea nu
este la fel de semnificativă. Pe 2016, bugetul este construit
astfel: avem creşteri de 22% la finanţarea de bază, avem
creşteri de 16% la bursele studenţilor şi creşteri de 33% la
finanţarea activităţilor de cercetare.
4,5% din PIB pentru Educaţie în 2016
PIB. Aş vrea să atrag atenţia că în contextul creşterii
economice, PIB-ul pentru 2016 este estimat la 746 de
miliarde de lei, deci nu e doar o creştere procentuală în
bugetul alocat Educaţiei de la 4% la 4,5% pentru 2016,
este şi o creştere a valorii absolute a PIB. Este practic cel
mai mare buget acordat Educaţiei în ultimii 10 ani, este şi
cea mai mare creştere a unui buget al Educaţiei din ţările
europene. Am recunoscut întotdeauna că am avut un buget
mic la educaţie şi atunci şi creşterile trebuie să fie mai mari.
(Departament Comunicare)
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Procedura de contestare a drepturilor salariale
și a modalității de stabilire a acestora
Conform Legii nr. 284/2010
cu modificările și completările
ulterioare, precum și a OUG
nr. 83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum
şi alte măsuri în domeniul
cheltuielilor publice angajații
nemulțumiți de stabilirea și
acordarea drepturilor salariale
au posibilitatea de a formula
contestație. Procedura este
dată de art. 30 din Legea nr.
284/2010 și art. 11 din OUG nr. 83/2014. Astfel:
„(1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea
salariilor de bază, indemnizaţiilor lunare de încadrare şi
a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază
care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de
competenţa ordonatorilor de credite.
(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la
data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire
a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.
(3) Ordonatorii de credite soluţionează contestaţiile în
termen de 30 de zile.
(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor
alin. (1) persoana nemulţumită se poate adresa instanţei
de contencios administrativ sau, după caz, instanţei
judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de
zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei”.
Conform dispozițiilor art. 97 alin. 2 lit. b din Legea
educației naționale nr. 1/2011 directorul este ordonatorul
de credite al unității de învățământ pe care o conduce și o
reprezintă.
Așa cum am precizat și în numărul anterior al Jurnalului

Noi procese câștigate
pentru membrii SLI MM

Mă bucur să vă transmit vești bune. SLI MM a câștigat
pentru membri săi două noi procese.
Astfel, Tribunalul Maramureș ne-a dat câștig de
cauză în primele procese având ca obiect acordarea
sporului pentru predare simultană atât în învățământul
primar, cât și în învățământul gimnazial, precum și în
cele având ca obiect plata orelor de Educație fizică
predate de învățătorul/institutorul/profesorul pentru
învățământul primar al clasei. Chiar dacă hotărârile nu
sunt încă definitive avem încredere că, în eventualitatea
în care va fi sesizată, Curtea de Apel nu le va schimba și
va menține opinia Tribunalului Maramureș.
Vă reamintim că s-a câștigat și primul proces privind
salarizarea personalului nedidactic, acesta aflându-se
acum pe rolul Curții de Apel Cluj fără a avea fixat, încă,
termen de judecată.

sindical, la nivelul județului Maramureș sunt unități de
învățământ care au recalculat diferențele salariale obținute
prin hotărâri judecătorești reactualizându-le cu indicele
de inflație doar de la data pronunțării sentinței chiar dacă
în dispozitivul acesteia instanța de judecată a dispus
actualizarea lor începând cu data de la care membri de
sindicat erau în drept la sumele pretinse. Astfel, și în acest
caz, angajații care se consideră nedreptățiți de modalitatea
prin care au fost stabilite și calculate diferențele salariale
obținute prin hotărâri judecătorești au posibilitatea de a
formula contestație conform dispozițiilor legale enunțate
mai sus.

Model de contestație
Către
______________________________(unitatea de învățământ)
Domnului/Doamnei director
Subsemnatul/Subsemnata _________________________________________, posesor/posesoare al/a CI seria _____ nr. __________,
angajat/ă al/a ______________________________________ (unitatea de învățământ) pe postul/catedra de ______________________,
în temeiul dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 284/2010 și a art. 11 din OUG nr. 83/2014 formulez
CONTESTAȚIE
a modalității de stabilire a salariului/diferențelor salariale aferent/aferente lunii ___________ plătit/plătite în data de _______________
pe care o consider nelegală
MOTIVE
Arăt că sunt nemulțumit/nemulțumită de modalitatea de stabilire a salariului/diferențelor salariale aferent/aferente lunii ______________
întrucât nu au fost respectate prevederile legale din ______________________________ (se menționează actul normativ sau hotărârea
judecătorească) și astfel mi s-a creat un prejudiciu prin diminuarea veniturilor.
La stabilirea salariului/diferențelor salariale care face/fac obiectul prezentei contestații nu s-a ținut seama de
_______________________________ (se enumeră motivele de fapt).
Solicit ca prezenta cerere să fie soluţionată în termenul prevăzut de lege.
Prezenta constituie procedură prealabilă specială.
Data							

Semnătura

Consilier juridic
Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
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Festivitatea de pensionare

Dascălilor de odinioară,
cu dragoste și preţuire

„Azi ești mai bătrân decât ai fost vreodată, totuși ești mai tânăr decât vei fi de acum înainte, bucură-te de
această zi de la un capăt la altul al ei și nu uita că adevărata avere este sănătatea”.
O zi frumoasă de toamnă. Cu emoții și nerăbdare, în a vedea sau revedea colegi ajunși “tineri” pensionari ca
mine, mă îndrept spre parcarea de lângă vechiul “OJT”, locul de întâlnire, locul de unde urma să fim îmbarcați
cu destinația Ocna Sugatag.
Cu uimire constat că recunosc puțină lume, dar prietenoasă. A sosit autocarul și am pornit spre destinație. Odată
ajunși la Hotelul Eurosind (hotel construit prin investițiile făcute de SLI MM), grupul nostru se mărește cu colegii
din zona „de peste deal”.
Primirea și festivitatea menită să marcheze într-un cadru festiv pensionarea noastră precum și împlinirea a 25
de ani de la ființarea sindicatului a fost de nota 10 plus steluță.
Într-un cadru solemn, dar intim aș spune, doamna președintă Ioana Petreuș, alături de reprezentanții SLIM-ului
au subliniat importanța rolului pe care fiecare dintre noi a avut-o în formarea generațiilor de-a lungul carierei de
dascăl. Cred ca remarca unui coleg, că noi dascalii suntem risipitori de lumină, spune tot. Fiecare participant a
fost felicitat și premiat.
A urmat masa festivă, unde reprezentanții noștri, nu numai că și-au onorat rolul de gazdă, ci au fost cei care neau servit cu drag și cu respect. Au reușit să creeze o atmosferă familiară și să ne ofere o zi de neuitat. Prezența în
mijlocul nostru a două doamne profesoare de la Asociația Pensionarilor din Învățământ cu o vechime mai mare
în “activitatea de pensionar”, încurajările și invitațiile făcute de domniile lor în a ne petrece timpul în mod util,
au fost de bun augur.
Deci se cuvine să le mulțumim din suflet acestor oameni minunați care s-au gândit la noi, cei ajunși în ultimul
anotimp al vieții, care cu dragoste apreciează munca depusă în formarea caracterelor, pe parcursul trecerii anilor,
în cariera noastră. Colegilor mei vreau să le spun că “azi ești mai bătrân decât ai fost vreodată, totuși ești mai
tânăr decat vei fi de acum înainte, bucură-te de această zi de la un capăt la altul al ei și nu uita că adevărata avere
este sănatatea și nu banii”.
Felicitări organizatorilor că ne-au oferit o astfel de zi!

Prof. Monica ORHA
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a membrilor de sindicat –

Ediția a 10-a

Gânduri... frunze... frunze... gânduri
„În care frunză, domnule profesor, ți-ai pus ochii? Dar
inima? În care fir de iarbă se odihnește acum neobosita
dreaptă a ta, cu care ne corectai generos (uneori prea
generos) lucrările?”
Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș, instituție pe
care dascălii merită să o susțină și căreia dascălii trebuie să-i
fie recunoscători, organizează în fiecare an, la Ocna Șugatag,
în semn de respect, o întâlnire cu lucrătorii din învățământ
ieșiți la pensie în 2015 – „fragezii pensionari...”
Cu o săptămână înainte, Lenuța Mănăilă, o dăscăliță de
excepție, liderul sindical al unității în care am lucrat 45 de
ani, mă întreabă dacă vreau să particip. (Toate finalurile din
viața mea nu au avut aureolă. Am ieșit din aceea etapă în
vârful degetelor.) Într-un final, confirm.
Sosesc la hotelul Eurosind. Întreaga-mi ființă este un
zbuciumat palimpsest. Câțiva colegi pe care pe care îi
recunosc cu emoție îmi strâng mâna. Ființa-mi vibrează,
frate, am străbătut pustia, împreună, frate, am străbătut
oceanul, împreună, frate, am urcat muntele, împreună, frate,
ne-am bucurat de miresmele nobile ale florilor, împreună,
frate, am plâns în fața rănilor, împreună, frate, ne-am revoltat
în fața nedreptăților. (Toate aceste sunt doar în capul meu.)
Ioana – discretă, cu chipul luminat, ne îmbrățișează cu
privirea și ... îmi zic că se așteptă să spun câteva cuvinte. Eu,
care o viață întreagă am visat să locuiesc în odăile albe ale
cuvintelor, care, m-am spălat cu cuvinte, care am mângâiat,
am sărutat cu cuvinte (dulci sunt toate cuvintele), care, am
zidit cu cuvinte (oare m-am și lovit cu ele?) mă sperii, deruta
mă ia în brațe și iar mă bâlbâi, cu toate că totdeauna mi-au
fost dragi cuvintele, pentru că prin ele îmi puteam propune
ființa încrezătoare sau temătoare, prin ele puteam coborî
adânc în mine și-mi puteam lămuri gândurile, nu o dată
cețoase.
Începe filmul. Oficialii vând cuvinte, sala, la început,
respectuoasă devine ușor murmurătoare. Ion Pop iese
plictisit, se încheie episodul „Oficialii”. Ioana solicită sala
și insistă să ne exprimăm. O doamnă, care nu-și arată vârsta,
cu voce caldă, învăluitoare, îndrăznește. Nu se ridică de pe
scaun. Emoția o copleșește. Eu nu mă ridic, nu îndrăznesc.

Redevin subit elevul cu lecția nepregătită, dar Ioana îmi
amintește că înainte de întâlnire i-am promis că voi lua
cuvântul.
Ce-aș putea să-i spun distinsului auditoriu și să nu știe?, să
nu-i plictisească? Am în față oameni care o viață au folosit
cuvântul îmbelșugat, luminat, mulți la un etaj superior, de
unde panorama zbaterii umane li s-o fi părut „deșertăciune
și vânare de vânt”, oameni care și-au pus în cuvinte sufletul,
lumina, credința, chiar dacă uneori acestea i-au trădat, i-au
înțepat, i-au torturat (amare sunt uneori cuvintele). Steaua
mea jucăușă mă avertizează că mă adresez unor ființe
speciale cu un ascuțit spirit critic, analitic, deci trebuie să
fiu atent inclusiv la formula de adresare. Un gând salvator,
la orizont. Ființele acestea o viață întreagă au zidit oameni,
au dăruit, s-au dăruit, s-au risipit cu generozitate, și-au iubit
semenii (mai mici, mai mari) că acum mai nu-i suflă vântul
cât de ușori au devenit și poate și pe mine, impertinentul, o
să mă ierte dacă o să mă bâlbâi, dacă o să fiu incoerent, dacă.
Doamne! Care să fie formula de adresare: dragi colegi - ce
sintagmă prăfuită, obosită, seacă. Dar dragi cavaleri - ce
sintagmă bombastică, retorică îmi strigă alt gând. Dar „dragi
dulci și nobili risipitori, dăruitori” - ce sintagmă livrescă,
siropoasă, liricoidă”. Andrei, oprește-te, oamenii aceștia
așteaptă cei 350 de RON”. Încep cu a le mărturisi deruta în
care mă aflu, apoi mă decid să le spun câteva versuri:
“A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva” (..)
(Nichita Stănescu)
„Să mă iubești că iată este TOAMNĂ
Nu peste mult voi coborî în vis
Și n-oi putea d-acolo, dulce doamnă,
Să îți trimit mesteacănul promis”.
(Anonim)
Aș vrea să cred că, după ce voi trece, și-o să mă distilez
în iarbă și frunze, un fost fluturaș de-al meu, urcând spre
bisericuța din deal să mă întrebe: În care frunză, domnule
profesor, ți-ai pus ochii? Dar inima? În care fir de iarbă se
odihnește acum neobosita dreaptă a ta, cu care ne corectai
generos (uneori prea generos) lucrările?
Profesor Andrei FĂT

5

Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

Scrisoare comună adresată Preşedintelui României

(continuare din pag. 1)

Mii de copii au beneficiat în acest an de programe de educaţie

În 2015, graţie sumelor strânse la ediţia precedentă, Salvaţi Copiii a susţinut 2.560 de copii, dintre care 560 au beneficiat
de suport în programul Grădiniţe Estivale, 413 au fost reintegraţi prin programul
A Doua Şansă, iar 1.587 de copii au beneficiat de suport în programul de prevenire a abandonului şcolar Şcoală după Şcoală.
Alături de ei, au beneficiat de fondurile strânse şi 1.023 de părinţi, care s-au
bucurat de asistenţă socială, juridică şi psihologică. De asemenea, pentru suportul copiilor şi părinţilor au fost formaţi 386 de specialişti cu atribuţii în drepturile
copilului şi educaţie. Per total, 9.500 de copii au fost informaţi cu privire la serviciile educaţionale şi sociale dezvoltate de Salvaţi Copiii România.
„Anual, mii de copii nu sunt înscrişi la şcoală sau abandonează parcursul
educaţional din cauza lipsurilor. Fără investiţii şi ajutor, aceste cifre nu vor
scădea. Din acest motiv, noi milităm de mult timp pentru alocarea a 6% din PIB
pentru educaţie. În lipsa acestei măsuri, încercăm să suplinim cât putem lipsa
investiţiei în educaţie prin programele noastre. Festivalul Brazilor de Crăciun
este dedicat copiilor din medii defavorizate, şi este singura lor şansă pentru a-şi
continua studiile”, a spus Gabriela Alexandrescu, Preşedintele Executiv Salvaţi
Copiii România.
Departament comunicare FSLI
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De la pacea de acasă la pacea în lume:
educație în siguranță pentru toți
În fiecare an se desfășoară la nivel mondial Campania celor 16 zile de
activism împotriva violenţei asupra femeii. Campania începe în data de 25
noiembrie, care este Ziua Internaţională împotriva Violenţei asupra Femeii
şi se încheie în 10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului.
La nivelul municipiului Baia Mare, sub genericul ”De la pacea de acasă
la pacea în lume: educație în siguranță pentru toți”, mai multe instituţii
şi organizaţii vor realiza acţiuni în parteneriat cu scopul de a informa,
sensibiliza, conştientiza comunitatea locală cu privire la fenomenul violenţei
asupra femeii şi a consecinţelor lui la nivel individual şi social, precum şi cu
privire la importanţa de a lua atitudine împotriva oricărei forme de violenţă.
Organizatorii acestor acțiuni sunt Serviciul Public ”Asistenţă Socială” Baia
Mare, Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Împotriva Violenţei – Artemis,
Asociaţia YMCA Baia Mare, Federația YMCA România, Asociația Femina
XXI și Graiul Maramureşului, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean
Maramureș, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca - Centrul Universitar Nord
din Baia Mare, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Inspectoratul de
Poliție al Județului Maramureș, unități de învățământ de nivel liceal.
Campania 16 Zile de Activism Împotriva Violenței asupra Femeii- 2015 va cuprinde
1. O acţiune stradală comemorativă de sensibilizare a opiniei publice și activism împotriva violenței, care va avea
loc în data de 25 noiembrie 2015, începând cu ora 17 în Piața Millenium din Baia Mare. Acțiunea va marca atât Ziua
Internaţională împotriva Violenţei asupra Femeii (25 noiembrie), cât şi începerea Campaniei Celor 16 zile de Activism
Împotriva Violenţei Asupra Femeii.
Scopul acțiunii: informarea, sensibilizarea, creșterea conștientizării opiniei publice cu privire la violența la care sunt
expuse femeile în relația de cuplu, precum și la consecințele violenței asupra sănătății fizice și emoționale a femeilor
agresate. Organizatorii doresc astfel să atragă atenția cu privire la faptul că protecția femeilor agresate de către partenerii
de viață trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul comunității locale.
În cadrul acțiunii va avea loc:
• o Seară de veghe în memoria fetelor/ femeilor care au murit
de pe urma violenţei în familie cu expunerea „Martorelor
tăcute”- siluete umane care prezintă poveşti de viaţă ale
unor femei care au murit de pe urma violenţei
• aprinderea de candele și lansarea de lampioane în
memoria acestor femei
• ceaiul antiviolență- oferirea de ceai cald participanților la
acțiune
• proiecție de clipuri video antiviolență
distribuire de materiale informative – fluturași cu mesaje
antiviolență, pliante cu informații despre ordinul de protecție
2. Concursul de creaţie literară şi artistică „Flori de
gând… împotriva violenţei”- ediţia a X-a, adresat liceenilor
şi studenţilor din unităţile de învăţământ din Baia Mare
Scopul acestei acțiuni: sensibilizarea tinerilor şi a cadrelor
didactice cu privire la fenomenul violenţei, implicarea
tinerilor într-o acţiune - concurs care promovează nonviolenţa şi încurajează luarea de atitudine împotriva violenţei,
într-un mod creativ, dar și sensibilizarea opiniei publice prin
publicarea şi expunerea creaţiilor tinerilor
Concursul se va desfășura în perioada 10 noiembrie – 10
decembrie 2015 și va va cuprinde două secţiuni:
Secţiunea „Creaţie literară” (poezie şi proză)
Secţiunea „Imagine” (fotografie, clip video, pictură/ desen)
Lucrările vor fi jurizate de către reprezentanţi ai instituţiilor
mai sus menţionate, iar concursul va fi mediatizat în presa
locală.
Premierea concursului: va avea loc în data de 10 decembrie
2015 (Ziua Drepturilor Omului), la Biblioteca Judeţeană
„Petre Dulfu” Baia Mare, într-un cadru festiv.
Doina Șulea, Vicepreședinte COJES
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Cioloº numãrã banii, sindicatele îi aºteaptã
Sindicaliștii amenință că vor ieși în stradă dacă noul
Guvern nu le va acorda majorările de salarii aprobate de
fostul Executiv sau votate de Parlament. Noul premier,
Dacian Cioloş, a declarat că va trebui să analizeze mai întâi
resursele bugetare.
Majorările salariale cu 10% au fost votate în Parlament,
ca amendament la Ordonanţa de Urgenţă care stabilea, în
luna august, majorarea cu 25% a salariilor în sistemul de
Sănătate. În ultima şedinţă a Guvernului Ponta s-a mai dat o
OUG prin care li se asigura profesorilor o mărire a salariilor
cu 15%, conform negocierilor cu sindicatele. Toate aceste
decizii, fie că au fost aprobate de Guvern sau de Parlament,
ar putea să nu mai fie aplicate dacă legile care le au la bază
nu vor fi promulgate de preşedintele Klaus Iohannis.
„În primul rând nu este corectă o astfel de revenire asupra
unor decizii deja votate. 10% este o creştere acordată prin
vot în Parlament şi nu este normal ca după asta să fim
minţiţi. În administraţia publică locală salariul mediu este
1.100-1.200 de lei. Şi în administraţia publică centrală
sunt probleme, pentru că sunt mulţi debutanţi cu salarii de
mizerie, iar astfel se încurajează corupţia. Cine stabileşte
performanţele despre care vorbeşte domnul premier?”,
spune Gabriel Chifu, secretar general al Federaţiei Sindicale
Publisind, a funcţionarilor publici. Acesta mai atrage atenţia
şi asupra faptului că noul Guvern încalcă dreptul la dialog
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social, pentru că sindicatele nu au mai fost invitate la discuţii
ca parte a societăţii civile.
O declaraţie făcută de noul premier, în prima şedinţă
a noului guvern, a fost în legătură cu mărirea salariilor
bugetarilor cu 10%, despre care Cioloş a spus că este posibil
să nu se poată acorda. Sindicaliştii spun, însă, că nu acceptă
aceste decizii şi vor începe protestele dacă majorările nu se
mai acordă.
Și profesorii speră să primească majorările
Sindicatele din Educaţie nu se aşteaptă la o revenire asupra
deciziei de majorare salarială cu 15%, votată luna trecută
de Guvern. „Noi am încheiat capitolul. Avem mărirea
dată, 15%, nu se mai atinge nimeni de aceşti bani. Dacă se
întâmplă să nu se acorde, oamenii vor ieşi în stradă. Cred
că nici Parlamentul nu va accepta aşa ceva. E posibil să
fie şi o moţiune de cenzură dacă se va întâmpla”, spune
Simion Hancescu, liderul Federaţiei Sindicatelor Libere din
Învăţământ (FSLI).
Bogdan Hosu, liderul confederaţiei Cartel Alfa, susţine că
bugetul permite majorările salariale. „Guvernul spune că nu
are bani, dar banii există. Probabil că acest guvern are alte
priorităţi. Creşterile salariale reprezintă o sumă infimă. Este
foarte posibil să iasă oamenii în stradă”, spune Hosu.
Departament Comunicare FSLI
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