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Învă�ământul,
bătaie de joc

a guvernan�ilor
În precedentul număr al

acestui buletin informativ
exprimam încă așteptări și
îndoieli cu privire la modul în
care noii guvernan�i se vor
raporta la învă�ământ. Între
timplucrurileauînceputsăse
clarifice și o dată cu această
clarificare a devenit deosebit
de evident că orice speran�ă
cu privire la eforturi pe care
aceștia le-ar depune în sensul
bunului mers al acestuia este
sortită, prin defini�ie,
eșecului. Se pare că există o
incompatibilitate decisivă
între ideea de educa�ie și
aceeadeguvernant,educa�ia
putând dobândi cel mult
calitateadeobiectalbătăiide
joc a celor care își fac
mendrele pe diferitele
func�ii, afișând o respon-
sabilitatefărăcon�inut.

A�i putea aprecia că
exagerăm,având învederecă
trebuia, mai mult sau mai
pu�in, să ne așteptăm la
indiferen�ă fa�ădecevastrăin
pentru persoanele lor. Ave�i
d r e p t a t e î n p r i v i n � a
așteptării, dar în nici-un caz
nu poate fi vorba de
exagerare având în vedere
măsurile pregătite pentru
învă�ământ la nivel central,
dar și modul în care, în
teritoriu, așa-ziși manageri,
cu diferite nivele de res-
ponsabilitate (competen�a
fiind de neadus în discu�ie)
administrează problemele
educa�iei și mai ales pe cele
ale salaria�ilor din învă-
�ământ. Nu avem - și poate că
așa ne trebuie, având în
vedereblândareac�iepecare

O mare parte a drepturilor salaria�ilor din
învă�ământ sunt pe cale de a fi pierdute

”Moș... ia personală”
sau despre managementul institu�iilor publice

• continuare în pag. 3a

Blocarea negocierilor
cu privire la contractul

colectiv de muncă
naţional

În data de 4 martie 2009,
cele patru federaţii sindicale
reprezentative din învăţă-
mânt au înaintat ministrului
educaţiei, cercetării şi
inovării un material comun
privind necesitatea şi opor-
tunitatea amânării nego-
cierii contractului colectiv de
muncă.

În argumentarea acestei
amânări, s-a criticat pro-
iectul Ordonanţei de ur-
genţă a Guvernului privind
reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul
cheltuielilor de personal în
sectorul bugetar, care le-
zează drepturile salariaţilor
din învăţământ prin:
1. interzicerea acordării sa-

lariului de merit, a spo-
rului pentru ore supli-
mentare, a sporului
pentru condiţii vătă-
mătoare şi a oricăror
premii – premiul lunar din
suma de 2% din fondul de
salarii, premiile speciale
acordate din venituri
proprii, premiile aferente
distincţiilor Gheorghe
Lazăr şi diplomei de
excelenţă etc. – cu
excepţia premiuluianual;

2. abrogarea unor acte nor-
mative care conţin pre-
vederi speciale pentru
sistemulde învăţământ:
a) Legea nr. 291/2006 –
prin care este afectată
deco ntarea navete i
pentru elevi şi personalul
didactic;
b) Legea nr. 149/2007 –

O știm cu to�ii: ”lucrul cu oamenii este cel mai greu”. Implicit, orice
manager care se ocupă de destinul unei institu�ii publice, fiindcă acestea ne
interesează, trebuie să dovedească că stăpânește ceea ce am putea numi
”arta de a lucra cu oamenii”. Mai mult, trebuie să fie conștient că orice
decizie a sa va afecta vie�i și că, chiar și atunci când imperative economice,
politice sau de altă natură o cer, nu trebuie să uite acest lucru. Întrebarea,
legitimă de altfel, ar fi dacă se întâmplă într-adevăr acest lucru… Nu putem
oferi un răspuns tranșant, dar putem oferi exemple sau, de fapt, un exemplu
care,dealtfel,motiveazăacestarticol,acestasaualtelepecare lecunoaște�i
permi�ându-văsătrage�idumneavoastrăoconcluzie.

Despre ce este vorba? O simplă și curentă, din perspectiva normalită�ii,
ședin�ă a Consiliului de administra�ie al I.S.J. Hunedoara. Evident, această
ședin�ă, în măsura în care o aducem în discu�ie, nu a fost nici simplă și nici
curentă, ci, mai ales prin desfășurarea sa, a dobândit cu totul alte
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După ce a circulat mai întâi la nivel de zvon, se pare că cei care își
spun guvernan�i, având puterea dar fără a avea și capacitatea, sunt
deciși să elimine o serie dintre drepturile de natură salarială acordate
diferitelor categorii de salaria�i din învă�ământ. Astfel, s-a intrat în
posesia proiectului (încă, în momentul în care sunt scrise aceste rânduri)
unei ordonan�e de urgen�ă prin care, pe aceeași motiva�ie a crizei
economice, sunt proiectate reduceri a cheltuielilor de personal în
sectorul bugetar, inclusiv în ceea ce privește salaria�ii din educa�ie.
Concret, dintre prevederile acestui proiect ne-ar afecta următoarele
prevederi:
” – Salarii de merit, astfel cum sunt acestea reglementate de

actele normative, nu se acordă personalului bugetar în anul 2009.
Art. 6.

• continuare în pag. 2a

• continuare în pag. 2a

Ministerul ignoră partenerii sociali, arătând
dispreţ salariaţilor din educaţie

Protest adresat doamnei Ecaterina Andronescu, ministru al
educaţiei, cercetării şi inorvării (5 martie 2009)

Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” protestează
din nou faţă de lipsa de transparenţă demonstrată de Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării în ceea ce priveşte şi faţă de lipsa unui
dialog real cu partenerii sociali.

Doamnă Ministru, este inadmisibil să luăm cunoştinţă din presă
sau de pe site-ul ministerului despre conţinutul unui număr
impresionant de acte – nu mai puţin de 8 – emise fără consultarea
federaţiilor sindicale din învăţământ.

• continuare în pag. 2a

• continuare în pag. 4a



Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art.21.

Art.22.

Art.23.

– În anul 2009 pentru toate categoriile de personal din autorităţile şi instituţiile publice,
indiferent de modul de finanţare a acestora şi de data constituirii fondului de premiere, nu se aplică
prevederile din actele normative în vigoare prin care se reglementează acordarea de premii, cu
excepţia premiului anual.

– (1) În anul 2009 ordonatorii de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice indiferent de modul
de finanţare şi subordonare au obligaţia de a compensa orele prestate peste durata normală a
timpului de lucru de către personalul din aceste instituţii numai cu timp liber corespunzător, care se
acordă în tot cursul anului 2009, cu excepţia celor prestate în luna decembrie a anului 2009 care se
pot compensa până la data de 31 ianuarie 2010.
(2) Dispoziţiile alin.(1) nu se aplică personalului de specialitate medico-sanitar şi sanitar auxiliar din
unităţile sanitare.

– În anul 2009 nu se acordă sporul pentru condiţii vătămătoare acordat personalului bugetar care
îşi desfăşoară activitatea în autorităţi şi instituţii publice în care funcţionează instalaţii care
generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii,
instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă şi staţii de bruiaj. (...)

Art. 1 din Legea nr. 315 din 12 iulie 2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de
programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în
învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 617 din 18 iulie
2006 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(1) Se acordă un ajutor financiar cadrelor didactice şi/sau suplinitoare calificate din învăţământul
preuniversitar de stat, care au vârsta de până la 35 ani la data depunerii solicitării, în vederea
achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii
calităţii activităţii didactice.”

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele acte normative se
abrogă:
a) Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor publicată în Monitorul Oficial
al României, partea I, Nr. 493 din 24 iulie 2007;
b) Legea nr. 291 din 7 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.
84/1995, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, r. 598 din 11 iulie 2006;

Legea nr. 149 din 1 iunie 2007 pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, r. 388 din 8 iunie 2007, se
abrogă la data de 1 septembrie 2009.” Legea 291 din 7 iulie 2006 se refera la decontarea
navetei elevilor șii cadrelor didactice egea 149 din 1 iunie 2007 se refera la predarea orelor de
educa�ie fizicăa la clasele I-IV de către profesorii de educa�ie fizică.
Cu alte cuvinte, în fa�a incapacită�ii guvernamentale de a gestiona situa�ia în care economia

românească se află nu mai contează nimic: salariile, oricum aproape derizorii, ale salaria�ilor din
învă�ământ nu au decât să se reducă și mai mult, miile de persoane titluarizate pe catedre de educa�ie
fizică nu au decât să plece în șomaj, iar calitatea - ne apucă hazul - educa�iei nu are decât să se ducă pe
apa sâmbetei. Nu știm, în acest moment, dacă aceste măsuri vor fi puse efectiv în practică, dar un lucru
este cert: reac�ia noastră va trebui să fie una deosebit de dură la orice încercare de a ne fi anulate
drepturi .
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Activitatea realizată
în cadrul comisiilor
pentru tezele unice

este plătită derizoriu
sau deloc

În 29 ianuarie 2009, la se-
diul M.E.C.I. a avut loc o întâlnire
între reprezentan�ii sindicatelor
și reprezentan�ii MECI, în cadrul
căreia s-au discutat, printre
altele și pro-blemele ridicate de
modul de plată a personalului
didactic, care face parte din
comisiile pentru organizarea şi
desfăşurarea tezelor cu subiect
unic la clasele a VII-a şi a VIII-a,
în anul şcolar 2008-2009. În
urma discu�iilor purtate, s-a
ajuns la

.
Ignorând partenerii sociali și

rezultatele negocierii, fără să
anun�e în nici-un fel inten�iile
sale, MECI a emis, în data de
30.01.2009, Ordinul de ministru
nr. 3094 privind modul de plată
a personalului didactic care face
parte din comisiile pentru
organizarea și desfășurarea
tezelor cu subiect unic la clasele
a VII-a și a VIII-a, în anul școlar
2008-2009, în care sunt
men�inute sumele din anul
precedent (2008), în plus
personalul didactic de con-
ducere, îndrumare și control și
directorii unită�ilor de învă-
�ământ, degreva�i total de
norma didactică de predare
urmând a nu fi plăti�i pentru
activită�ile desfășurate în cali-
tate de președinte sau membru
al comisiilor.

Având în vedere situa�ia
generată de ac�iunile minis-
terului, s-a înaintat acestuia un
protest oficial prin care se
solicită anularea de urgen�ă a
ordinului de ministru mai sus
amintit și emiterea unui nou
ordin care să con�ină rezultatele
negocierilor.

concluzia ca sumele să
fie indexate în raport cu anul
anterior

am avut-o întotdeauna la
enormită�ile gândite și puse în
practică la diferite nivele, la
toatenivelelededecizie,decât
dispre�.

Descumpăni�i (pentru
moment), nu ne mai rămâne
decât să reformulăm vechiul
proverb și să spunem: ”ai
carte,n-aiparte!”.

Învă�ământul, bătaie de   joc a
guvernan�ilor

• continuare din pag. 1
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Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile
art. 4 alin. (2) din Contractul Colectiv de Muncă
Unic la Nivel de Ramură – Învăţământ,
Ministerul Educaţiei se obligă să nu iniţieze nici
un act normativ şi / sau act administrativ cu
caracter normativ care priveşte relaţiile de
muncă şi sistemul naţional de învăţământ, fără
consultarea federaţi i lor semnatare ale
prezentului contract colectiv de muncă. Potrivit
art. 14 din acelaşi contract colectiv de muncă,
executarea prezentului contract este obligatorie
pentru părţi, iar neîndeplinirea obligaţiilor
asumate prin prezentul contract colectiv de
muncă atrage răspunderea părţilor care se fac
vinovate de aceasta. În acelaşi sens sunt şi
dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 130/1996 care
prevede că executarea contractului colectiv de

muncă este obligatorie pentru părţi, iar
neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contractu l co lect iv de muncă atrage
răspunderea părţilor care se fac vinovate de
aceasta.

Ordinele de ministru în cauză, aprobate
toate în data de 2 martie 2009, aduc modificări
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de
şcolarizare, Calendarului mişcării personalului
didactic şi planurilor cadru de învăţământ. Sunt
aşadar cate administrative cu caracter normativ
care privesc relaţiile de muncă şi sistemul
naţional de învăţământ. În consecinţă, era
obligatorie consultarea federaţiilor sindicale
reprezentative cu privire la conţinutul lor înainte
de aprobarea acestora. Existenţa unor discuţii
de principiu, cu caracter general, nu echivalează

Ministerul ignoră partenerii sociali, arătând dispreţ salariaţilor din educaţie continuare din pag. 1•



preaștiau”cuceseserveșteîntra-adevăr”.
A existat, totuși, o finalitate a acestui consiliu? Da, deși ra�iunile,

cel pu�in în ceea ce ne privește, sunt pe mai departe greu de în�eles
(dacă există o astfel de posibilitate). Prin hotărârea Consiliului de
administra�ie al I.S.J. Hunedoara a fost anulată hotărârea de la
începutul lunii februarieprincaresedecideareorganizareaCentrului
școlar pentru educa�ie incluzivă și s-a adoptat o altă decizie, de
desfiin�are a acestei unită�i de învă�ământ, trasându-se sarcina,
compartimentului juridic, să elaboreze în cursul acestei săptămâni
aceastădecizie.

Am repeta, la adresa dumneavoastră, întrebarea cu privire la
în�elegerea pe care a�i putea să o dobândi�i cu privire la aceste
reac�ii, dacă nu am ști că este oarecum inutil. Un singur lucru este
clar: inten�ia fermă de desfiin�are, acum, a acestei unită�i de
învă�ământ. De aceea probabil, din nou, nu a fost comunicată până
în prezent hotărârea de anulare a vechilor hotărâri, așa încât acestea
își produc în continuare efectele. După cum nu a fost comunicată nici
o altă decizie adoptată în cadrul acestui consiliu, anume aceea a
constituirii unei comisii de anchetă care să cerceteze abaterile
săvârșite, potrivit unor reclama�ii apărute peste noapte, de către
doamnadirectoraCentruluișcolarpentrueduca�ieincluzivă.

Până la urmă, comisia de anchetă nu a mai fost comisie de
anchetă,cidoarunade”verificareaunoraspecte”, încadrulsăufiind
numi�i reprezentan�i de mai la mai multe departamente ale I.S.J.
Hunedoara. S-a participat la activitatea acelei comisii, iar gustul
rămas a fost unul deosebit de amar: nu contează pe unde rătăcesc
adevărul și dreptatea, inportantă este ”pohta ce-am pohtit!”. Poate
că am în�elege și acest lucru, dar nu în�elegem în nici-un mod
agresivitatea cu care sunt ”cerceta�i” oameni care, până la urmă, nu
au avut decât vina de a încerca să-și salevze locul de muncă (ne
rămâne, de la această ședin�ă, bine fixat în minte, termenul
”procedură” - și întrebarea privind respectarea acestora -, obsesiv
repetat de unul dintre membrii acelei comisii numite de către o
institu�ie care nu prea are obiceiul să respecte nici-un fel de
proceduri (acolo unde există), iar când există, am putea vorbi mai
multdeoabordare”folclorică”alucrurilor)..

Copleșit de dizgra�ie, sindicatul hunedorean a decis (sic!) să
întreprindă mai departe, atât în ceea ce privește această problemă,
cât și oricare alta care privește drepturile membrilor de sindicat, tot
ceea ce se poate face pentru promovarea și apărarea drepturilor
salaria�ilordinînvă�ământulhunedorean.

Revenind însă latitlulacestorrânduri,a�iputeaobiectacănune-
am prea ocupat de managementul institu�iilor publice și cu atât mai
pu�indemanagementul institu�iilordindomeniuleducativ. Aparent
ave�i dreptate… Dacă ve�i citi însă cu aten�ie rândurile de mai sus și
ve�i formula concluziile care se impun, ve�i avea răspunsul asupra
modului încaremerglucrurileșimaialesasupracauzelorpentrucare
eleneinducostarede”fericireperpetuă”.Săfi�i ferici�i!

Ministerul ignoră partenerii sociali, arătând dispreţ salariaţilor din educaţie continuare din pag. 2•
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dimensiuni. Concret, este vorba de problema pe care o constituie
pentru învă�ământul hunedorean, la ora actuală, Centrul școlar
pentru educa�ie incluzivă Săcel. În urma unor motiva�ii care ar putea
fi puse în discu�ie, fosta Școală Specială Săcel, a dobândit, începând
cu anul școlar 2008-2009, acest statut. Pentru anul școlar mai sus
amintit, au fost aprobate, ini�ial 3 clase, ulterior fiind solicitată
aprobareapentrualtedouăclase,acceptatedeI.S.J.Hunedoara într-
o altă ședin�ă a Consiliului de administra�ie, cea din 4 septembrie
2008.

Toate bune și frumoase până aici, cu o singură excep�ie: I.S.J.
Hunedoara nu a mai comunicat hotărârea adoptată în 4 septembrie,
deși centrul a trecut la organizarea celor două clase. Situa�ia părea a
se perpetua până la finalul anului școlar, ceea ce nu s-a întâmplat
însă. În data de 6 februarie 2009, un Consiliu de administra�ie al I.S.J.
Hunedoara, la care nu a participat nici-un reprezentant al
sindicatului, decide reorganizarea centrului, motivul invocat fiind
acela al reducerii numărului de copii (în realitate acesta fiind
constant fa�ă de începutul anului școlar). Reorganizarea centrului
semnifica, în realitate, desfiin�area acestuia, în măsura în care
titularii erau detașa�i la Școala Generală Călan, din punct de vedere
finaciar-contabil unitatea era arondată la Școala Specială Păclișa, iar
proiectuldeîncadrarepentruanulșcolarurmătorurmasăfierealizat
împreunăcuȘcoalaGenerală”O.Densușianu”Ha�eg.

Ce crede�i despre o astfel de situa�ie? După părerea noastră, ea
”sună”, pu�in, a absurd, așa încât s-a încercat rezolvarea sa pe cale
amiabilă și salvarea salaria�ilor care, exceptând titularii, rămâneau
pe drumuri, indiferent dacă este vorba de didactic de predare,
didactic auxiliar sau nedidactic. S-a solicitat astfel men�inerea
centrului în formula actuală până la finalul anului școlar, timp
suficient pentru ca toată lumea să reușească o asigurare a propriului
viitor. În fa�ahotărâriideneclintit însensul reorganizării centrului,nu
a existat altă solu�ie decât reclamarea nelegalită�ii atât a deciziilor
adoptate, cât și a procedurilor de concediere dispuse. Ca răspuns la
toate sesizările înaintate, Ministerul Educa�iei, Cercetării și Inovării a
solicitat I.S.J. Hunedoara o analiză atentă a situa�iei, consultarea
tuturorfactorilorimplica�ișiadoptareauneidecizii fundamentate.

Răspunsul I.S.J. Hunedoara? O ședin�ă a Consiliului de
administra�ie al I.S.J. Hunedoara convocată în data de 20 februarie
2009, de această dată cu invitarea expresă și a reprezentan�ilor
sindicatului (care, la drept vorbind, nu prea își mai aduceau aminte
despre cum se desfășoară un astfel de consiliu). Deși ordinea de zi
cuprindea mai multe puncte, scopul s-a dovedit destul de repede:
”linșarea”, metaforic vorbind, acestor reprezentan�i pentru
”îndrăzneala” de a fi apărat drepturile membrilor de sindicat. Poate
că reac�ia ar fi fost de în�eles din partea acelor membrii ai consiliului
direct implica�i în adoptarea deciziilor amintite sau, cel pu�in, din
partea celor care cunoșteau într-adevăr problema. În realitate toată
lumea a avut de ridicat obiec�ii (să zicem) cu privire la ac�iunile
întreprinse de sindicat în această problemă, deși era evident că nu
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”Moș... ia personală” sau despre managementul institu�iilor publice continuare din pag. 1•

cu respectarea de către Ministerul Educaţiei a obligaţiei
stipulate în contractul colectiv de muncă.

Aceasta cu atât mai mult cu cât, modificările operate de
minister în cuprinsul planurilor cadru, vor genera restrângeri
masive de activitate (de ordinul a mii de posturi la nivel
naţional), în special la anumite discipline, cum ar fi educaţia
fizică. La un calcul simplu, se constată că, prin eliminarea unei
ore de educaţie fizică la clasele a IX-a şi a X-a, chiar şi liceele mari

se confruntă cu cel puţin o restrângere de activitate la această
disciplină. Însă nu ne referim numai la educaţie fizică, ci şi la
celelelalte discipline vizate prin ordinele de ministru – chimie,
limbi străine etc. Numai la nivelul municipiului Bucureşti,
vorbim de peste 400 de catedre; dacă ar fi să adăugăm încă ~
100 în fiecare judeţ (cifrele sunt minimale), ajungem la un total
de ~ 4500 de catedre la nivel naţional, cel puţin. Cum veţi
explica această decizie miilor de cadre didactice calificate? De
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Se conturează posibilitatea redeschiderii conflictului de muncă

Stimaţi colegi,

Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET” a luat act de atitudinea incalificabilă a
Guvernului României faţă de sistemul de învăţământ, salariaţii săi şi reprezentanţii acestora,
concretizată în:

1. a prevederilor

, prin care s-a aprobat ca, începând cu data de 1 octombrie 2008, valoarea coeficientului
de multiplicare 1,000 pentru salariile personalului didactic să fie de 400.00 lei. De fapt, după ce am
aşteptat zadarnic creşterea salarială aprobată prin Legea nr. 221/2008, am descoperit că Guvernul nu
numai că nu a avut niciodată intenţia de a abroga dispoziţiile abuzive ale O.U.G. nr. 151/2008, ci, din
contră, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2009 a decalat termenul stipulat în aceasta pentru creşterea
salariilor personalului didactic cu încă o lună.

2. – salariul
de merit, plata orelor suplimentare care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător, premiul lunar
din suma de 2% din fondul de salarii, sporul pentru condiţii grele, periculoase, nocive, penibile sau
altele asemenea, ajutorul financiar pentru achiziţionarea de cărţi sau de programe educaţionale pe
suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice (reprezentând echivalentul a 100
euro/an) etc. – după ce au primit asigurări că acest lucru nu se va întâmpla. Şi aceasta în condiţiile în
care, în anumite instituţii se plătesc sporuri de „dificultate”, pentru „lucrul sistematic peste durata
normală a timpului de lucru”, pentru „utilizarea unei limbi străine”, indemnizaţii pentru „îndeplinirea
unor responsabilităţi suplimentare” etc.

3.
. În fapt, guvernanţii au ales să discute exclusiv cu conducerile confederaţiilor sindicale, în

condiţiile în care cele mai multe dintre acestea nu cunosc problemele sistemului educaţional, nu susţin
şi nici nu doresc să susţină revendicările salariaţilor din învăţământ.

În aceste condiţii, se preconizează
.

Faţă de această situaţie, cele patru federaţii sindicale reprezentative din învăţământ au înaintat
primului ministru o scrisoare comună, prin care au solicitat, în regim de urgenţă, o întâlnire la care să
participe, alături de reprezentanţii sindicali şi primul ministru, ministrul finanţelor publice şi ministrul
muncii, familiei şi protecţiei sociale.

În funcţie de reacţia Guvernului la apelul nostru şi de rezultatele discuţiilor (în măsura în care
acestea vor avea loc), federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ vor stabili, de comun acord,
calendarul acţiunilor de protest viitoare.

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE PREŞEDINTE EXECUTIV
Prof. Gheorghe ISVORANU Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Indiferenţă faţă de punerea în aplicare

Pericolul iminent ca salariaţii din învăţământ să îşi piardă o serie de drepturi câştigate

Lipsa de interes a Guvernului de a purta negocieri cu federaţiile sindicale reprezentative din
învăţământ

redeschiderea conflictului suspendat în toamna anului trecut,
ce poate culmina cu forme extreme de protest

Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului

din învăţământ

prin care este afectat
dreptul elevilor de a be-
neficia de personal didac-
tic de specialitate pentru
predarea orelor de edu-
caţie fizică; această mă-
sură va genera totodată
restrângeri de activitate la
disciplinaeducaţie fizică;
c) Legea nr. 258/2007 –
care afectează practica
elevilorşi studenţilor.

3. acordarea discrimi-
natorie – pe criterii de
vârstă – a ajutorului
financiar pentru achizi-
ţionarea de cărţi sau de
programe educaţionale
pe suport electronic,
reprezentând echiva-
lentula 100euro/ an.
În aceste condiţii şi

raportat la dispoziţiile art. 4
alin. (2) din Contractul
Colectiv de Muncă Unic la
Nivel de Ramură, federaţiile
sindicale reprezentative din
învăţământ au considerat
necesară şi oportună amâ-
narea negocierii contractului
colectiv de muncă, până la
momentul eliminării din
proiectul ordonanţei de
urgenţă a dispoziţiilor care
afectează drepturile elevilor,
studenţilor şi personalului
din învăţământ.

II. În egală măsură, în data
de 5 martie 2009, Federaţia
Sindicatelor din Învăţământ
„SPIRU HARET” a înaintat
ministrului educaţiei şi o
scrisoare de protest faţă de
modul în care s-au emis o
serie de ordine de ministru –
nu mai puţin de 8 asemenea
acte, toate din data de 2
martie – privind modificarea
Metodologiei privind funda-
mentarea cifrei de şcola-
rizare, a Calendarului miş-
cării personalului didactic, a
planurilor cadru de învă-
ţământ, toate acestea fără
consultarea federaţiilor
sindicalereprezentative.

Blocarea negocierilor cu pri-
vire la contractul  colectiv de
muncă naţional

continuare din pag. 1•

Ministerul ignoră partenerii sociali, arătând dispreţ salariaţilor din educaţie continuare din pag. 3•

ce nu aţi optat pentru discipline unde nu există
personal calificat şi unde posturile sunt
acoperite cu suplinitori necalificaţi?

Doamnă Ministru, constatăm cu regret că
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
continuă să ignore obligaţiile ce îi revin şi pe
partenerii de dialog, deşi Federaţia „SPIRU
HARET” a mai înaintat un protest pe aceste
aspecte, ca urmare a modificării unilaterale de
către M.E.C.I. a Ordinului privind modul de plată
a personalului didactic care face parte din
comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea
tezelor cu subiect unic la clasele a VII-a şi a VIII-a,
în anul şcolar 2008-2009.

Şi atunci, ca şi acum, federaţia noastră a
acuzat lipsa de transparenţă a ministerului şi
dispreţul faţă de partenerii de dialog,

concretizate în aprobarea unui ordin cu un
conţinut net diferit de cel discutat cu partenerii
sociali, care a generat o profundă nemulţumire
în rândul membrilor de sindicat.

, în cadrul
Comisiei de Dialog Social.

PREŞEDINTE EXECUTIV
Prof. Marius Ovidiu NISTOR

Faţă de situaţia creată, vă solicităm să
procedaţi, în regim de urgenţă la abrogarea
tuturor ordinelor de ministru emise în data de
02.03.2009 (de la 3308 la 3317), precum şi a
O.M.E.C.I. nr. 3094/2009 şi la emiterea unor noi
ordine, după discutarea conţinutului acestora
cu federaţiile sindicale reprezentative


