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Falimentul clasei
politice
Au trecut aproape 20 de
ani de democraie. Acești 20
de ani, salvai, într-o anumită
măsură,zidezi,desperanacă
pe măsură ce vom trăi
democraia vom reuși să ne
construim o viaă din ce în ce
mai bună, sunt șterși cu buretele, în fiecare zi, de către
ceea ce numim ”clasă politică”. În realitate, cu foarte
mici excepii, acești ”indivizi”
numii politicieni, prin actele
lor,nunumaicănurecunoscîn
nici-un fel scopul oricărui om
politic, anume acela de a servi
comunitatea, ci chiar mai
mult, se dezic de orice idee
democratică, principiul care îi
mână fiind acela că politica nu
este decât instrumentul ce le
permite realizarea intereselor
personale.Cualtecuvinte-șio
simim, fiecare dintre noi, pe
propria piele - noi nu am fi
decât”sclavii”depeplantaiile
acestora. O astfel de atitudine
se generalizează pe zi ce trece,
din nefericire nu numai la nivelul politicienilor, ci și în rândurile celor care dein funcii
în cadrul instituiilor finanate
de la bugetul de stat. Școala
mea, spitalul meu, primăria
mea etc., toate au devenit
moșii personale ale unuia sau
altuia, după cum statul a
devenit anexa clasei politice.
Nu mai contează astfel legea,
norma, ci doar bunul plac al
diferiilor indivizi cocoai în
diferitele funcii și relaiile pe
careaceștialeîntrein.
Ce înseamnă toate acestea?Doarfalimentulclaseipolitice, falimentul instituiilor
statului, al statului în cele din
urmă. Suntem în plin neocomunism...

Sesizarea
Curii Constituionale

2009 - anul negru al educaiei românești?
IANUARIE
Dispreul noului guvern faă de educaie
Deşi au votat în unanimitate actul prin care, începând cu data
de 1 octombrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare
1,000 pentru salariile personalului didactic devenea 400.00 lei
(Legea nr. 221/2008) şi deşi au promis aplicarea acestuia în
integralitate, actualii guvernanţi au ales să lovească din nou
personalul didactic și să-și manifeste dispreul faă de acesta, prin
emiterea unei ordonanţe de urgenţă (O.U.G. nr. 1/2009) care
consfinţeşte măsurile abuzive luate de Guvernul Tăriceanu prin
Ordonanţa de urgenţă nr. 151/2008.
În acest sens și în apărarea drepturilor salariailor din
învăământ, F.S.I. ”Spiru Haret” s-a adresat din nou Avocatului
Poporului, solicitându-i sesizarea Curţii Constituţionale cu
excepţia de neconstituţionalitate a art. 2 şi 3 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul
salarizării personalului din sectorul bugetar.
Totodată, la nivel local, au fost declanșate procedurile legale
pentru aplicarea necondiionată a Legii nr. 221/2008, respectiv
• continuarea în pag. 2
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F.S.I. „SPIRU HARET” s-a
adresat Avocatului Poporului, solicitându-i sesizarea
Curţii Constituţionale cu
excepţia de neconstituţionalitate a:
- Proiectului Legii privind
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea
mediului de afaceri şi
respectarea plângerilorcadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar
Internaţional;
- Proiectului Legii cadru
privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice şi
- Proiectului Legii Educaţiei
Naţionale.
Aceasta deoarece, în opinia noastră, cele trei acte
sunt emise cu încălcarea
prevederilor art. 1 alin. (4)
şi (5), art. 41 alin. (2), (5),
art. 61 alin. (1), art. 73 alin.
(1) şi (3), art. 102 alin. (1)
art. 114 alin. (1) şi art. 141
din Constituţia României.

Proteste ale
Alianei sindicatelor
din domeniul bugetar
Întrunită în şedinţă din
data de 21.09.2009, Aliana
Bugetarilor a constatat că
Guvernul Boc a ignorat
solicitările anterioare şi
acţiunea de pichetare a
sediului Parlamentului din
data de 15.09.2009, angajându-şi răspunderea atât
• continuarea în pag. 3
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realizarea și înaintarea în instană a dosarelor care privesc
calcularea corectă a salariilor și plata drepturilor salariale
neacordate, reprezentând diferena dintre drepturile
salariale efectiv încasate și drepturile salariale cuvenite
prin aplicarea Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea O.U.G.
nr. 15/2008.

la prima reuniune din acest an – aceea de a face observaţii
şi propuneri pe marginea proiectului comun de contract
colectiv prezentat de cele patru federaţii sindicale
reprezentative;
c. Prezentarea de către M.E.C.I. a unui proiect de
contract, care:
- nu conţine drepturi a căror acordare şi
cuantum sunt reglementate prin dispoziţii legale;
- nu conţine drepturi reglementate de
Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional pe
Anii 2007 – 2010, cu încălcarea principiului instituit la art.
8 alin. (2) din Legea nr. 130/1996;
- nu conţine o serie de drepturi negociate în
conformitate cu prevederile art. 50 alin. (12) din Statutul
personalului didactic şi consacrate de contractul colectiv
de muncă la nivel de ramură în vigoare, precum şi de cele
anterioare;
- nu conţine prevederile din contractul colectiv
de muncă în vigoare, ce consacră dialogul social;
d. Lipsa de reacţie a M.E.C.I. faţă de abuzurile
autorităţilor locale din întreaga ţară care, încălcând
prevederile legale în vigoare, au dispus sistarea plăţii
orelor suplimentare, a salariului de merit, a gradaţiei de
merit, a premiului lunar din suma de 2% din fondul de
salarii, a sporului pentru condiţii grele, periculoase,
nocive, penibile sau altele asemenea etc.

Muncă aproape voluntară la tezele unice
În data de 29 ianuarie 2009, la sediul Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Inovării a avut loc o întâlnire între
reprezentanii sindicatelor și reprezentanii MECI în cadrul
căreia s-au discutat, printre altele, și problemele 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 20082009.
Ignorând partenerii sociali și rezultatele negocierii,
fără să anune în nici-un fel inteniile 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 20082009, în care sunt meninute sumele din anul precedent
(2008), în plus personalul didactic de conducere,
îndrumare și control și directorii unităilor de învăământ,
degrevai total de norma didactică de predare urmând a nu
fi plătii pentru activităile desfășurate în calitate de
președinte sau membru al comisiilor pentru organizarea și
desfășurarea tezelor cu subiect unic.

Salarii, al 13-lea salariu, salariul de merit etc.
Luna februarie este cea de a doua lună în care se
înregistrează întârzieri sau plata parială a salariilor
curente în învăământul hunedorean. Nefiind o problemă
doar judeeană, ea a fost cauzată de neadoptarea
bugetului pe anul 2009, alocările bugetare, în această
situaie, fiind la nivelul lunilor corespondente din anul
precedent. Fără a fi vorba despre o circumstană
atenuantă, considerăm că această situaie nu mai poate
continua. Repetarea sa va determina, cu certitudine,
reacii negative la adresa tuturor factorilor responsabili.
Din declaraiile făcute de diferiii reprezentani ai
guvernării, cel de al 13-lea salariu se va acorda și în acest
an, pentru aceasta fiind necesară adoptarea mai întâi a
bugetului pe 2009. Astfel, chiar dacă se cunosc situaii în
care acest salariu a fost deja acordat, soluiile identificate
în acele cazuri nu pot fi generalizate, situaia legală a
acordării acestui salariu fiind doar cea ulterioară adoptării
bugetului.
În ordinea abuzurilor faă de salariaii din învăământ
se plasează și neacordarea, de către unele administraii
locale, momentan, a salariului de merit, precum și a altor
drepturi salariale. În raport cu acestea, a fost înaintat către
M.E.C.I. un protest comun al celor patru federaii sindicale.
Răspunsul oferit de doamna ministru la acest protest a fost
acela că în cursul zilei de 11.02.3009 va fi emis un act prin
care să se precizeze că în învăământ se acordă toate

FEBRUARIE
Negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel de
ramură învăământ sub semnul incertitudinii
Negocierea contractului colectiv de muncă unic la nivel
de ramură învăţământ a fost suspendată în data de 10
februarie 2009, la iniţiativa reprezentanţilor celor patru
federaţii sindicale (F.S.I. „SPIRU HARET”, F.S.L.I. , F.E.N. și
F.N.S. „ALMA MATER”).
Motivele care au stat la baza suspendării au fost
următoarele:
a. Nerespectarea de către M.E.C.I. a obligaţiei
prevăzute de art. 4 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind
negocierea contractului colectiv de muncă – respectiv
aceea de a pune la dispoziţia reprezentanţilor federaţiilor
sindicale o serie de informaţii de natură să permită o
analiză comparată a situaţiei locurilor de muncă, a
clasificării profesiilor şi meseriilor, a nivelului de salarizare,
a duratei timpului de lucru şi a organizării programului de
lucru (materialele în cauză trebuiau puse la dispoziţia
partenerilor sociali încă de la jumătatea lunii ianuarie
2009);
b. Nerespectarea de către M.E.C.I. a obligaţiei asumate
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drepturile prevăzute de legislaia în vigoare, diferitele acte normative emise de guvern în
ultimele săptămâni neaplicându-se și în acest domeniu.

MARTIE
M.E.C.I. și circul de toate zilele
Pe măsură ce noua guvernare s-a instalat mai bine, a devenit tot mai clar că nimic din tot
ceea ce s-a promis în campania electorală nu va deveni realitate. Mai mult, precum precedenii
guvernani, și în cazul actualilor guvernani poate fi afirmată existena unei voine politice
deosebit de puternică de ignorare a legislaiei în vigoare.
Afirmăm acest lucru având în vedere modul în care M.E.C.I. înelege să poarte dialogul
social. Astfel, au fost constituite o mulime de comisii (asigurarea și evaluarea calităii,
procesul de descentralizare, salarizarea în cadrul comisiilor pentru tezele unice, negocierea
unui nou contract colectiv de muncă la nivel de ramură etc.), fără însă ca eforturile din aceste
comisii să fie luate câtuși de puin în considerare. Chiar și atunci când activitatea acestor
comisii s-a încheiat – salarizarea în cadrul comisiilor pentru tezele unice -, rezultatele la care s-a
ajuns au fost ignorate în actele normative promulgate de către minister. Cu alte cuvinte, toate
aceste comisii și negocieri par a nu mai avea alt rol decât acela de a ine ocupai pe
reprezentanii federaiilor sindicale din învăământ, în tot acest timp M.E.C.I. elaborând, în
paralel, acte normative care nu numai că nu sunt produsul unui dialog social, dar ignoră
adesea și realitatea.
Ca atare, F.S.I. ”Spiru Haret” a decis, în acel moment, să se retragă din toate negocierile
până în momentul în care nu va deveni evidentă poziia guvernanilor și a M.E.C.I. faă de
sindicate și de calitatea acestora de parteneri sociali.
Avem totuși, în pofida declaraiilor de o anumită natură a reprezentanilor ministerului,
însă a aciunilor cu un cu totul alt coninut, o certitudine: tot ceea ce întreprinde ministerul în
ultimul timp, toate deciziile adoptate nu au alt scop decât reducerea cheltuielilor cu educaia.
În nici-un moment și sub nici o formă actuala guvernare nu a urmărit și nu urmărește calitatea
educaiei. Toate declaraiile în acest sens, indiferent de cine le-a făcut și sub ce formă au fost
puse, aparent, în discuie, nu reprezintă decât ”replici” în circul zilnic pe care actuala guvernare
îl întreine la toate nivelele sale.
Consiliul Naional al Federaiei Sindicatelor din Învăământ ”Spiru Haret”
Biroul Executiv al Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ “SPIRU HARET”, întrunit statutar
în şedinţa ordinară la data de 11 martie 2009, a decis convocarea Consiliului Naţional al
Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”, în data de 17 martie 2009. La această
întâlnire au primit invitaii și responsabilii politici ai actualei guvernări: Președintele României,
Primul Ministru al României și Președinte P.S.D. Scopul acestor invitaii este acela de a obine
răspunsuri tranșante la problemele cu care se confruntă sistemul educativ, iar dintre acestea,
în primul rând, dacă actuala guvernare mai recunoaște sau nu sindicatelor rolul de parteneri
sociali. Evident, în cazul unui răspuns afirmativ, este necesar ca aciunile guvernanilor să
dovedească acest lucru, un răspuns negativ obligând sindicatele să amenine cu formele de
protest permise de lege, inclusiv declanșarea unei greve generale.

APRILIE
Descentralizarea: interes al clasei politice
La sediul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, a avut loc un seminar, la care au
participat experţi ai Băncii Mondiale, ai M.E.C.I. şi ai federaţiilor sindicale. Tema discuţiilor a
fost descentralizarea. Din partea federaţiei noastre au participat Gheorghe Isvoranu, Marius
Ovidiu Nistor, Tudor Spiridon, Paul Rusu, Ionel Barbu şi Valeriu Partene.
În primul rând, experţii Băncii au prezentat exemple de descentralizare a învăţământului din
• continuarea în pag. 4
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sindicatelor din domeniul
bugetar • continuare din
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asupra Legii cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, lege prin care veniturile salariale ale personalului bugetar se vor
diminua drastic în ultimele
trei luni ale anului 2009, cât
şi asupra Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi
instituţii publice şi raţionalizarea cheltuielilor din
instituţii publice, lege prin
care angajaţilor din instituţiile publice li se vor
acorda 10 zile libere, neplătite, în perioada octombriedecembrie 2009.
În aceste condiţii, Alianţa
B u g e t a r i l o r a h o t ă râ t
continuarea acţiunilor de
protest, conform următorului calendar:
- pichetarea sediilor PD-L şi
PSD din toată ara – 30
septembrie 2009, în intervalul orar 11.00–13.00;
- grevă generală de o zi în
întregul sector bugetar –
5 octombrie 2009;
- participarea la mitingul
organizat cu prilejul „Zilei
Internaţionale a Muncii
Decente” – 7 octombrie
2009;
- neimplicarea / neparticiparea salariaţilor din
sectorul bugetar la organizarea alegerilor prezidenţiale – 22 noiembrie
2009 (și 6 decembrie 2009
în cazul unui al doilea tur
de scrutin).
Alianţa Bugetarilor solicită, în continuare, Guvern u l u i Ro m â n i e i u r m ă toarele:
- renegocierea, în regim de
urgenţă, a Legii privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
- stoparea disponibilizărilor
în sectorul bugetar;
- renunţarea la acordarea
concediului fără plată,
forţat.

2009 - Anul negru al educaiei române

Modificări constante
în cuprinsul
pachetelor de legi
Deși dispoziţiile cuprinse
deja în proiectul Legii cadru
privind salarizarea unitară a
personalului plătit din
fonduri publice afectează
negativ salariaii bugetari (în
sensul diminuării veniturilor de natură salarială
ale personalului din sistem,
pierderii unor drepturi ale
salariaţilor din educaţie,
îngheării salariilor pe
perioadă nedeterminată
indiferent de rata inflaţiei și
concedieri), ultima variantă
a legii, postată pe site-ul
Guvernului, alta decât cea
asumată în Parlament,
cuprinde o serie de modificări, de natură să prejudicieze şi mai mult interesele salariaţilor din sistemul bugetar – în general – şi
ale celor din învăţământ – în
special.
Luând în calcul doar
textele noi, inexistente în
varianta iniţială, dar apărute în forma actuală a
textului – cu precizarea că
niciunul dintre amendamentele propuse de F.S.I.
„SPIRU HARET”, de natură
să vină în sprijinul membrilor de sindicat, nu a fost
luat în considerare, suntem
în măsură să atragem
atenia asupra următoarelor:
- valoarea coeficientului de
ierarhizare 1,00 pentru
anul 2010 este de 705 lei,
dar creşterea coeficientului de ierarhizare 1,00
după anul 2010 va fi condiţionată de reducerea
numărului de angajaţi
(art. 12);
- suma sporurilor şi indemnizaţiilor individuale nu va
depăşi 30% din salariul de
bază (art. 23);
- nu se acordă sporul
pentru orele lucrate peste
programul de lucru şi
premiul din suma de 2%
constituită pe fondul de
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state ca Olanda, Finlanda şi Marea Britanie, precizând însă faptul că procesul de
descentralizare a început în anul 1917 şi continuă şi în prezent pe anumite componente, chiar
dacă s-a apropiat de finalizare în anii 90. Reprezentanţii F.S.I. ,,SPIRU HARET'' au apreciat că
aceste exemple nu sunt relevante în condiţiile în care statele respective alocă cel mai mare
procent din PIB pentru educaţie.
Experţii au precizat şi faptul că, în statele de origine latină, sistemul de învăţământ este, în
general, mai centralizat; în schimb, în România, învăţământul este mult mai descentralizat,
chiar decât în statele cu tradiţie. În plus, s-a arătat în mod clar că finanţarea învăţământului
este responsabilitatea Guvernului, care trebuie să aloce autorităţilor locale toate sumele
necesare solicitate.
Reprezentanţii F.S.I. ,,SPIRU HARET'' au adresat o serie de întrebări, răspunsurile primite
arătând, fără nici o îndoială, că descentralizarea nu reprezintă decât interesul clasei politice de
a ”intra” în școli:
1. Întrebare: Banca Mondială instituie obligaţii în sarcina statelor în materia descentralizării?
Răspuns: NU. Banca Mondială, dacă este întrebată, poate face recomandări sau poate
prezenta informaţii; în niciun caz nu impune sau decide.
2. Întrebare: Descentralizarea are ca efect creşterea calităţii actului educaţional?
Răspuns: NU. Descentralizarea administrativă nu duce neapărat la creşterea calităţii; din
contră, poate genera diferenţieri sensibile între diferite comunităţi.
3. Întrebare: Descentralizarea trebuie privită ca un scop în sine sau ca parte a unui pachet de
măsuri?
Răspuns: NU. Descentralizarea nu poate fi un scop în sine. Nici nu se poate discuta despre
descentralizare în afara unui pachet de măsuri, de natură să conducă la o reformă reală.
4. Întrebare: Se poate face descentralizare în condiţii de criză economică?
Răspuns: NU, doar în condiţii de stabilitate economică şi de finanţare corectă a
învăţământului.
5. Întrebare: Se poate face finanţare per capita în condiţii de criză economică?
Răspuns: NU.
Grevă generală
În şedinţa din data de 30.04.2009 a Birourilor reunite ale F.S.L.I., F.S.I. „Spiru Haret”, FEN şi
FNS “Alma Mater”, au fost analizate problemele cu care se confruntă salariaţii din învăţământ
şi cercetare şi au constatat următoarele:
1. Prin O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea
unor măsuri financiar-fiscale, de la cheltuielile de personal pentru învăţământul
preuniversitar a fost tăiată suma de 811,89 milioane lei, iar din bugetul MECI, suma de 676
milioane lei. În aceste condiţii, fondurile pentru plata integrală a salariilor în anul 2009 şi
pentru continuarea investiţiilor în infrastructura din unităţile de învăţământ sunt insuficiente.
2. Cercetarea a primit în anul 2009 un buget diminuat cu peste 70% faţă de cel din anul 2008,
fapt care va conduce la imposibilitatea continuării unor programe şi contracte de cercetare,
precum şi la concedierea a numeroşi cercetători.
3. Noua lege de salarizare din sectorul bugetar, pe care Guvernul României intenţionează să o
elaboreze, nu va fi niciodată unitară, atâta timp cât reprezentanţii justiţiei, internelor şi
afacerilor externe, invocând legile speciale de salarizare, refuză să propună funcţii echivalente
cu cele din sectoarele bugetare defavorizate în acest moment.
4. Prin O.U.G. nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei
publice, Guvernul oficializează politizarea funcţiilor de conducere.
5. Descentralizarea în învăţământul preuniversitar, gândită de Guvernul Boc, va avea
consecinţe dezastruoase asupra procesului instructiv-educativ.
6. Strategia “Educaţie şi Cercetare pentru Societatea Cunoaşterii” nu poate fi pusă în aplicare
din cauza lipsei resurselor financiare necesare.
7. Este fără precedent faptul că o lege - Legea nr. 221/2008 privind creşterile salariale ce se vor
acorda în anul 2008 personalului din învăţământ - votată în unanimitate de Camera
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Deputaţilor, promulgată de Preşedintele României şi
declarată constituţională, nu se aplică.

Monitorizare pentru evaluarea modului în care s-au
realizat şi se vor realiza cheltuielile de investiţii în educaţie.
3. Definitivarea principiilor şi calendarului privind
descentralizarea, conform anexei 1.
4. Menţinerea titularizării în sistemul naţional de
învăţământ şi în viitoarele legi ale educaţiei.
5. Preluarea în corpul Legii Salarizării unitare a sistemului
bugetar, a unui model european de ierarhizare a
categoriilor de bugetari. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării va susţine plasarea cadrelor didactice cât mai
aproape de vârful ierarhiei.
6. Proiectele şi programele de cercetare aflate în derulare
se continuă prin alocarea corespunzătoare a creditelor
bugetare aprobate şi prin utilizarea creditelor de
angajament.
7. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi partenerii
sociali încep discuţiile pe legile învăţământului la data de
15 mai a.c.
8. Asigurarea finanţării pentru anul şcolar 2008-2009 a
numărului de beneficiari ai bursei ,,Bani de Liceu''.
9. Suspendarea grevei anunţate.
10. În cazul în care nu se vor respecta termenii acestui
acord, sindicatele din învăţământ îşi rezervă dreptul de a
relua acţiunile de protest.

În aceste condiţii, Birourile celor patru federaţii sindicale
din învăţământ, pe baza rezultatelor referendumului
desfăşurat în rândul membrilor sindicatelor afiliate, au
hotărât reluarea conflictului de muncă, prin:
• Grevă generală în zilele în care se desfăşoară tezele cu
subiect unic.
• Nesusţinerea Strategiei “Educaţie şi Cercetare pentru
Societatea Cunoaşterii”, asumată de federaţiile sindicale
din învăţământ prin Acordul încheiat în data de
24.10.2008, până când Guvernul României şi Legislativul
nu vor asigura finanţarea necesară aplicării acesteia.
Greva se amână - Acord pe muchie de cuit
În urma întâlnirii din data de 6 mai 2009 dintre
reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ şi cei ai
Guvernului, a fost încheiat un acord şi s-au suspendat
acţiunile de protest.
La negocierea acordului au participat birourile
executive ale celor patru federaţii reprezentative din
educaţie, partea guvernamentală fiind reprezentată de
ministrul educaţiei, d-na Ecaterina Andronescu, ministrul
finanţelor, dl. Gheorghe Pogea, ministrul administraţiei şi
internelor, dl. Dan Nica, ministrul muncii, dl. Marian Sârbu,
secretari de stat, consilieri.
Federaţia ,,Spiru Haret'', prin reprezentanţii săi, a
respins iniţial acest acord, considerând că documentul nu
reprezintă nici un fel de garanţie a soluţionării problemelor
existente în învăţământ.
În faţa refuzului de semnare a acordului, reprezentanţii
guvernamentali au ameninţat cu excluderea federaţiei de
la negocierile privind legea salarizării unice, procesul de
descentralizare şi viitoarea lege a educaţiei.
Având în vedere această situaţie şi necesitatea ca
reprezentanţii ,,Spiru Haret'' să participe la elaborarea
acestor documente de interes pentru educaţie, s-a decis
semnarea acestui acord.

MAI
Demersuri pentru corectarea OUG 40 / 2009
În data de 19 mai a.c. reprezentanţii Federaţiei
Sinsicatelor din Învăţământ ”Spiru Haret'' au participat la
lucrările Comisiei învăţământ din Camera Deputaţilor.
Participarea reprezentanţilor federaţiei noastre a fost
necesară datorită faptului că se află în discuţie Legea
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
40/2009. În acest sens, reprezentanţii F.S.I. ”SPIRU HARET''
au depus ample materiale la comisiile de învăţământ ale
celor două Camere, prin care se solicită modificarea
textului O.U.G. nr. 40/2009, prin legea de aprobare, având
în vedere atât textul convenit în cadrul Comisiei de Dialog
Social, cât şi numeroasele propuneri primite din partea
salariaţilor din învăţământ, licenţiaţi în Pedagogia
Învăţământului Preşcolar şi Primar, precum şi situaţiile
întâlnite în practică (facem precizarea că un material
similar a fost înaintat şi ministrului educaţiei, cercetării şi
inovării). În egală măsură, au avut loc şi întâlniri prealabile
cu senatori şi deputaţi, care au susţinut punctul nostru de
vedere în cadrul Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă,
Tineret şi Sport a Camerei Deputaţilor.
Propunerile F.S.I. ,,SPIRU HARET'' au vizat 3 aspecte
principale:
a) menţionarea, în mod explicit în textul Legii 84/4995 şi al
Legii 128/1997 a celor două noi funcţii: ”profesor pentru
învăţământul preşcolar'' şi ”profesor pentru învăţământul
primar'';

ACORD
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale şi reprezentanţii federaţiilor sindicale din
învăţământ Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia Educaţiei Naţionale, Federaţia Sindicatelor
Independente din Învăţământ ,,Spiru Haret'' şi Federaţia
Naţională Sindicală ,,Alma Mater'', în urma dezbaterilor,
au convenit asupra următoarelor:
1. Resursele alocate Educaţiei prin buget, vor fi asigurate
de Ministerul Finanţelor Publice, fără a afecta nivelul
veniturilor salariale pe anul 2009.
2. Constituirea, în cursul lunii mai a.c. prin Ordin al
Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, a Comisiei de

• continuarea în pag. 6
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b) eliminarea prevederii din O.U.G. nr. 40/2009 referitoare
la salarizarea acestor noi funcţii conform legii unice de
salarizare şi crearea posibilităţii salarizării persoanelor în
cauză pe actuala grilă, pentru funcţia de profesor;
c) completarea art. 7 din Legea nr. 128/1997 cu condiţiile
de studii pentru toate funcţiile, în special pentru cele nou
introduse – ,,profesor pentru învăţământul preşcolar'' şi
,,profesor pentru învăţământul primar'' – precum şi
reglementarea studiilor universitare de licenţă şi a
studiilor universitare de masterat (ciclurile Bologna).
Dacă primul obiectiv a fost atins, beneficiind de
sprijinul a doi deputaţi, dar şi al preşedintelui comisiei, în
problema salarizării, textul a rămas cu menţiunea ”plata se
va face începând cu data de 01.01.2010'', ca urmare a
intervenţiilor agresive ale domnului deputat Cătălin
Croitoru. Totodată, datorită faptului că membrii Comisiei sau pierdut în discuţii inutile şi colaterale, nu au fost
prevăzute în textul adoptat de Comisie condiţiile de studii
pentru cele două noi funcţii.

primul ministru a tăiat 40% din salariile negociate. În plus,
nonşalant, a declarat că fiecare partener de dialog a cerut
cât a dorit, dar va primi pe măsura disponibilităţii
financiare.
O astfel de abordare ignoră însă faptul că nivelurile de
salarizare prevăzute în proiectul de lege nu au fost
”cerute”, ci ”negociate” cu reprezentanţii ministerelor. Pe
parcursul acestor luni de discuţii şi analize, guvernul nu a
ştiut care-i sunt ”disponibilităţile financiare”?
De fapt, prin gestul de a reduce ,,pe şest'' salariile
negociate şi a ne pune în faţa faptului împlinit, guvernul
Boc calcă în picioare toate negocierile, toate protocoalele
şi toate convenţiile pe care le-au încheiat organizaţiile
sindicale cu Ministerul Muncii, al Educaţiei şi al Finanţelor,
arătând astfel cât de mult contează pentru el dialogul
social.

IULIE
Reduceri de posturi în învăământ

IUNIE

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării adoptă
decizia reducerii cu 4% a personalul didactic. În acest fel,
aproximativ 20000 de cadre didactice ar putea rămâne fără
salarii de la 1 septembrie.
Anunţul a fost făcut cu 24 de ore înaintea primelor
discuţii ale autorităţilor de la Bucureşti cu reprezentanţii
Fondului Monetar Internaţional.
Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la FMI
spune că o decizie de genul concedierilor poate fi una
potrivită atât timp cât are la bază o analiză reală. Anunţul
făcut ieri de ministru transformă Ministerul Educaţiei în
angajatorul care operează cea mai mare reducere de
personal de la începutul anului. Conform datelor ANOFM,
în 2009 au fost raportaţi peste 105 mii de noi şomeri.
Oficial, motivul invocat de Ministerul Educaţiei a fost
acela al scăderii brutale a numărului elevilor prinşi în
sistemul de învăţământ pentru 2009-2010, neoficial însă
sindicatele afirmând că ministerul nu mai are de unde să
plătească aceste lefuri.
Potrivit sindicatelor din învăţământ, primii candidaţi
vor fi suplinitorii şi cei care au, la momentul de faţă, o clasă
incompletă, de sub 25 de elevi. La un salariu mediu de
1.200 lei, reducerea cu peste 19.000 a numărului de
profesori angajaţi ar aduce Ministerului Educaţiei, până la
sfârşitul anului, o economie de 114 milioane de lei.
În urma unei note interne, referitoare la eliminarea
unor posturi, pe care Ministerul Educaţiei a trimis-o
săptămâna trecută inspectoratelor şcolare, sindicatele au
calculat că un număr de aproximativ 20.000 de cadre
didactice vor trebui să părăsească sistemul începând cu
anul şcolar 2009-2010, respectiv peste 4% din total.
În timp ce reprezentanţii ministerului susţin că aceasta
este o acţiune care se întreprinde în fiecare an, bazându-se
pe evoluţia numărului de elevi, sindicatele consideră că

Finalizarea discuţiilor privind salarizarea personalului din
învăţământ
În cursul lunii iunie 2009 au avut loc mai multe runde
de discuii între reprezentanţii federaţiilor sindicale
reprezentative din învăţământ, ai Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Inovării şi ai Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, a căror temă principală a fost salarizarea
personalului din învăţământ așa cum se preconiza că va fi
reglementată în viitoarea lege unitară de salarizare a
personalului din sectorul bugetar.
Proiectul grilelor de salarizare pentru personalul
didactic şi personalul didactic auxiliar din învăţământ –
care conţine coeficienţi de ierarhizare ce includ, pe lângă
majorări, şi unele din drepturile salariale suplimentare
reglementate de legislaţia în vigoare (sporul de fidelitate,
sporul de uzură psiho-intelectuală, sporul de vechime)
reprezenta, prin coninutul său, o reașezare a educaiei și
din punct de vedere salarial la locul cuvenit (spre exemplu,
salariul pentru profesor I cu gradul I era prevăzut un
coeficient de 9,2, în timp ce pentru un învăător debutant,
la celălalt capăt al scalei, un coeficient de 3,5).
În plus erau meninute totalitatea sporurilor și
indemnizaiilor prevăzute de legislaia în vigoare.
”Noutăţi'' în legea salarizării unice a bugetarilor sau
”Guvernul cu... mai multe feţe''
Dacă negocierea purtată între federaţiile sindicale din
învăţământ şi M.E.C.I. asupra legii unice de salarizare a
decurs bine, raportat la rezultatele sale, reprezentând
realizarea unui prim pas pentru o salarizare decentă în
educaţie, în ultimele zile ale lunii s-a putut afla că, din pix,

• continuarea în pag. 7
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măsura este o consecinţă a încercării Guvernului de a
reduce cheltuielile cu personalul bugetar şi a ministerului
de resort de a se încadra în bugetul alocat pentru educaţie.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Muncă şi
Solidaritate Socială,
Federaţia Naţională a Statisticienilor din România,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publică
„PUBLISIND”,
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor,
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului
Contractual,

AUGUST
Federaţiile sindicale din educaţie resping ultima variantă
a proiectului Legii de salarizare unitară în sectorul
bugetar!

Analizând textul Proiectului Legii cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice,
Constatând că, în măsura în care textul respectiv va fi
pus în aplicare, va avea drept efect crearea de inechităţi
prin pierderea unor drepturi câştigate ale personalului din
sectorul bugetar, diminuarea veniturilor acestei categorii
de personal etc.,
Faţă de modul în care Guvernul a decis promovarea
Legii respective, cu încălcarea regulilor elementare ale
dialogului social şi prin desconsiderarea instituţiilor
statului de drept,
Au hotărât următoarele să constituie ALIANŢA
BUGETARILOR pentru renegocierea Legii cadru privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice.
Organizaţiile sindicale membre ale ALIANŢEI au
hotărât să acţioneze cu bună-credinţă, cu solidaritate şi în
respectul independenţei şi autonomiei fiecăreia, în
vederea atingerii următoarelor obiective:
1. renunţarea de către Guvern la angajarea răspunderii în
faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului asupra Proiectului
Legii cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice;
2. renegocierea Proiectului Legii cadru privind salarizarea
unitară a personalului plătit din fonduri publice şi
supunerea sa dezbaterii camerelor Parlamentului
României;
3. stoparea disponibilizărilor în sectorul bugetar;
4. neacceptarea concediului fără plată forţat.
Pentru realizarea obiectivelor prevăzute ALIANŢA va
desfăşura o serie de acţiuni, conform unui calendar stabilit
de părţi, care cuprinde, între altele, şi:
1. pichetarea Palatului Parlamentului – 15 septembrie
2009;
2. grevă generală de o zi în întregul sector bugetar – 5
octombrie 2009;
3. neimplicarea / neparticiparea salariaţilor din sectorul
bugetar la organizarea alegerilor prezidenţiale – 22
noiembrie 2009 (+ 6 decembrie 2009, după caz).

F.S.L.I., F.S.I. ,,Spiru Haret'', F.E.N. şi F.N.S. ,,Alma
Mater'', în numele salariaţilor din învăţământ, resping
categoric ultima variantă a proiectului privind Legea
salarizării unitare din sectorul bugetar. Punerea în practică
a acestui proiect legislativ, ar conduce la accentuarea
actualelor inechităţi privind salarizarea în sectorul bugetar
şi la prăbuşirea, iremediabilă, a învăţământului românesc.
Mult aşteptata şi necesara reformă a şcolii va fi sortită
eşecului, atât timp cât guvernanţii îşi vor bate joc, mai
departe, de resursa umană din învăţământ,
recompensându-i munca cu salarii de mizerie. Salariaţii din
învăţământ riscă să rămână, în continuare, ,,cenuşăreasa''
sectorului bugetar, iar actualii ”bugetari de lux” nu-şi vor
pierde acest statut.
După ce, în urma negocierilor între reprezentanţii
salariaţilor bugetari şi cei ai M.M.F.P.S. s-a conturat un
proiect de grilă care elimina inacceptabilele discrepanţe
salariale actuale, conducerea aceluiaşi minister, în mod
unilateral, a ”mutilat'' această grilă, diminuând cu peste
40% coeficienţii de ierarhizare pentru salariaţii din
învăţământ şi sănătate. Pentru a demonstra că nu sunt cu
nimic mai prejos decât ,,specialiştii'' de la M.M.F.P.S.,
contabilii Ministerului Finanţelor au mai dat o lovitură
acestor categorii de salariaţi, aruncându-i şi mai mult spre
partea inferioară a grilei.
Atât timp cât România va fi condusă de oameni cu o
astfel de mentalitate, această ţară este condamnată să se
zbată în mediocritate şi mizerie.

SEPTEMBRIE
Sindicatele din domeniul bugetar se aliază
Constatând că Guvernul le-a ”dus cu zăhărelul”,
sindicatele din domeniul bugetar au constituit o Alianţă
pentru renegocierea Legii salarizării unice.
Federaţia Naţională a Sindicatelor „ALMA MATER”,
Federaţia Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”,
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
Federaţia „SANITAS” din România,
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Finanţe,
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţia
Locală,

În plus, având în vedere și consecinele negative ale
Legii educaiei naionale, sindicatele din învăământ au
decis boicotarea prezenei politicienilor la festivităile
prilejuite de deschiderea anului școlar.
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Modificări constante în
cuprinsul pachetelor de legi
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salarii. Ca urmare a completării textului, nu se va
acorda nici sporul de 100%
pentru munca prestată în
zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare
legală (art. 30).
- salarizarea absolvenţilor
ciclului I şi II (Bologna) se
face la nivelul absolvenţilor cu studii superioare de lungă durată, iar
nu diferenţiat (art. 38).
În egală măsură, dorim să
facem o serie de precizări cu
privire la Proiectul Legii privind reorganizarea unor
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea
mediului de afaceri şi respectarea înelegerilor-cadru
cu Comisia Europeană şi
Fondul Monetar Internaţional:
- art. 10 din Lege instituie
obligativitatea diminuării cheltuielilor de
personal, în perioada
octombrie-decembrie
2009, în medie cu 15%/
lună, prin: acordarea
unui număr de maxim 10
zile concediu fără plată /
reducerea programului
de lucru / ambele măsuri
combinate / o altă măsurăcuefectechivalent.
- Art. 11 stipulează că orele
suplimentare vor fi
compensate numai cu
timp liber, fără plata de
sporuri.
- Art. 17 reglementează
condiţiile în care se poate
cumula pensia cu salariul,
şi anume: beneficiarii
dreptului de pensie care
realizează venituri salariale pot cumula pensia
netă cu veniturile astfel
reali-zate dacă nivelul
aces-teia nu depăşeşte
nivelul salariului mediu
brut pe economie utilizat
la fundamentarea bugetuluiasigurărilorsociale.

5 octombrie 2009

GREVĂ GENERALĂ
ÎN ÎNTREG SISTEMUL BUGETAR

Spunei NU incapacităii guvernamentale!
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