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Scrisoarea deschisã
adresatã
Senatului României
cu privire la
instituirea
pensiei de serviciu
Cãtre
SENATUL ROMÂNIEI
SCRISOARE DESCHISÃ
Stimate Doamne / Stimaþi
Domni Senatori,
Federaþia Sindicatelor din
Învãþãmânt „SPIRU HARET”
lanseazã un apel cãtre
dumneavoastrã, indiferent
de grupul parlamentar din
care faceþi parte, pentru a
vota favorabil Legea de
modificare ºi completare a
Legii nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic, prin care se modificã ºi se
completeazã art. 126 din
Legea nr. 128/1997 – aflatã
pe ordinea de zi a Plenului
Senatului din data de 24
septembrie 2007.
Actul normativ în cauzã,
printre ai cãrui iniþiatori ºi
susþinãtori se numãrã ºi
Federaþia Sindicatelor din
Învãþãmânt „SPIRU HARET”,
vine sã recunoascã importanþa categoriei socio-profesionale ale cãrei interese le
reprezentãm, în sensul instituirii pensiei de serviciu
pentru personalul didactic,
în cuantum de 80% din
ultimul salariu brut, începând
cu data de 1 ianuarie 2008.
Adoptarea fãrã amânare a
modificãrilor ºi completãrilor la Statutul Personalului Didactic ar reprezenta, pentru personalul din
învãþãmânt, un semnal favorabil cu privire la importanþa
pe care legislativul românesc o acordã dascãlilor ºi
ºcolii româneºti.
Faþã de importanþa deosebitã a actului normativ ºi
þinând cont de efectele acestuia, atât în plan material cât
ºi în cel al recunoaºterii
valorii profesionale a personalului din învãþãmânt aflat
la vârsta pensionãrii, reiterãm rugãmintea de a îl vota
favorabil.
Cu deosebitã stimã,
PREªEDINTE EXECUTIV
Prof. Marius Ovidiu NISTOR

5 octombrie - Un omagiu dascãlilor
Ziua mondialã a educaþiei a fost inauguratã de directorul general al UNESCO, Federico
Mayor, la Conferinþa internaþionalã asupra educaþiei de la Geneva din 1994. Organizaþia
a ales data de 5 octombrie pentru a reaminti cã în aceastã zi, în 1966, Conferinþa
interguvernamentalã specialã, organizatã împreunã de UNESCO ºi Organizaþia
Internaþionalã a Muncii (OIM), a adoptat Recomandarea cu privire la statutul
profesorilor, în vigoare.
La ora actualã existã aproximativ 50 de milioane de dascãli în lume. Ziua mondialã a
educaþiei a fost proclamatã cu scopul recunoaºterii contribuþiei pe care o aduc societãþii.
Cu siguranþã, în momentul în care îºi definesc politica privind educaþia, guvernele au
tendinþa de a-i uita. Fãrã contribuþia lor nu existã însã nici dezvoltare durabilã, nici
coeziune socialã, nici pace. Din nefericire, în lume, un mare numãr de dascãli trãiesc sub
pragul sãrãciei; nu sunt rare cazurile când dascãlii nu primesc un salariu luni de zile, uneori
chiar mai mult de un an.
Ziua mondialã a educaþiei are astfel ca scop sã reaminteascã guvernelor ºi publicului
rolul dascãlilor ºi imperativul ameliorãrii statutului lor ºi a condiþiilor de muncã. De
asemenea, este o ocazie de a le aduce un omagiu ºi de a recunoaºte rolul lor, acela de a
pregãti tinerii pentru o lume în continuã schimbare.
Ziua mondialã a educaþiei este celebratã de mai mult de 100 de þãri, iar numãrul lor
creºte de-a lungul anilor. Fiecare þarã poate decide asupra formei în care marcheazã
aceastã datã. Printre acþiunile cele mai întâlnite pot fi amintite: emisiuni de televiziune ºi
de radio; seminarii, mese rotunde; campanii de sensibilizare ºi dezbateri. Directorul
general al UNESCO transmite un mesaj semnat împreunã de Internaþionala Educaþiei,
OIM ºi Programul Naþiunilor Unite pentru dezvoltare (PNUD). De asemenea, sunt lansate
diferite publicaþii: cu ocazia Zilei mondiale a educaþiei în 1996, UNESCO a publicat în
premierã o serie de documente de referinþã pentru dascãli.
Chiar dacã Ziua mondialã de educaþiei este din ce în ce mai celebratã, totuºi rãmân
multe de fãcut din partea media ºi a societãþii civile pentru a o face cunoscutã. Toþi cei care
vor citi acest mesaj sunt invitaþi sã-ºi multiplice iniþiativele pentru a susþine dascãlii de o
manierã tot mai concretã.

“Viitorul depinde de voi!”
Dacã nu sunteþi dascãli, consacraþi-vã câteva clipe pentru a vã întreba de ce nu aþi
ales aceastã profesie. Gândiþi-vã ce ar trebui sã se întâmple în þara noastrã pentru ca o
persoanã sã fie pregãtitã pentru un astfel de angajament. Gândiþi-vã în ce condiþii o
persoanã ar putea rãspunde cel mai bine nevoilor de educaþie ale copiilor.
Situaþia existentã în societatea româneascã ºi în lume, aratã cã sunt necesare o
societate ºi o lume mai bine educate ºi mai tolerante. Dascãlii, într-un astfel de proces, au
o importanþã crucialã, determinantã, ei fiind, atunci când li se lasã aceastã posibilitate ºi
atunci când li se acordã tot sprijinul în acest sens, cei care modeleazã tinerele spirite.
Ce înseamnã acest sprijin? Crearea condiþiilor materiale, morale ºi financiare care
sã permitã dascãlilor sã trãiascã ºi sã munceascã potrivit cu demnitatea care se pretinde ºi
care se cuvine acestei profesii. Toate acestea, în primul rând, nu pot fi gândite ºi
concretizate fãrã existenþa unui dialog social veritabil, fãrã posibilitatea acordatã
dascãlilor, organizaþiilor care îi reprezintã de a participa efectiv la deciziile asupra
reformelor ºi iniþiativelor educative.
Dincolo însã de toate dificultãþile ºi obstacolele care fac din profesia de cadru
didactic o profesie ingratã în societatea româneascã, se cuvine adresat, cu ocazia zilei de 5
octombrie, un omagiu tuturor celor care din dedicaþie sau constrânºi de cursul vieþii ºi-au
dedicat existenþa formãrii celor prin care societatea va merge înainte: copiii.
La mulþi ani!
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Recomandarea UNESCO-OIM
cu privire la
STATUTUL PROFESORILOR
I. Definiþii
1. În scopul recomandãrii:
a) cuvântul “profesor” acoperã toate persoanele din ºcoli care sunt responsabile cu educaþia
copiilor;
b) expresia “statut” utilizatã cu referire la profesori înseamnã atât poziþia sau eraþia acordatã,
cât ºi evidenþierea nivelului aprecierii importanþei funcþiei lor ºi a competenþei lor în
realizarea acesteia, prin condiþiile de muncã, salarizare ºi alte drepturi materiale acordate
lor în comparaþie cu alte categorii profesionale.

2.

II. Scop
Aceastã Recomandare se aplicã tuturor profesorilor atât din ºcolile publice cât ºi din cele
private la nivel preuniversitar: creºe, grãdiniþe, învãþãmânt primar, gimnazial, liceal, inclusiv
cele tehnice, vocaþionale sau de educaþie artisticã.

III. Principii directoare
3. Educaþia din primii ani de ºcoalã trebuie orientatã cãtre dezvoltarea multilateralã a
personalitãþii umane ºi cãtre progresul spiritual, moral, social, cultural ºi economic al societãþii,
ºi totodatã adâncului respect pentru drepturile omului ºi libertãþile fundamentale; în cadrul
acestor valori cea mai mare importanþã trebuie acordatã corelãrii lor cu educaþia pentru pace ºi
înþelegere, toleranþã ºi prietenie între toate naþiunile ºi între grupurile rasiale sau religioase.
4. Trebuie recunoscut cã dezvoltarea educaþiei depinde de calificarea ºi capacitatea corpului
profesoral în general ºi de calitãþile umane, pedagogice ºi tehnice ale unui profesor, în
particular.
5. Statutul profesorilor trebuie sã fie proporþional cu nevoia de educaþie aºa cum este evaluatã în
lumina obiectivelor ºi þelurilor educaþionale; trebuie recunoscut cã un corect statut acordat
profesorilor ºi o recunoaºtere publicã a profesiei de educator au o importanþã deosebitã în
deplina realizare a acestor þeluri ºi obiective.
6. Învãþãmântul trebuie privit ca o profesie: este o formã de serviciu public care cere din partea
profesorilor o pricepere specificã ºi pregãtire specializatã, dobânditã ºi menþinutã prin studiu
continuu ºi riguros; necesitã, de asemenea ºi un simþ personal ºi colectiv al responsabilitãþii
pentru educarea ºi binele copiilor.
7. Toate aspectele legate de pregãtirea ºi angajarea profesorilor trebuie sã fie libere de orice
formã de discriminare bazatã pe rasã, culoare, sex, religie, opinie politicã, origine socialã sau
naþionalã sau condiþie materialã.
8. Condiþiile de muncã pentru profesori trebuie sã fie astfel încât sã promoveze optim o învãþare
eficientã ºi sã permitã profesorilor sã se concentreze la sarcinile lor profesionale.
9. Organizaþiile profesorilor trebuie recunoscute ca o forþã care poate contribui major la
progresul educaþiei ºi care de aceea trebuie asociate la stabilirea politicii educaþionale.
(...)
IX. Condiþii pentru predarea ºi învãþarea efectivã
(...) 89. Norma de lucru zilnicã sau sãptãmânalã a profesorilor ar trebui stabilitã prin consultarea
cu organizaþiile profesorilor.
90. La fixarea orelor de predare ar trebui luaþi în considerare toþi factorii relevanþi pentru
sarcinile profesorale cum ar fi:
a) numãrul elevilor cu care profesorul trebuie sã lucreze zilnic sau sãptãmânal;
b) necesitatea unui anumit timp pentru planificarea ºi pregãtirea adecvatã a lecþiilor ºi pentru
evaluarea activitãþii;
c) numãrul diferitelor lecþii stabilit pentru predare în fiecare zi;
d) timpul cerut profesorului de participarea la cercetare, activitãþi ºcolare ºi extraºcolare,
îndatoriri de supraveghere ºi consiliere a elevilor;
e) dorinþa de a avea timp disponibil pentru întâlnirile cu pãrinþii privind progresul elevilor.
91. Profesorii ar trebui sã aibã timpul necesar pentru a participa la programele de pefecþionare.
92. Participarea profesorilor la activitãþi extraºcolare n-ar trebui sã constituie o sarcinã în plus ºi
sã se interfereze cu îndeplinirea principalelor sarcini ale profesorului.
93. Profesorii însãrcinaþi cu responsabilitãþi educative în plus faþã de predarea la clasã ar trebui sã
aibã o reducere corespunzãtoare a normei de predare.
(...)
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Fragment din adresa
înaintatã MECT cu privire la
acordarea unor sporuri
personalului din învãþãmânt
(...) Trebuie sã precizãm cã, nu
este pentru prima datã când propunem în scris ministerului emiterea unui regulament/a unei metodologii pentru acordarea de sporuri
personalului din învãþãmânt.
Astfel, prin adresa noastrã nr.
851/14.06.2007, transmisã dumneavoastrã personal (...) am prezentat pe scurt propunerile Federaþiei Sindicatelor din Învãþãmânt
„Spiru Haret” cu privire la sporurile
ce urmeazã a fi acordate întregului
personal din învãþãmânt (...):
1. spor de ecran (spor pentru condiþii periculoase sau vãtãmãtoare)
personalul din învãþãmânt care, în
realizarea sarcinilor de serviciu,
lucreazã pe calculator cel puþin 50%
din programul de lucru beneficiazã
de acordarea unui spor de pânã la
15% din salariul de bazã (...);
2. spor pentru condiþii periculoase
sau vãtãmãtoare - bibliotecarii care
funcþioneazã în bibliotecile din
învãþãmânt sã beneficieze de un
spor de 15% din salariul de bazã (...);
3. spor pentru zone izolate personalul din învãþãmânt care îºi desfãºoarã activitatea în localitãþi
foarte greu accesibile, izolate,
situate în zona montanã la altitudine, în Valea Jiului, Delta Dunãrii
sau localitãþi neelectrificate, beneficiazã de un spor de 20% din
salariul de bazã;
4. personalul care îºi desfãºoarã
activitatea în condiþii deosebite de
muncã, grele, periculoase, nocive
sau penibile beneficiazã de
acordarea unui spor de 10% din
salariul de bazã, respectiv:
- portar - 10% din salariul de bazã
spor pentru condiþii grele de muncã;
- paznic - 10% din salariul de bazã
spor pentru condiþii periculoase;
- îngrijitor - 10% din salariul de
bazã spor pentru condiþii penibile;
- bucãtar, spãlãtoreasã - 10% din
salariul de bazã spor pentru condiþii
nocive, grele ºi periculoase;
- tehnician, laborant, profesor de
fizicã, chimie, biologie - 10% din
salariul de bazã spor pentru condiþii
nocive, de risc, toxice, vãtãmãtoare
sau periculoase;
- cadrele didactice de predare 10% din salariul de bazã spor pentru
condiþii nocive, vãtãmãtoare sau
periculoase „spor de cretã” (carbnat
de calciu);
- pentru profesorii de educaþie
fizicã ºi sport / antrenori - 10% din
salariul de bazã spor pentru condiþii
grele, vãtãmãtoare, de risc;
(...)
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