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Restituiri
DIN ISTORIA SINDICATELOR
Primele sindicate s-au constituit în ţările din Europa de Vest
la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
În 1920 a fost creată Confederaţia Internaţională a
Sindicatelor Creştine, cu sediul la Bruxelles, confederație care
număra opt milioane de membri.
În 1945 la Praga s-a înfiinţat Federaţia Sindicală Mondială
(cu un număr de 138 milioane de membri). Iar în 1949 s-a
desprins din această Federaţie, Confederaţia Internaţională
a Sindicatelor Libere (C.I.S.L.) din care face parte şi
Internaţionala Educaţiei (I.E.).
Pe teritoriul românesc primele orgnizaţii profesionale care
îndeplineau sarcini ale sindicatelor s-au format la sfârşitul
secolului al XIX-lea.
În anul 1906 s-a înfiinţat Comisia Generală a Sindicatelor
din România.
Sindicatele din învăţământul românesc şi-au făcut simţită
prezenţa în perioada interbelică. Documentele atestă
convingerea primilor membri de sindicat în importanţa celor
două elemente esenţiale ce dau forţă şi ecou în timp mişcării
sindicale: numărul mare de membri sindicalişti şi unitatea de
opinii în formularea şi susţinerea revendicărilor. Chestiuni
care astăzi pentru mulţi cetăţeni sunt mai mult decât fireşti,
sunt realizări sindicale: repausul duminical, ziua de lucru de 8
ore, concediul de odihnă şi medical, etc.
În perioada comunistă, într-o societate dominată de spectrul
unicului (partid, sindicat), centrul valoric al societăţii era clasa
muncitoare şi ţărănimea colectivistă. Cadrele didactice erau
trecute în rândul celor neproductivi. Personalitatea sindicatului
era şi ea formală.
După 1989 sindicatele din învăţământul românesc s-au
reorganizat în noile condiţii impuse de spiritul democratic.
Voi insista asupra anului 1990, un an plin de evenimente aşa
cum o cerea debutul unei nesfârşite tranziţii.
Trebuie amintit că în seara zilei de 22 decembrie 1989
reprezentanţii F.S.N. anunţau, prin intermediul radioului
şi televiziunii, printre altele, dizolvarea tuturor structurilor
partidului comunist, ale vechilor sindicate şi necesitatea creării
de sindicate libere, de jos în sus, cu adevărat democratice. În
zilele următoare în multe oraşe din ţară au fost constituite
comitete de iniţiativă care îşi propuneau reorganizarea
sindicatelor din învăţământ.
Începând cu luna ianuarie 1990 în unităţile de învăţământ
s-au creat noi organizaţii de sindicat. De asemenea, la nivelul
oraşelor, municipiilor şi judeţelor s-au constituit sindicate
libere cu personalitate juridică.
Pasul următor a fost întâlnirea liderilor din mai multe judeţe
în vederea înfiinţării unei federaţii a sindicatelor libere din
învăţământ. Cu ocazia acestor întâlniri au avut loc discuţii
la nivelul Ministerului Învăţământului în urma cărora au fost
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În 22 mai 2015,
cu ocazia împlinirii a 25 de ani de
la înființarea Sindicatului Liber din
Învățământ Maramureș, va avea loc

Conferința Județeană

Extraordinară

Ce își propun autoritățile
în materie de învățământ?

Ministerul Educaţiei a
pus în dezbatere publică
strategia până în 2020
Ministerul Educației a pus pe site-ul instituției un
proiect de lege care prevede țintele pentru perioada
2014-2020. Potrivit acesteia, până la finalul perioadei,
15% din adulți ar trebui să participe la programe de
instruire.
Potrivitit documentului, până în 2010, procentul
persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute
de citire, matematică și științe exacte, ar trebui să fie mai
mic de 15 %.
Totodată, proporția persoanelor de 30-34 de ani,
care au absolvit învățământul terțiar3, ar trebui să fie
de cel puțin 40 %, iar proporția abandonului școlar
(continuare în pag. 2)
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INTERNAŢIONALA EDUCAŢIEI
În 26 ianuarie 1993, la Stockholm a fost constituită cea
mai importantă organizaţie internaţională de tip sindical a
cadrelor didactice.
Afiliată încă din 1992 la Secretariatul Profesional
Internaţional al Educatorilor(S.P.I.E.- cu peste
9 milioane de membri din aproape 100
de ţări), Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ este membru fondator al Internaţionalei Educaţiei
alături de Confederaţia Mondială
a Organizaţiilor Profesiunii
Didactice(C.M.O.P.E. - aproximativ 7 milioane de membri).
Considerând că şi drepturile
ce revin educatorului trebuie
respectate de sfinţenie la fel ca
şi cele ale altor categorii sociale, Internaţionala Educatorului este afiliată la cea mai mare
organizaţie sindicală mondială:
Confederaţia Internaţională a
Sindicatelor Libere (C.I.S.L.).
Datorită relaţiilor strânse cu
C.I.S.L., Internaţionala Educaţiei
este cea mai influentă organizaţie
internaţională a educatorilor în cadrul
Organizaţiei Internaţionale a Muncii
(O.I.M.) şi a Organizaţiei pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.). Aparţinând familiei
sindicale C.I.S.L., Internaţionala Educaţiei este în măsură
să beneficieze de mai multe tipuri de fonduri cu care poate
organiza diverse programe.
Internaţionala Educaţiei are rolul de a promova şi de a
menţine peste tot în lume, sindicatele libere din învăţământ.

Prioritate au organizaţiile din ţările în curs de dezvoltare,
dar şi cele din Europa Centrală şi de Est. În al doilea rând,
promovează un dialog constructiv între organizaţiile din
ţările Europei Centrale şi de Est, pe de o parte,
şi organizaţiile din lumea Occidentului,
din democraţiile occidentale, pe de
altă parte, pentru înţelegerea problemelor învăţământului şi găsirea
de soluţii adecvate în acest sens.
Publicaţia
oficială
a
Internaţionalei
Educaţiei
este „L’educateur sindicaliste”. Sediul Internaţionalei
Educaţiei se află în capitala
Belgiei, Bruxelles.
De-a lungul anilor, cu
ocazia diferitelor acţiuni
ale F.S.L.I., Internaţionala
Educaţiei a trimis mesaje
de solidaritate, salutând şi
încurajând membrii F.S.L.I.
Unul dintre aceste mesaje
subliniază dependenţa progresului economic şi social de
evoluţia resurselor umane, deci de
dezvoltarea educaţiei şi a formării
tuturor tinerilor. „A refuza de a investi în educaţie înseamnă de fapt a face
alegerea, în viitor, a unei politici de recesiune economică
şi socială pentru propria ţară” (Elie Jonen, Secretar general
adjunct I.E.)
La ora actuală I.E. are 20 milioane de membri în întreaga
lume.
Redactor

(continuare din pag. 1)

timpuriu din sistemele de educație și formare, ar trebui să fie sub 10 %. Cel puțin 95 % din copiii cu vârsta cuprinsă între
4 ani și vârsta pentru înscrierea obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară.
Un alt obiectiv este acela ca proporția de absolvenți angajați (cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani), care au părăsit
sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înaintea anului de referință, ar trebui să fie de cel puțin
82 % (comparativ cu 76,5 % în 2010).
Autoritățile își propun ca rata de părăsire timpurie a școlii să se reducă de la 17,3% cât era în 2013, la 10%, în 2020.
Rata abandonului școlar timpuriu este una dintre cele mai mari față de media europeană de 12%.
Ce probleme identifică strategia:
România continuă să se situeaze pe penultimul loc între țările europene participante în programul PISA. În ciuda unui
progres bun înregistrat față de testarea anterioară (PISA 2009), rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani, participanți
la testele PISA din anul 2012, indică un procent foarte ridicat al celor cu competențe scăzute de citire (37,3%), matematică
(40,8%) și științe exacte (37,3%), în condițiile în care media europeană, în aceași an, a fost de 17,8% la citire, 22,1% la
matematică și 16,6% la științe, iar ținta (ET 2020) propusă la nivel european pentru anul 2020 este de 15%.
Rata de ocupare a absolvenților cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut
o evoluție descrescătoare după anul 2009. În cazul absolvenților de învățământ secundar superior (ISCED 3-4), rata de
ocupare în 2013 a fost de 55,5%, comparativ cu o rată de 76,2% a ocupării absolvenților de învățământ superior (ISCED
5-6). Cu o rată a ocupării absolvenților de 66,8% în anul 2013, pe ansamblul nivelurilor de educație ISCED 3-6, România
se plasează sub media europeană, de 75,5%, departe de ținta de 82%, propusă la nivel european pentru anul 2020.
Pe ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare în România a fost, în 2013, de
63,9% (față de media europeană de 68,4%), practic fără niciun progres notabil în perioada analizată, în raport cu ținta de
70%, propusă la nivel național pentru anul 2020.
Rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, în 2013, de 2,0%, mult sub
valoarea europeană de 10,5% și ținta de 12% propusă de România pentru 2020.
http://www.evz.ro
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Curier juridic
Cine poate fi membru
de sindicat?
Conform art. 40 alin. 1 din Constituția României
„Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în
sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere”.
Legea dialogului social nr. 62/2011 prevede în art.
3 că „Persoanele încadrate cu contract individual
de muncă, funcţionarii publici şi funcţionarii
publici cu statut special în condiţiile legii, membrii
cooperatori şi agricultorii încadraţi în muncă
au dreptul, fără nicio îngrădire sau autorizare
prealabilă, să constituie şi/sau să adere la un
sindicat”.
Mai mult, Legea dialogului social dispune,
în art. 3 alin. 3 că „Nicio persoană nu poate fi
constrânsă să facă sau să nu facă parte, să se
retragă sau să nu se retragă dintr-o organizaţie
sindicală”, iar Codul Muncii, prin art. 218 alin.
1 prevede că „Este interzisă orice intervenţie a
autorităţilor publice de natură a limita drepturile
sindicale sau a împiedica exercitarea lor legală”.
Prin urmare, poate fi membru de sindicat orice
angajat al unei instituții de învățământ, fie el cadru
didactic, didactic auxiliar sau nedidactic, ori în
funcție de conducere sau de execuție. Calitatea de
membru de sindicat nu duce la incompatibilități în
ce privește funcția ocupată sau atribuțiile prevăzute
de contractul individual și colectiv de muncă sau
de lege. Astfel, din partea angajatorului pot face
parte din Comisia Paritară de la nivelul instituției
de învățământ persoane care ocupă funcții de
conducere și care sunt membri de sindicat, la fel
cum, în prezent este și în cazul membrilor Comisiei
Paritare ISJ MM - SLI MM.

Situaþia actualizatã a

proceselor

În acest număr al Jurnalului miam propus să vă aduc la cunoștință
situația proceselor intentate de SLI
MM în numele membrilor de sindicat și care se află pe rolul instanțelor
judecătorești sau în curs de înregistrare.
Astfel, în acest moment, pe rolul
instanțelor judecătorești se găsesc
dosare având ca obiect:
• salarizarea personalului nedidactic;
• plata orelor de Educație fizică efectuate de învățători;
• plata sporului pentru predare simultană;
• plata de dobânzi legale pentru sumele obținute prin hotărâri judecătorești cu titlu de diferențe salariale;
• decontarea cheltuielilor de naveta.
Pe rolul Tribunalului Maramureș sau în curs de înregistrare se găsesc și procese inițiate doar pentru anumite categorii
de membri de sindicat. Acestea au ca obiect: plata premiului
aferent distincției „Gh. Lazăr”, plata sporului de dirigenție
pentru educatoarele din învățământul special, plata sporului
de dirigenție pentru directorul adjunct care este învățător/
institutor/profesor pentru învățământul primar și care nu
beneficiază de degrevare.
Menționez că pe rolul Tribunalului Maramureș și a Curții
de Apel Cluj se mai găsesc procese privind acordarea sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare.
Urmează ca în viitorul cât mai apropiat să fie instrumentate toate dosarele înregistrate de dvs. la SLI MM pentru
salarizarea personalului nedidactic, plata orelor de Educație
fizică efectuate de învățători, plata sporului pentru predare
simultană, plata de dobânzi legale pentru sumele obținute
prin hotărâri judecătorești cu titlu de diferențe salariale.
Consilier juridic SLI MM
Mariana NUSZER-ȚÎNȚA
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soluţionate unele revendicări: revenirea la norma didactică de 18 ore, săptămâna de lucru de 5 zile pentru personalul
din învăţământ, reducerea numărului de elevi în clase, propuneri pentru reforma învăţământului românesc, etc.
În 19 februarie 1990 s-a constituit Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ cu sediul la Bucureşti, avându-l ca
preşedinte pe Victor Ciorbea, iar în luna martie F.S.L.I. a fost gazda unei delegaţii a Sindicatului Profesional Internaţional
al Educaţiei.
În 31 martie-1 aprilie 1990 la Piatra Neamţ s-au desfăşurat lucrările primei Conferinţe Naţionale a F.S.L.I. în cadrul
căreia au fost afiliate sindicatele judeţene (în număr de 9) care obţinuseră personalitatea juridică.
În luna aprilie a aceluiaşi an Ministerul Învăţământului acceptă reprezentanţii tuturor salariaţilor ca parteneri egali
de discuţie. Activitatea din lunile care au urmat s-a concentrat în mai multe tratative cu reprezentanţii Ministerului
Învăţământului privind condiţia dascălului.
Au fost luni de muncă, de proiecte, de aşteptări, de dezamăgiri, de speranţe.
Nesoluţionarea mai multor revendicări a culminat cu neacordarea celui de-al 13-lea salariu. În luna decembrie a
anului 1990 a avut loc prima grevă din învăţământul românesc.
Prof. Ioana PETREUŞ
(Jurnal sindical, nr. 1, decembrie 2014)
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CALENDARUL

mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2015 – 2016

din ANEXA NR. 19 la Metodologie

6) Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ
preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
a) afișarea la inspectoratul școlar a listei cuprinzând toate
posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi
incomplete; Termen: 20 martie 2015
b) afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor
specifice necesare pentru ocuparea posturilor didactice/
catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile
de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare; Termen:
20 martie 2015
c) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în
acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer
prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului
scris, respectiv pretransfer consimțit între unitățile de
învățământ la inspectoratele școlare; verificarea și avizarea
dosarelor depuse de către comisia de mobilitate a personalului
didactic din învățământul preuniversitar constituită la nivelul
inspectoratului școlar și consilierul juridic al inspectoratului
școlar; Perioada: 23-26 martie 2015
d) afișarea la inspectoratul școlar şi pe pagina web a
inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor
didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între
unitățile de învățământ, cu precizarea unităţilor de
învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au
depus cereri de pretransfer; Termen: 30 martie 2015
e) înregistrarea contestațiilor la punctajele acordate;
Perioada: 30-31 martie 2015
f) soluționarea contestațiilor în consiliul de administrație al
inspectoratului școlar, afișarea punctajelor finale la sediul
inspectoratului școlar şi pe pagina web a inspectoratului
şcolar; Termen: 2 aprilie 2015
g) desfășurarea probelor practice/orale de profil, afişarea
rezultatelor la sediul inspectoratului școlar şi pe pagina
web a inspectoratului şcolar; Termen: 31 martie 2015
h) depunerea cererilor, însoțite de documentele cerute în
acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer
prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului
scris, la unitățile de învățământ care au publicat posturi
didactice/catedre vacante pentru obținerea acordului/
acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la
unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice
care au depus cereri de pretransfer pentru obținerea
acordului de principiu pentru pretransfer; Perioada: 1-7
aprilie 2015
i) analiza, în consiliile de administrație al unităților de
învățământ, a solicitărilor depuse de cadrele didactice
titulare și comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/
neacordarea acordului/acordului de principiu pentru
pretransfer; Termen: 8 aprilie 2015
j) depunerea contestaţiilor privind acordurile/acordurile
de principiu emise de unitățile de învățământ, de către
personalul didactic titular care solicită pretransfer consimțit
între unitățile de învățământ, la comisia de mobilitate
a personalului didactic din învățământul preuniversitar
constituită la nivelul inspectoratului școlar; Perioada: 8-9
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aprilie 2015
k) soluționarea contestaţiilor privind acordurile/acordurile
de principiu emise de unitățile de învățământ; Perioada:
14-16 aprilie 2015
l) soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între
unitățile de învățământ în ședință publică; Termen: 17
aprilie 2015
m) înregistrarea contestațiilor la inspectoratul școlar cu
privire la modul de soluționare a cererilor de pretransfer
consimțit între unitățile de învățământ; Perioada: 17-20
aprilie 2015 n) soluționarea contestațiilor în consiliul de
administrație al inspectoratului școlar; Termen: 21 aprilie
2015
o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate; Termen: 22 aprilie 2015
p) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 23-30 aprilie 2015
7) Reîncadrarea în funcția de personal didactic a
personalului didactic pensionat, care a avut calitatea
de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a
depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data
de 1 septembrie 2015, în anul școlar 2015-2016:
a) depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatele
unităților de învățământ; Perioada: 22-24 aprilie 2015
b) afișarea la avizierele și pe site-urile inspectoratelor
școlare a listei unităților de învățământ și a posturilor
didactice/catedrelor la care sunt încadrați suplinitori fără
studii corespunzătoare postului, respectiv a listei unităților
de învățământ și a posturilor didactice/catedrelor la care au
rămas restrângeri de activitate nesoluționate; Termen: 22
aprilie 2015
c) discutarea și analizarea de către consiliile profesorale
ale unităților de învățământ, a cererilor depuse, în funcție
de datele comunicate de inspectoratele școlare, de evoluția
demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de
dinamica resurselor umane, de politicile de personal și
de evoluția planurilor-cadru de învățământ și supunerea
aprobării cererilor consiliilor de administrație ale unităților
de învățământ; Termen: 27 aprilie 2015
d) comunicarea, de către consiliile de administrație ale
unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor
didactice, a acordului/refuzului privind reîncadrarea
în funcția de personal didactic a personalului didactic
pensionat care a avut calitatea de titular şi care nu a
depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de
1 septembrie 2015, în anul școlar 2015- 2016; Termen: 28
aprilie 2015
e) validarea de către consiliul de administrație al
inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând personalul
didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular
în învăţământul preuniversitar, care nu a depășit cu 3 ani
vârsta de pensionare raportată la data de 1 septembrie
2015 și care a solicitat reîncadrarea în funcția de personal
didactic; Termen: 29 aprilie 2015
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În al patrulea guvern Ponta

Portret de ministru pentru educaţie

Profesorul Sorin Cîmpeanu (46 ani) este rectorul
Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
din Bucureşti din 2012 şi preşedintele Consiliului Naţional
al Rectorilor, for condus anterior de Ecaterina Andronescu.
Tot din 2012 este şi secretar general al Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor
Universitare (CNATDCU), an în care CNATDCU a decis
că premierul Victor Ponta a plagiat în teza sa de doctorat.
Instituţia a fost reorganizată în aceeaşi zi de către Liviu Pop,
ministru interimar la Educaţie pe vremea aceea, care a mărit
numărul de membri de la 21 la 44, unul dintre noii membri
care au apărut atunci fiind şi Sorin Cîmpeanu.
Câmpeanu este şi vicepreşedinte al Comitetului Naţional
Român pentru Programul Hidrologic Internaţional.
Ca preşedinte al Consiliului Naţional al Rectorilor,
Cîmpeanu a susţinut în iunie anul acesta cea de-a treia
ordonanţă de urgenţă (49/2014) care modifică radical Legea
Educaţiei şi care prevede, pe scurt, că persoanele fizice pot
să înfiinţeze o universitate şi să rămână cu tot patrimoniul
după ce o desfiinţează, că doctoratul se poate face şi la
frecvenţă redusă, iar rectorii şi-ar putea prelungi mandatele
pe termen nelimitat.
„Fără a genera reducerea standardelor de calitate şi
de performanţă în sistemul universitar, considerăm că
modificările aduse Legii Educaţiei Naţionale (LEN)
reprezintă o abordare modernă, capabilă să permită o
dezvoltare graduală a sistemului de educaţie, generând
o flexibilitate aşteptată şi necesară în vederea susţinerii
autonomiei universitare şi oferind instrumente adecvate în
vederea îndeplinirii misiunii asumate de către universităţile
româneşti”, se arată într-un comunicat al Consiliului
Naţional al Rectorilor de la vremea aceea.
Studii
În 1986, Cîmpeanu a absolvit Colegiul Naţional Sf. Sava,

iar în 1991 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti – Facultatea de Îmbunătăţiri
Funciare şi Ingineria Mediului, în 2000 obţinând doctoratul.
După absolvirea facultăţii, timp de un an, a fost inginer
proiectant la Institutul de Studii şi Proiectări pentru
Îmbunătăţiri Funciare.
În perioada 2000-2003 a fost expert coordonator în
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Centrul Naţional pentru
Programul european Leonardo da Vinci, iar un an mai târziu
expert coordonator în Ministerul Educaţiei şi Cercetării –
Agenţia Naţională pentru parteneriatul univesităţilor cu
mediul economico – social (APART).
De asemenea, Cîmpeanu a fost director Irrifrance Roumanie
între 2005 şi 2008, vicepreşedinte al Centrului de Excelenţă
în cercetare – Biotehnol. Între 2004 şi 2008 a deţinut funcţia
de prodecan al Universităţii Agronomice - Facultatea de
Îmbunătăţiri Funciare, unde, începând din 1992, a deţinut
toate funcţiile didactice, de la cea de preparator până la cea
de profesor.

Jumătate din inspectoratele şcolare
judeţene au şefi după concurs
După şapte ani de întrerupere a concursurilor pentru funcţiile de inspectori generali şcolari, timp în care responsabilii
sistemului de educaţie din judeţe au fost numiţi în post cu delegaţie, cu semnătura miniştrilor care s-au perindat în această
perioadă, anul acesta Ministerul Educaţiei a decis să întrerupă această formulă de interimat.
După concursul organizat în perioada 11-20 martie doar jumătate din cele 42 de inspectorate şcolare au şefi, după ce unii
candidaţi au fost respinşi, s-au retras sau nu s-au prezentat.
Ministerul Educaţiei a scos la concurs toate cele 42 de posturi de inspectori generali şcolari, după 7 ani de la precedentul
concurs.
La concursul organizat în perioada 11-20 martie au fost depuse 57 de dosare, cei mai mulţi candidaţi fiind din Mehedinţi
(şase), Buzău şi Mureş (câte trei). În restul judeţelor au fost câte unu sau doi candidaţi, relatează Mediafax.
În urma concursului au promovat doar candidaţi din Botoşani, Cluj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Sălaj, Giurgiu, Maramureş,
Sibiu, Teleorman, Timiş, Alba, Braşov, Călăraşi, Ialomiţa, Tulcea, Vâlcea, Bistriţa-Năsăud, Dâmboviţa, Gorj şi Mureş.
Astfel, pentru 20 de inspectorate şcolare judeţene şi cel al municipiului Bucureşti va fi organizat un nou concurs.
De asemenea MECS anunţă că în perioada 25 martie - 5 aprilie 2015, se pot depune dosarele de înscriere pentru posturile
de inspector şcolar general adjunct şi director la casele corpului didactic, la sediul inspectoratelor şcolare.
Dosarul de înscriere trebuie să conţină, pe lângă cererea de înscriere, curriculum vitae redactat după modelul comun
european, adeverinţă conform căreia candidatul nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, certificat medical şi
certificatul de acordare a gradului didactic I în învăţământ sau a diplomei de doctor.
Observator FSLI
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CUM (NU) RĂSPUND FACTORII DE DECIZIE DIN ROMÂNIA
LA SOLICITĂRILE PRIVIND ÎNVĂŢĂMÂNTUL
Răspunsul MECS la adresa Prefecturii Maramureş
privind personalul nedidactic
Așa cum am arătat în numărul trecut al Jurnalului presa locală a consemnat întâlnirea de lucru între reprezentanții
sindicatului și domnul prefect de Maramureș, întâlnire în cadrul căreia s-au dezbătut problemele cu care se confruntă
personalul nedidactic. În urma acestei întâlniri, domnul prefect, împreună cu doamna președintă au întocmit o notă de
fundamentare, notă care ulterior a fost înaintată către Ministerul Educației și Ministerul pentru Dialog Social. Nota despre
care facem vorbire a fost publicată în numărul anterior al Jurnalului (pag.2 sus). Menționăm pe această cale că MECS nu
a răspuns la adresa SLI MM privind acordarea sporului pentru condiții vătămătoare și periculoase, motiv pentru care am
întocmit o nouă solicitare. De asemenea nici Ministerul Dialogului Social încă n-a rspuns la adresa înaintată de domnul
prefect.
În rândurile de mai jos prezentăm răspunsul MECS la Nota de fundamentare a Instituției Prefectului. (M.A)
Către:
Instituția Prefectului – Județul Maramureș
În atenția Domnului Prefect Anton Rohian
Vă aducem la cunoștință că nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice a fost înființată o comisie de lucru mixtă
formată din specialiști ai ministerului și reprezentanții principalelor formațiuni sindicale din învățământul preuniversitar,
care dezbat și problemele semnalate de dumneavoastră. Deciziile luate de această comisie vor fi transmise prin intermediul
inspectoratelor școlare județene.
Cu deosebită stimă,
Secretar de Stat
Vasile Șalaru

Răspunsul administraţiei prezidenţiale la
Scrisoarea deschisă a FSLI către preşedintele României,
Klaus Iohannis
Tot în numărul precedent al Jurnalului, în paginile 4-5, am publicat Scrisoarea deschisă a Federației către președintele
României, Klaus Iohannis, privind problemele cu care se confruntă sistemul de învățământ preuniversitar.
Alăturat vă prezentăm răspunsul administrației prezidențiale.
Domnului Simion Hancescu
Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ
Stimate Domnule Președinte Simion Hancescu,
Pe adresa Administrației Prezidențiale a sosit scrisoarea dumneavoastră, cu nr. DRA/192/09.02.2015.
Vă mulțumim pentru preocuparea și pentru efortul dumneavoastră de a aduce în atenția factorilor de decizie din România
acele probleme a căror rezolvare trebuie să preocupe întreaga societate.
Administrația Prezidențială a luat notă de problemele semnalate de dumneavoastră și vă asigurăm că acestea au rămas în
atenția noastră.
Vă mulțumim și vă asigurăm de deplina noastră considerație.
Cu stimă,
Andrei Muraru
Consilier prezidențial
Departamentul relații cu autoritățile publice și societatea civilă

Pagină realizată de Margareta ANDREICA, Secretar executiv
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Minuta întâlnirii de la Prefectură
pe tema personalului nedidactic
Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş
Comisia de Dialog Social
Așa cum arătat și în numărul trecut revendicările personalului nedidactic au fost prezentate Instituției Prefectului. În
rândurile de mai jos vă prezentăm minuta acestei întâlniri care ne-a fost transmisă ulterior de domnul consilier Ioan Miclea.
Data: -Miercuri, 4 februarie 2015, orele 830, Palat administrativ, Cabinet prefect;
Tema:
-Prezentarea revendicărilor membrilor Sindicatului Liber din Învățământ Maramureș;
Participanți:
-Instituția prefectului Județului Maramureș
-Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș
Această întâlnire a fost inițiată de președinta sindicatului, doamna Ioana Petreuș, care a prezentat revendicările membrilor Sindicatul
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Liber din Învătământ Maramureș����������������������������������������������������������������������
, pentru personalul nedidactic, precum și o serie de probleme ale personalului din învățământ specifice județului.
Prezentarea situației:
Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș consideră că nivelul acestei categorii socio- profesionale problemele au
început să se acutizeze și, în acest context este necesară o informare a Institutiei prefectului. Scopul întâlnirii este de
prezentare a unor revendicări, care să fie soluționate intr-un timp rezonabil și care să nu degenereze în conflicte.
Se solicită:
-modificarea sistemului de salarizare a personalului nedidactic, deblocarea posturilor, modificarea indicatorilor de
calcul pentru finanțarea/elev, decontarea navetei.
-În plan local, principala problemă nesolutionată care afectează salariații din sistemul de învățământ, respectiv și
personalul nedidactic este decontarea navetei, a cărei rezolvare revine și primăriilor din județ.
-Aplicarea Acordului semnat de Guvernul României referitor la unele măsuri care urmează să fie adoptate în domeniul
învațământului în octombrie 2014.
-Modificarea cadrului legislativ respectiv, Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu toate modificările ulterioare care în opinia sindicatului a eliminat drepturi salariale câștigate anterior.
-Aprobarea prin HG a regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, categoriile de personal, etc.
-Elaborarea normelor de personal.
-Stabilirea corectă și corelată cu necesitățile curriculare ale elevilor a
standardelor de cost/ elev.
Sindicatul Liber din Învătământ Maramureș
Președinte, Ioana Petreuș

În ceea ce privește:
-solicitarea privind modificările legislative, acestea vor fi
transmise la Ministerul Educației si Cercetării Științifice și
respectiv Ministerul Muncii.
- referitor la navetă, se vor face demersurile necesare recuperării
banilor cu această destinație; se va solicita autorităților locale să
prevadă aceste cheltuieli în cadrul bugetelor locale pe anul 2015.
De asemenea Instituția prefectului va susține efectuarea în
teremenele convenite, a plăților sumelor recuperate, aferente
drepturilor câștigate în instanță.
Instituția Prefectului Județului Maramureș,
Prefect, ing. Anton Rohian
Concluzii:
- Se va transmite documentul cuprinzând revendicările sindicatului la Ministerul Educației și Cercetării Stiințifice și la
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor
Vârstnice.
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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.

„Săptămâna altfel”
la Şcoala Lucăceşti
Joi, 9 aprilie 2015, în cadrul Programului „Şcoala altfel
– Să ştii mai multe, să fii mai bun”, la structura Lucăceşti
din cadrul Şcolii Gimnaziale Mireşu Mare, director Lucica
Mogoş au fost invitaţi artistul plastic Marinela Cherecheş
Căluşeru şi unul dintre oamenii importanţi ai Ligii Scriitorilor din România, scriitorul dr. Mihai Ganea.
Proiectul educţional a fost iniţiat de doamna profesor de
religie Antonela Bara, înv. Ana Dragoş, prof. pt. înv. primar Ana Chira, prof. ed. plastică Remus Katoka, psiholog
şcolar Radu Ghişa şi prof. pt. înv. primar Lucia Pop. Au
fost invitaţi ca şi co-parteneri elevii din clasa I Mireşu Mare,
înv. Gelu Dragoş şi clasa a V-a Mireşu Mare, diriginte Viuţa
Ortensia Dorca. În total un număr de 32 de elevi doar din
Mireşu Mare, peste 90 din toate cele trei sate!
După prezentarea oaspeţilor de dl. Gelu Dragoş şi a metodei de a picta pe sticlă de către doamna Marinela Căluşeru,
copiii au început să lucreze cu multă pasiune. Domnul
învăţător Dragoş chiar le-a spus că înainte de a folosi culorile
să spună o rugăciune, „Tatăl nostru” de exemplu.
S-a muncit asiduu, cu multă pasiune şi rezultatele muncii lor vor fi expuse de profesorul Remus Katoka pe holul
Şcolii cu clasele I – VIII din Lucăceşti, de fapt o şcoală cu
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personalitate, unde atât dr. Mihai Ganea cât şi ing. Marinela Căluşeru au observat o Şcoală-structură cu „muşcate
la ferestre”, tablouri deosebit de valoroase ale unui artist
plastic internaţional: Ion Georgescu Muscel, pe care-l găsiţi
şi în cataloagele internaţionale, care-i dau şcolii din Chioar
o anumită autenticitate şi respect prin munca depusă acolo
de-a lungul timpului.
Cele două personalităţi ale Maramureşului, Căluşeru şi
Ganea au scris în „Cartea de onoare” a şcolii din Lucăceşti
şi Dăneştii Chioarului la rugămintea doamnei Chioran.
Doamna profesoară pentru învăţământ primar Ana Chira
i-a invitat să mai vină în şcoala care a dat mari nume în
administraţia şi cultura judeţului şi chiar a ţării, când vor
avea ocazia. Le promite dragostea noastră iar invitaţia
…”nu este de complezenţă!”!
Cristian Laurenţiu

