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Organizaþiile sindicale
europene se implicã în
apãrarea dreptului la grevã
Pe 18 februarie, în Europa şi în întreaga lume, profesorii membri ai sindicatelor afiliate la Internaţionala Educaţiei şi la
Comitetul European Sindical pentru Educaţie (ETUCE) - s-au
alăturat iniţiativei “Ziua de acţiune globală pentru dreptul la
grevă”. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, ca şi celelalte
organizaţii sindicale europene, se implică în apărarea dreptului la
grevă.
“Ziua de acţiune globală pentru dreptul la grevă” este o iniţiativă
a Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor (ITUC) şi a Grupului
Muncitorilor (Workers’ Group) din cadrul Organizaţiei Internaţionale a
Muncii (OIM). Această iniţiativă a fost necesară ca răspuns la multele
încercări din partea Grupului Patronatelor (Employers Group), din cadrul
OIM, care doresc limitarea dreptului la grevă.
„ETUCE se alătură Internaţionalei Educaţiei, ITUC şi filialelor sale
naţionale în demersul acestora de a se mobiliza pentru a cere guvernelor
naţionale să stopeze încercările angajatorilor de a limita dreptul la grevă.
Dreptul la grevă este un drept fundamental al omului şi este la baza unei
societăţi democratice europene. Guvernele din Europa au, de asemenea,
obligaţia de a se abţine de la orice încercare de a incrimina relaţiile de
muncă. Relaţiile de muncă în ceea ce priveşte profesorii şi angajaţii
din învăţământ se referă la faptul că acestea nu sunt doar menite să le
protejeze locurile de muncă şi condiţiile de muncă în această perioadă de
criză de necontestat, ci în primul rând sunt menite să motiveze angajaţii
să reacţioneze şi să-şi apere demnitatea”, a spus Martin RØMER, director
European al ETUCE.
Dreptul la grevă a fost recunoscut pe plan internaţional de mai mult de
50 de ani. Aproximativ 90 de ţări au inclus dreptul la grevă în constituţiile
lor naţionale. În ultimele luni, reprezentanţii angajatorilor prezenţi
la Organizaţia Internaţională a Muncii contestă fundamentul juridic
al dreptului la grevă şi transpunerea acestuia în legislaţiile naţionale,
mergând până la a perturba funcţionarea mecanismelor de supraveghere
ale OIM. Grupul Patronatelor la OIM are intenţia de a găsi modalităţi de
a elimina dreptul la grevă cu totul. Între timp, protestele sociale sunt din
ce în ce mai incriminate într-o serie de ţări în care muncitorii deja suferă
din cauza măsurilor de austeritate dure impuse de guvernele lor.
Departament comunicare FSLI

Angajaţi din Educaţie:
„Suferim în tăcere!”

642 de lei salariu după 30 de ani de muncă în
educaţie – aşa este răsplătită o îngrijitoare pentru
activitatea pe care o desfăşoară. Situaţia a fost adusă
la cunoştinţa prefectului de către reprezentanţii
unităţilor de învăţământ şi a sindicatului care
reprezintă angajaţii din acest domeniu. Mai mult
îngrijitoarea i-a prezentat prefectului Anton Rohian
dovada veniturilor pe care le realizează. „Suferim în
tăcere”, a mai spus femeia pentru a arăta că nu mai
are cui se plânge deşi i-a ajuns „cuţitul la os”.
Anton Rohian, prefectul judeţului, a avut, în 3
februarie a.c., o întâlnire de lucru cu reprezentanţii
Sindicatului Liber din Învăţământ Maramureş
(SLI MM) din şcoli şi grădiniţe. Discuţia s-a axat
pe problemele din învăţământul maramureşean,
reprezentanţii SLI MM prezentând ca prioritate pentru
anul acesta problema personalului nedidactic din
sistem. „Solicităm o nouă modalitate de calculare a
salariului pentru personalul nedidactic din învăţământ.
Având în vedere salariile foarte mici şi posturile
blocate de patru ani de zile, solicităm Guvernului
României să adopte în perioada următoare măsuri
care să vină în sprijinul acestei categorii de personal.
Sindicaliştii din învăţământ au în această perioadă
întâlniri cu prefecţii, reprezentanţi ai Guvernului în
teritoriu, pentru a prezenta revendicările personalului
nedidactic.
(continuare în pag. 2)
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Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş

Nota de fundamentare a Instituþiei Prefectului
privind personalul nedidactic*
Stimate domnule ministru,
Vă aducem la cunoștință că în cadrul unei întâlniri cu Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș, acesta a informat
Instituția Prefectului Județului, despre problemele care sunt
de actualitate în sistemul de învățământ, respectiv pe componenta de activitate a personalului nedidactic.
În conformitate cu „Acordul asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învățământului”, asumat de părți
în octombrie 2014, sunt reclamate ca fiind nesoluționate un
set de angajamente care afectează resursa umană din siste-

mul de învățământ.
Obiectivul acestui demers este de a identifica soluții la probleme ale unei categorii de angajati respectiv personalul nedidactic, de a reitera unele aspecte ale cadrului general de
salarizare din acest domeniu de activitate respectiv si a unor
disfuncționalități apărute în raporturile dintre autorităţi, inclusiv cele locale cu responsabilităţi în administrarea actului
educaţional şi cadrele didactice și nedidactice.
În județul Maramureș este încadrat ca „personal nedidactic” un număr de 1336 persoane față de un necesar estimat
de 2500 persoane, pentru asigurarea activităților
specifice, raportate la rețeaua de învățământ exitentă (168 cu personalitate juridică și 167 structuri, în total 335 unități școlare).
Anexat vă punem la dispoziție documentul cu lista revendicărilor spre atentă analiză și evaluare.
Diminuarea comunicării între autorităţi,
instituţiile de învăţământ și sindicate, determină
ca tensiunile şi nemulţumirile să se acutizeze și în
acest context, Instituția Prefectului a inițiat unele
acțiuni, prin care să se normalizeze relațiile, în
special, între autoritățile locale și personalul din
învățământ.
În spiritul respectului faţă de această categorie
profesională, care prin activitatea ei determină
multiple implicaţii sociale actuale şi viitoare, vă
solicităm să susțineți și dumneavoastră soluţionarea acestor cereri.
Cu deosebit respect,
Prefect, Ing. Anton Rohian

*Nota de fundamentare a fost trimisă Ministerului Educației, Ministerului pentru Dialog Social și Ministerului Muncii
(continuare din pag. 1)

Pe linie sindicală s-a recurs la toate metodele: au fost depuse la ministerul muncii 2000 de memorii, au avut loc dezbateri
la Ministerul Educaţiei, la Ministerul Muncii, la Ministerul pentru Dialog Social. Ne propunem ca anul acesta să adunăm
100.000 de semnături pentru a putea demara modificarea legii de salarizare în învăţământ”, a declarat prof. Ioana Petreuş,
președinta SLIMM.
„Domnule prefect, noi suferim în tăcere! Noi suntem
ai nimănui! Nu suntem nici ai Educaţiei, nu suntem
nici ai Muncii, nu suntem nici măcar ai primăriei din
localitatea în care muncim. Suntem ai nimănui! Şi mai
mult de atât, când îndrăznim să spunem ceva suntem
ameninţaţi: ‘Vedeţi că vă reducem posturile! Vedeţi că
dăm afară din personalul nedidactic!’ Şi noi tăcem şi ne
ducem crucea!”, a spus o îngrijitoare din sistemul de
învăţământ prezentă la discuţii.
„Tot ce mi-aţi comunicat o să fie cuprins într-o notă de
fundamentare trimisă ministrului Educaţiei, ministrului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, dar şi ministrului
delegat pentru Dialog Social, Liviu Marian Pop, pe
care îl cunosc şi ştiu că vine din breasla dumneavoastră
şi mai ştiu că a avut o zbatere reală şi sinceră, ani la
rând pentru a rezolva aceste probleme din învăţământ”,
a precizat prefectul. De asemenea, Anton Rohian a dat
asigurări că îl va invita, în Maramureş, la o discuţie
pe temele dezbătute la întâlnirea de lucru, pe ministrul
delegat pentru Dialog Social.
R.M.I., Informația zilei, 5 februarie 2015
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Curier juridic
Drepturile personalului nedidactic
prevãzute în contractul colectiv de muncã
Conform Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel
de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar cu nr.
1483/13.11.2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea a
V-a, nr. 5 din 26 noiembrie 2014, personalul nedidactic din
învățământ are, în principal, următoarele drepturi:
• compensarea orelor suplimentare prin ore libere plătite în
următoarele 60 de zile calendaristice;
• spor de noapte de 25% din salariul de bază;
• pauză de masă de 20 minute, care se include în programul de lucru;
• repaus de 12 ore consecutive între 2 zile de muncă;
• zile libere declarate nelucrătoare sau 2 zile libere pentru
fiecare zi lucrată în aceste zile nelucrătoare;
• concediu de odihnă în funcție de vechime:
- până la 5 ani vechime
- 21 de zile lucrătoare;
- între 5 și 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;
- peste 15 ani vechime
- 28 de zile lucrătoare.
• concediu suplimentar de odihnă între 5 și 10 zile lucrătoare;
• zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite și în alte situații;
• concediu fără plată pentru motive personale care nu poate depăși 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic;
• concediu fără plată pentru studii care nu poate depăși 90

•
•
•
•
•
•
•
•

de zile lucrătoare pe an calendaristic;
spor de vechime;
spor pentru condiții de muncă;
asigurarea echipamentului de
protecție sau vestimentație
specială;
instruirea cu privire la normele de sănătate și securitate a
muncii;
examinarea medicală periodică pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale;
gratuitate la vaccinarea împotriva bolilor infecto-contagioase, în caz de epidemii;
decontarea cheltuielilor de naveta cu aprobarea
autorităților publice locale;
copiii personalului nedidactic sunt scutiți de plata taxelor
de înscriere la concursurile de admitere, de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte și documente
școlare, au prioritate și beneficiază de gratuitate în internate și cămine studențești.
Consilier juridic SLI MM
Mariana NUSZER-ȚÎNȚA

SLI MM solicită ministerului educaţiei
acordarea sporului pentru
condiţii periculoase şi vătămătoare
SLI MM a câștigat la Curtea de Apel din Cluj Napoca
acordarea sporului pentru condiții periculoase și
vătămătoare. Întrucât ISJ MM nu a avizat statele de
personal ce cuprindeau acest spor ne-am adresat ministrului
educației, domnul Sorin Cîmpeanu.
Redăm mai jos conținutul adresei.
Către Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Domnului ministru Mihai Sorin Cîmpeanu
Întrucât la nivelul județului Maramureș există o
neînțelegere în ce privește acordarea sporului pentru condiții
periculoase și vătămătoare, ca sumă compensatorie, între
angajați și unitățile de învățământ, ca angajatori, precum și
între unitățile de învățământ și Inspectoratul Școlar Județean
Maramureș, ca instituție cu atribuții de avizare a statelor de
personal și de plată, vă solicităm un punct de vedere.
Ca un scurt istoric legislativ în ce privește acordarea
sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare amintim
că acest spor s-a acordat până în decembrie 2009, în temeiul
dispozițiilor HG nr. 281/1993, angajaților penru care a fost
expertizat locul de muncă și s-a emis buletin de determinare
emis de Direcția sau Agenția de Sănătate Publică și
Inspectoratul Teritorial de Muncă. În anul 2010, acest spor
s-a acordat, ca sumă compensatorie, în temeiul dispozițiilor
Legii nr. 330/2009, angajaților care au beneficiat de el în

decembrie 2009 și care lucrează
pe aceeași funcție și în aceleași
condiții de muncă, în cuantumul
avut în decembrie 2009. Începând
cu luna ianuarie 2011, sporul nu
a mai fost plătit, întrucât statele
de plată care atestau acordarea
acestuia nu au fost avizate de
Inspectoratul Școlar Județean
Maramureș,
deși
legislația,
Legea nr. 63/2011, dispunea
acordarea sporului pentru condiții
periculoase și vătămătoare în
favoarea angajaților care au beneficiat în trecut de el și care
își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Întrucât din
ianuarie 2011 nu s-a mai acordat sporul Sindicatul Liber din
Învățământ Maramureș a intentat acțiuni în instanță pentru
recuperarea lui.
În data de 06 ianuarie 2015 am primit decizia Curții de
Apel Cluj în primul proces privind sporul pentru condiții
vătămătoare și periculoase judecat în apel. Curtea de Apel
ne-a dat câstig de cauză respingând apelurile declarate
de pârâții Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și
Ministerul Educației Naționale.

(continuare în pag. 6)
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SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE

DOMNULUI PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI,
KLAUS IOHANNIS
Vă înaintăm un material care, în opinia Federației
Sindicatelor Libere din Învățământ, conține principalele
probleme cu care se confruntă sistemul de învățământ
preuniversitar din România, în speranța că împreună
vom găsi soluții pentru rezolvarea acestora.
CAUZELE PRINCIPALE CARE AU CONDUS
LA SCĂDEREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE
I. Subfinanțarea
În timp ce în țările membre ale Uniunii Europene
se alocă, în medie, 5,2% din P.I.B. pentru finanțarea
învățământului, România a alocat procente cu mult sub
media europeană pentru acest sector strategic – educația.
Așa cum rezultă și din execuțiile bugetare, în ultimii
24 de ani învățământul românesc a fost în permanență
subfinanțat, procentul din P.I.B. alocat învățământului,
în anii 2000, fiind între 3-4% din produsul intern brut, iar
„roadele” acestei politici inconștiente le culegem acum.
Deşi Legea educaţiei naţionale, ca și predecesoarea saLegea învățământului nr. 84/1995 - instituie caracterul
de prioritate naţională a învăţământului şi prevede
alocarea anuală din bugetul de stat şi din bugetele
autorităţilor publice locale a minimum 6% din produsul
intern brut al anului respectiv pentru educație, intrarea
în vigoare a acestei prevederi a fost amânată an de
an, lucru care se întâmplă și în anul 2015 când, prin
Legea bugetului de stat pentru anul 2015, s-a acordat
aproximativ 3,5 % din P.I.B..
Analiza anuală a Comisiei Europene dată recent
publicității scoate în evidență un lucru grav. În timp ce
P.I.B.- ul României a crescut cu 10% din anul 2007,
până în prezent, investițiile în educație au scăzut în
perioada 2007-2012 cu 40%, ceea ce demonstrează că
cei care au guvernat în această perioadă au dat dovadă
de iresponsabilitate!
Efectele insuficientei alocări de fonduri pentru
educație sunt tot mai vizibile şi fără bani se poate face
doar o pseudo-reformă, iar învăţământul are nevoie de
fonduri suplimentare pentru a oferi şanse egale tuturor
copiilor şi pentru a putea limita efectele sărăciei,
prin condiţii mai bune de studiu, prin acordarea unor
facilităţi care să compenseze inegalităţile și să limiteze,
în mod real, analfabetismul şi tendinţa de abandon
şcolar care duc inevitabil la marginalizare socială, la
creşterea numărului celor care nu se pot integra pe piaţa
muncii.
Un studiu al UNICEF apărut recent arată că, dacă
s-ar mări treptat cheltuielile cu educația până la 6%
din P.I.B., creșterea economică ar putea atinge un nivel
de 2,7-2.95% în perioada 2015-2025 în loc de 2% în
prezent, potrivit datelor oficiale.
De asemenea, se estimează că nerealizarea investiţiei
de minimum 6% din P.I.B. pentru educație ar duce
la scăderea P.I.B.-ului cu 12-17 miliarde de euro în
2025, echivalentul a 7-9% din P.I.B.-ul anului 2015.
Mai simplu spus, trebuie să transformăm cercul vicios
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al investiţiilor insuficiente în educaţie, într-un cerc
virtuos: mărirea cheltuielilor aferente educaţiei ar
încuraja creşterea economică şi ar genera mai mulţi
bani pentru bugetul de stat.
II. Salarizarea nemotivantă a personalului din
învățământ
1. Salarizarea personalului didactic
Constrângerile impuse de organismele internaționale
în ceea ce privește cheltuielile de personal din
domeniul public și creșterea numărului de angajați
din administrația locală și centrală au fost cauze care
au condus la reducerea cheltuielilor de personal din
învăţământ. Dacă în anul 2004 existau 823.393 salariați
bugetari plătiți integral de la bugetul de stat, din care
343.000 erau salariați din învăţământ și 180.515 în
administația publică, în anul 2013 erau 846.894 salariați
bugetari, din care 295.473 salariați în învăţământul
preuniversitar și 222.494 în administrația publică.
Așa s-a ajuns ca, prin legile de salarizare, personalul
din învăţământ să se regăsească pe pozițiile inferioare
ale grilei, ceea ce a condus la degradarea alarmantă
a statutului social al personalului din învăţământ,
categoria socio - profesională în care marea majoritate
a salariaților au studii superioare.
În România, salariul mediu orar din sistemul de
educație este de 13 lei brut (2,92 euro) și 9,3 lei net
(2,09 euro). Un profesor debutant câștigă 7,08 lei pe
oră brut (1,59 euro) , iar un profesor cu gradul I și o
vechime de 25 de ani câștigă 14 lei pe oră brut (3,14
euro) și 9,73 lei net (2,18 euro). Cu alte cuvinte, un
profesor în România câștigă într-o lună cam tot atât cât
câștigă un profesor din Luxemburg în patru ore sau cât
unul din Polonia în 14 ore!
La o analiză a câștigurilor salariale medii nete, pe
baza datelor comunicate de Institutul Național de
Statistică, se constată că în momentul de față câștigurile
salariale sunt în administrație cu 50% mai mari decât
cele din învățământ, în condițiile în care, așa cum am
mai menționat, învățământul este sectorul de activitate
cu cel mai mare număr de salariați cu studii superioare!
Salariile mizere din educație nu fac altceva decât să
alunge spre alte domenii tinerii performanți, ceea ce
conduce la scăderea constantă a numărului adevăraților
dascăli, locul lor fiind luat, de cele mai multe ori, de
pseudo- profesori.Chiar dacă prin Acordul semnat în
data de 27 octombrie 2014 cu Guvernul României,
acesta se angajează, printre altele, să majoreze salariile
personalului didactic cu 34% până în anul 2017,este
puțin probabil ca tinerii cu vocație pentru meseria de
dascăl să dea năvală către acest sector, deoarece și cu
această majorare salariile ar fi tot nesimțit de mici.
2. Salarizarea personalului nedidactic
A. Începând cu anul 2010 s-a produs treptat o
aplatizare a grilei de salarizare a personalului nedidactic,
în condițiile creșterii salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată.
Dacă la data de 1 ianuarie 2009 salariul de bază
minim brut pe țară garantat în plată era de 600 de lei,
la data de 1 ianuarie 2015 acesta a ajuns la 975 de lei .
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, KLAUS IOHANNIS
În
condițiile
în care a avut
loc o creștere a
salariului de bază
minim brut pe țară
garantat în plată,
restul
salariilor
personalului
bugetar (categorie
în care este inclus
și
personalul
nedidactic
din
învățământul
preuniversitar de
stat) care depășeau
nivelul
acestui
salariu
minim
brut au rămas
nemodificate.
Astfel, treptat, nu
a mai existat nici un
fel de diferențiere
– din punct de vedere salarial – între personalul nou
angajat (care nu beneficiază de spor de vechime) și
salariații care beneficiau de sporul de vechime în
muncă, corespunzător tranșelor de vechime.
Aplatizarea salarizării a avut la bază și introducerea
sporului de vechime în muncă în salariul de bază, prin
Legea nr. 330/2009, începând cu data de 01.01.2010.
Aceasta înseamnă că o îngrijitoare care are 30 de ani
de muncă nu mai primește sporul de vechime, dacă
salariul ei este identic cu al altei îngrijitoare nou
angajată!
Blocarea ocupării posturilor vacante în ultimii ani a
condus, în multe cazuri, la dublarea normei de muncă
a personalului de îngrijire din unitățile de învățământ,
incapabil în aceste condiții să asigure minimum de
igienă în spațiile școlare, ceea ce periclitează starea de
sănătate a elevilor (nu puține fiind situațiile în care au
apărut focare de boli infecțioase și paraziți).
B. O altă cauză a veniturilor foarte mici ale
personalului nedidactic o reprezintă amânarea
nejustificată a aprobării Regulamentului privind
stabilirea locurilor de muncă, categoriile de personal,
mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă,
precum şi condiţiile de acordare a acestuia, de către
conducerea Ministerul Educației. Deși o mare parte
din personalul nedidactic lucrează în condiții deosebite
de muncă - grele, periculoase sau penibile - aceștia nu
sunt remunerați corespunzător, fiind discriminați față
de alte categorii de salariați plătiți din fonduri publice,
a căror salarizare reflectă condițiile efective de muncă,
prin acordarea unor sporuri specifice, în baza
Regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea ministerelor coordonatoare.
FEDERAȚIA
SINDICATELOR
LIBERE
DIN
ÎNVĂȚĂMÂNT
CONSIDERĂ
CĂ
SUBFINANȚAREA CRONICĂ A EDUCAȚIEI,
DAR ȘI SALARIILE UMILITOARE DIN

ACEST SECTOR DE ACTIVITATE, SUNT UN
ATENTAT LA SIGURANȚA NAȚIONALĂ, ÎN
CONDIȚIILE ÎN CARE DE ACEST DOMENIU
FUNDAMENTAL DEPINDE POZIȚIA PE CARE
ROMÂNIA O VA OCUPA ÎN VIITOR, ÎNTR-O
LUME TOT MAI GLOBALIZATĂ, AFLATĂ
ÎNTR-O PERMANENTĂ SCHIMBARE!
III. Politizarea învățământului preuniversitar
În majoritatea cazurilor, singurul criteriu pentru
ocuparea funcțiilor de directori este apartenența la
unul dintre partidele aflate la guvernare. Din anul 2007
și până în prezent, nu s-au mai organizat concursuri
pentru ocuparea funcțiilor de directori, cei mai mulți
fiind numiți prin detașare în interesul învățământului.
Așa s-a ajuns ca aceste funcții să fie ocupate și de
persoane compromise moral și profesional, așa cum s-a
întâmplat și se întâmplă și în prezent. Este momentul
să înceteze acest „provizorat” permanent la conducerea
unităților de învățământ preuniversitar de stat, care nu
servește intereselor sistemului și să se procedeze la
organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor
de directori și directori adjuncți din unitățile de
învățământ. Singurele criterii pe care trebuie să le
îndeplinească cei care ajung într-o funcție de conducere
în învățământ sunt competența profesională și calitățile
morale.
IV. Arhitectura curriculară nu este în consonanță
cu realitățile de pe piața muncii din România
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ
consideră că trebuie, în primul rând, regândite
programele școlare, dar și sistemul de evaluare a
elevilor, la toate nivelurile. Actualele programe școlare
pun accentul pe latura informativă a elevilor și mai
puțin pe cea formativă, iar prin evaluarea elevilor se
urmărește, preponderent, ceea ce au reținut aceștia
și nu capacitatea lor de a aplica practic cunoștințele
acumulate.
De asemenea, în ultimii ani, pentru multe dintre
instituțiile de învățământ superior, unicul criteriu de
selecție a viitorilor studenți l-a reprezentat nota obținută
la examenul de bacalaureat, ceea ce a condus la creșterea
uriașă a mizei acestui examen de sfârșit de ciclu. Așa
s-a ajuns în situația ca mulți elevi care au terminat clasa
a XII-a și părinți să recurgă și la „metode” ilegale și
imorale pentru obținerea unor rezultate cât mai bune la
acest examen de maturitate.
V. Birocratizarea excesivă a sistemului de
învățământ
La nivelul unităților de învățământ sunt constituite
peste 40 de comisii, din care personalul didactic trebuie
să facă parte, în cadrul cărora se întocmesc diferite
documente și evidențe - peste 400 - , majoritatea fără
nici o însemnătate și utilitate practică și care nu fac
decât să îngreuneze activitatea personalului didactic,
în detrimentul calității actului educațional. Birocrația
din sistem a ajuns la cote inimaginabile și acest flagel
trebuie să înceteze!
Cu respect
Președinte, Simion HANCESCU
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Ora de religie
Părinţii trebuie să depună, până pe 6 martie 2015, o
cerere prin care să solicite participarea copilului la ora
de Religie în anul şcolar în curs. Aşa a anunţat Liliana
Preoteasa, subsecretar de stat în Ministerul Educaţiei.
În lipsa acestei solicitări scrise, copilul nu va mai
studia disciplina Religie în acest semestru. Solicitarea
oficialilor de la minister vine ca urmare a sentinţei Curţii
Constituţionale de la sfârşitul anului trecut.

„În acest moment, am solicitat inspectoratelor şcolare,
printr-o adresă, să informeze părinţii că pentru a participa
la ora de religie trebuie să depună o cerere, aşa cum
spune decizia Curţii Constituţionale”. Această soluţie este
provizorie, procedura definitivă va fi stabilită în funcţie de
răspunsul Parlamentului care urmează să schimbe Legea
Educaţiei, a spus Preoteasa.

„Suntem în aşteptarea unei decizii a Parlamentului, care
va spune cum se reformulează prevederile Legii Educaţiei,
incriminată de decizia de neconstituţionalitate şi Ministerul
Educaţiei va pune în practică aceste prevederi”.
La sfârşitul lunii ianuarie, ministrul Educaţiei, Sorin
Cîmpeanu, declara că hotărârea Curţii Constiuţionale prin
care s-a declarat neconstituională obligativitatea elevilor
şi a părinţilor de a face cerere pentru a nu participa la orele
de religie, materia devenind una facultativă,
nu se va pune în practică până la sfârşitul
anului şcolar în curs.
„Hotărârea Curţii Constituţionale intră în
vigoare în momentul publicării în Monitorul
Oficial, dar nu poate produce efecte
retroactiv. Din septembrie 2015, orele de
religie sunt obligatorii pentru Ministerul
Educaţiei şi pentru şcoli şi opţionale
pentru elevi. Deci, în noul an şcolar, elevii
vor trebui să facă opţiuni cu privire la
participarea la orele de religie. Diferenţa
faţă de anul trecut este că atunci au făcut
opţiuni în care au precizat în mod expres cei
care nu vor să facă religia, iar de anul viitor
vor face opţiuni cei care vor să facă religia”,
a declarat, luni, ministrul Educaţiei, Mihai
Sorin Cîmpeanu.
Săptămâna trecută ministrul Educaţiei,
Sorin Cîmpeanu, anunţa că este de acord
cu propunerea Patriarhiei ca cererea de
participare la ora de Religie pe care o
vor depune elevii să fie valabilă pentru un întreg ciclu
de învăţământ, nu doar pentru un an, aşa cum reiese din
decizia Curţii Constituţionale (CCR). „Susţinem ideea
să se facă cerere pentru participarea la ora de Religie o
singură dată pe ciclu, primar, gimnazial liceal, cu excepţia
acestui an, când se impun măsuri tranzitorii”, a declarat
ministrul Educaţiei.
http://adevarul.ro

(continuare din pag. 3)

Datorită regulilor de procedură civilă instanța de
judecată nu se poate pronunța decât pentru trecut și până
la data pronunțării hotărârii judecătorești, dar, Curtea
specifică în mod clar în cuprinsul deciziei că „Aceasta
nu înseamnă însă că pentru perioada ulterioară, recurenta
(membri de sindicat reprezentați de sindicat) nu este
îndreptățită la acordarea sumelor compensatorii cu caracter
tranzitoriu, echivalente sporului de condiții periculoase
sau vătămătoare, dacă dispozițiile legale menționate sau
contractul individual de muncă al recurentei (membri de
sindicat reprezentați de sindicat) nu se modifică”.
Astfel, până când va fi adoptat Regulamentul privind
acordarea sporurilor prevăzut de Legea nr. 284/2010
(adoptarea lui a fost, din nou, amânată până în ianuarie
2016 prin OUG nr. 83/2014) și sunt aplicabile dispozițiile
Legii nr. 63/2011 cu modificările și completările ulterioare,
sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare trebuie
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acordat angajaților din învățământ care l-au avut în plată în
decembrie 2010 și care lucrează în aceleași condiții.
Prin decizia Curții de Apel Cluj, „va fi obligat pârâtul
Inspectoratul Școlar Județean Maramureș să avizeze statele
de plată ce cuprind sporul susmeționat”.
Prin urmare, ținând seama de dispozițiile Legii nr.
63/2011 și a actelor normative privind salarizarea
angajaților din învățământ care succed acestei legi, a
Ordinul nr. 4576/11.07.2011 care prevede ca atribuție
a Inspectoratului Școlar vizarea statelor de plată, dar
și a soluției dată de Curtea de Apel Cluj vă solicităm un
punct de vedere privind acordarea sporului pentru condiții
periculoase și vătămătoare în anul 2015, respectiv să ne
comunicați dacă, în opinia MECS, acest spor trebuie să fie
acordat în anul 2015 și în ce condiții.
Președinte
Prof. Ioana PETREUȘ

JURNAL sindical nr. 96/97, Ianuarie-Februarie 2015

Jurnal sindical în
straie de sãrbãtoare

A apărut şi a ajuns în toate şcolile (coordonatoare) din
Maramureş, buletinul informativ al Sindicatului Liber din
Învăţământ Maramureş „Jurnal sindical”, nr. 94/95, pe
lunile nov-dec. 2014.
Din bogatul şi interesantul cuprins spicuim: Personalul
auxiliar şi nedidactic se poate transfera, autor Petre Oros,
membru BO; Organizarea şi funcţionarea Consiliului de
Administraţie, autor consilier juridic Mariana-Georgeta
Nuszer-Ţînţa; Solidaritatea sindicală transfrontalieră,
autor prof. Augustin Griguţă; Cursuri de formare
EUROSTUDY, persoane de contact Raul Borşa şi Marius
Bărcuteanu; Sărbătoarea seniorilor învăţământului
maramureşean, scris cu suflet de prof. Lucica Sitaru.
Din acest ultim articol am să citez şi eu: „Puţine sunt
profesiile despre care se poate spune că lasă urme adânci
în sufletele celor care le practică. Profesia de dascăl sau
menirea de a fi dascăl este una care rupe suflete de om şi le
împarte miilor de suflete de un alb imaculat care aşteaptă
să fie scrise cu slove meşteşugite. Despre dascăli se spune
că că sunt făclii care se sting luminând iar lumina pe care o
împart dăinuie veşnic în generaţiile tinere”.
Felicitări pentru acest reuşit număr colegiului de redacţie
alcătuit din: prof. Ioana Petreuş, preşedinte SLI MM,
juristei Mariana Georgeta Nuszer Ţînţa şi ing. Ioan Krucz,
pentru tehnoredactare
Gelu DRAGOȘ
Știrilemm.ro

Despre

Gelu Dragoº,

într-un „pumn” de cuvinte

De fiecare dată
când îmi vine în
gând Gelu Dragoş,
vizualizez,
fără
nici un efort al
memoriei, curgerea
liniştit-sinusoidală
a Someşului – de la
podul Ulmeniului
până în câmpia
Seiniului. Deoarece,
aparent aşa e şi
existenţa sa. Pare
a fi un adolescent
întârziat
într-o
nemărginită bucurie
şi prietenie.
Colegul Gelu a dovedit că îşi iubeşte cu adevărat
Lucăceştiul natal. S-a „înhămat” cu toată energia sa la una
dintre cele mai nobile profesii din lume – aceea de DASCĂL.
În arealul său, cu multă răbdare, învaţă puii de oameni să
ţină creionul în mână şi să contureze literele alfabetului
limbii române. Şi, în acelaşi timp să se „descurce” cu cifrele
aritmeticii. Iar mai apoi, alte şi alte „lucruri”. Toate acestea,
fiindcă învăţătorul Dragoş păşeşte în şcoală ca într-o
Catedrală.
În singurătatea lui, Gelu Dragoş este şi un distins POET.
Discret fiind, „încearcă” destul de rar paginile revistelor de
cultură. Nădăjduiesc neîncetat că va prinde mai mult curaj.
Într-ale scrisului, s-a remarcat ca fiind şi un veritabil
gazetar. Articolele sale din presa scrisă ori on-line dovedesc
o amprentă inconfundabilă. În egală măsură, s-a aplecat şi
asupra revistelor şcolare. Nu numai din zonă, ci şi din tot
Maramureşul!
Gelule, de 22 făurar, alături de toţi dragi ţie, îţi doresc
să-ţi dea Dumnezeu multă sănătate. Aşa, ca să ai condei fără
odihnă.
Valeriu SABĂU

Un proiect care prevedea reducerea a 5.000 de posturi
din învăţământ, trimis sindicatelor fără acordul ministrului

Un proiect de ordin care prevede reducerea a 4.000-5.000 de
posturi din învăţământul preuniversitar a fost trimis sindicatelor
fără acordul ministrului. Sorin Cîmpeanu a precizat că documentul
a fost retras imediat ce a aflat de el.
Sindicatele din educaţie au primit un proiect de ordin privind
aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligaţiei
didactice de predare la catedră, a structurilor funcţionale pentru
personalul de conducere şi a criteriilor de stabilire a indemnizaţiilor
de conducere specifice din inspectoratele şcolare, din unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ
special şi din unităţile conexe, documentul vizând reducerea cu
4.000 - 5.000 a posturilor din învăţământul preuniversitar.
„Documentul a fost lansat fără acordul meu şi, mai cu seamă,
fără să cunosc prevederile documentului. Nemulţumirile privind
conţinutul acestui ordin sunt majore şi documentul a fost deja
retras”, a declarat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, pentru
Mediafax.
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ
(FSLI), Simion Hancescu, a precizat, la rândul său, că a primit în

urmă cu două zile proiectul de ordin şi că unele prevederi, cum
ar fi faptul că directorii grădiniţelor cu program prelungit şi cu
personalitate juridică trebuie să efectueze integral norma didactică
sau că directorii şcolilor cu mai puţin de 300 de elevi ar trebui să
predea la clasă normă întreagă, sunt inacceptabile pentru sistem.
„Proiectul este mai vechi, de prin 2013, şi acum ni l-au dat,
dar sunt lucruri pe care nu le putem accepta. Am discutat cu
domnul ministru şi mi-a spus că numele apare pe proiect, dar că
nu a fost informat. În plus, ne-a transmis că nu este de acord.
Totuşi, noi am solicitat în scris ca discutarea acestui proiect să fie
amânată, pentru că acum este mai urgent să vedem modificări la
Legea educaţiei şi la Legea salarizării. Abia apoi putem discuta
un asemenea proiect, dar nu în parametrii aceştia, pentru că ar fi
consecinţe inacceptabile pentru sistem. Sunt multe şcoli care au
sub 300 de elevi şi care funcţionează în rural şi în zone izolate,
având mai multe structuri. Dacă băgăm directorii la clasă, ori
nu au timp de ore, ori nu mai au cum să meargă la toate şcolile.
Nu se poate aplica aşa ceva”, a afirmat liderul sindical, potrivit
Mediafax.
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CURSURI DE FORMARE

„EUROSTUDY”
Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş organizează
cursuri de formare, prin Centrul de Formare Profesională
„EUROSTUDY”, pentru următoarele specializări:
-

formator;
mentor;
inspector resurse umane;
delegat sindical;
asigurarea internă a calităţii;
cultura sănătăţii şi securităţii în muncă (SSM).

Cursurile sunt acreditate CNFPA, participanţii obţinând diplome recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii şi
Ministerul Educaţiei Naţionale.
Informaţii suplimentare:
Raul Borşa, tel.: 0742-361 592,
				
Marius Bărcuteanu, tel.: 0742-980 584.

STRATEGIA FSLI 2015
În perioada 21-22 ianuarie 2015 a avut loc Colegiul Național al Liderilor FSLI. În cadrul întrunirii CNL s-a stabilit
strategia Federației pentru anul 2015, după cum urmează:
I.		 Modificarea sistemului de salarizare a personalului nedidactic, prin scoaterea sporului de vechime din salariul de
bază, recunoașterea sporului de stabilitate, precum și aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă,
categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, având în vedere că organizația sindicală
din Maramureș are hotărârea Curții de Apel Cluj în acest sens.
		 Pentru modificarea legii salarizării privind personalul nedidactic CNL a hotărât strângerea a 100.000 de semnături
din partea membrilor de sindicat. De asemenea FSLI va solicita o întrevedere la Ministerul Muncii pentru a rediscuta
problemele cu care se confruntă această categorie de personal.
		 CNL a fost de acord și cu pichetarea sediului acestui minister așa cum au propus cei aproximativ 40 de membrii
SLIMM cu care am avut o întâlnire săptămâna trecută la sediul nostru.
II.		 Monitorizarea aplicării Acordului semnat între Federațiile sindicale și Guvern în 27 octombrie 2014.
III. Scrisoare deschisă către președintele României privind problemele cu care se confruntă învățământul românesc
(subfinanțare, depolitizare, salarizare incorectă, modificarea programelor școlare);
IV. Demararea unor proiecte europene de către FSLI, în sprijinul membrilor de sindicat (Exemplu: cum au fost cele
pe asigurarea calității și SSM);
V.		 Facilitarea acordării biletelor de tratament pentru membrii de sindicat în vederea refacerii capacității de muncă;
VI. Modificarea sistemului de finanțare „per elev/ preșcolar” în învățământul preuniversitar de stat;
VII. Cursuri de formare pentru lideri.
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