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???
care ne conduc...

Trebuie să reducem chel-
tuielile bugetare! O idee pe
care o tot auzim de o vreme
încoace și cu care, având în
vedere criza economică în
care se zbate România, am
putea, în anumite condi�ii, fi
de acord. Suntem în criză?
Da, un fapt pe care nu îl
putem nega atunci când ne
uităm în propriile portofele.
Nu, în măsura în care ne
uităm însă spre clasa politică
(guvernan�i, institu�iile pe
care le conduc, dar și
administra�ie publică locală),
membrii acesteia, pe zi ce
trece, accentuând tot mai
multchiohlanul lacarepetrec
dedoăzecideani.

Oricum, criza se cere ges-
tionată. Cine crede însă că
marea agita�ie a celor de la
guvernare privește gestio-
narea crizei și situa�ia
popula�iei, suferă, într-un fel
sau altul, de grave probleme
de gândire (pentru a ne
exprima, totuși, cu ceva
elegan�ă). A anun�a că
singura posibilitate de a ieși
din criză este tăierea
salariilor și pensiilor nu
dovedește decât incom-
peten�a celui care nici măcar
nu își dă seama de propria sa
prostie. Tranșa de la FMI, de
altfel, nu va face nici doi bani
în astfel de condi�ii, la
toamnă urmând să ne aflăm
într-o situa�ieșimaigrea.

Având de-a face cu ”un
doctor care a lăsat infecţia să
coacă fără să facă nimic şi pe
urmă zice că e musai să-ţi
taie piciorul, că altfel mori”,
este evident șansele de a ieși
din criză vor apare doar după
ce acești ??? care ne conduc
vorplecaacasă.

Presiuni în afara
legii ale M.E.C.T.S.

și inspectoratelor școlare
împotriva declanșării

grevei generale

Având în vedere situa�ia
economică existentă și pro-
iectatele măsuri pe care
guvernan�ii doresc să le
adopte, precum și absen�a
oricărei disponibilită�i a
acestora la dialog și nego-
ciere, este evident că până
la declanșarea grevei gene-
rale în educa�ie nu mai este
decât un pas. Cumulat cu
dezastrul pe care proiectul
legii educa�iei amenin�ă să îl
genereze în măsura în care
va fi adoptat și promulgat,
greva generală se impune și
mai mult ca singură posibi-
litate de reac�ie din partea
salaria�ilordin educa�ie.

Î n a c e s t c o n t e x t ,
M.E.C.T.S. și inspectoratele
școlare au demarat o serie
de ac�iuni menite să inti-
mideze salaria�ii din edu-
ca�ie în încercarea acestora,
în lipsa oricărui dialog
social, să blocheze sfârșitul
anului școlar.

Astfel, a fost cazul, în
primulrând,cuparticipan�ii la
mitingul din data de 19 mai,
inspectoratele școlare
solicitând liste nominale cu
cadrele didactice învoite în
respectiva zi, respectiv
motivele pentru care au fost
învoite. Uitând că sunt în
primul rând cadre didactice și
că este în joc chiar statutul
nostru, mul�i dintre ”colegii”
care ocupă în prezent func�ii
de conducere, la nivelul I.S.J.,
sau în calitate de directori, au
dat dovadă de mult exces de
zel fie în realizarea listelor, fie
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Birourile Executive ale
, ,

şi
, reunite în şedinţă astăzi, 12 mai 2010, au aprobat următorul

calendar de acţiuni comune de protest:
1. ;
2.

;
3.

;
4.

;
5. .

Federaţiei Sindicatelor Libere din
Învăţământ Federaţiei Sindicatelor din Învăţământ „SPIRU HARET”
Federaţiei Educaţiei Naţionale Federaţiei Naţionale Sindicale „ALMA
MATER”

netrecereanotelorşiacalificativelorîndocumenteleşcolareoficiale
participarea la mitingul organizat de confederaţiile sindicale în
data de 19 mai 2010, în Bucureşti
neparticiparea la examenele naţionale şi la orice tip de evaluare,
precum şi neîncheierea situaţiei şcolare, având drept rezultat
blocarea sfârşitului de an şcolar
organizarea de mitinguri ale organizaţiilor sindicale din
învăţământ în municipiile reşedinţă de judeţ şi în municipiul
Bucureşti în data de 1 Iunie 2010
declanşarea grevei generale în învăţământ în data de 31 mai 2010

Comunicat de presă - 12 mai 2010
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„Situaţia (din România n.r.) s-a degradat mai mult decât am crezut. Ca
urmare, am cerut noi măsuri.

: dacă vreţi să faceţi economii,
măriţi impozitele şi mai ales impozitele pentru cei bogaţi. Guvernul a spus

NU, noi suntem cei care decidem. Şi ăsta e adevărul : Guvernul decide
întotdeauna, nu FMI." (declara�ia șefului FMI - Dominique Strauss Kahn)

Guvernul român ne-a spus : vom tăia 25%
din salariile funcţionarilor. Noi am spus NU

GREVĂ GENERALĂ
Durata:
Motive:

Mod de desfășurare:

nelimitată
1) lipsa dialogului social în elaborarea

Legii Educa�iei Na�ionale
2) diminuarea veniturilor de natură salarială
3) concedieri masive în învă�ământ

pe durata grevei se suspendă
toate activită�ile,
unită�ile școlare fiind închise

Minciuna guvernamentală

"
. Cheltuielile au fost scăpate de sub control în

ultimii ani după părerea lor şi au considerat că cea mai bună cale
pentru a rezolva problema bugetului este să se concentreze pe
reducerea cheltuielilor. A fost decizia lor". (şeful misiunii FMI în

România, Jeffrey Franks, într-o declara�ie dată Euronews, prin care
arăta că decizia de a tăia salariile şi pensiile a aparţinut guvernului

român)

A fost decizia Guvernului să se concentreze mai mult pe partea
reducerii cheltuielilor
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Presiuni în afara legii ale
M.E.C.T.S. și inspectoratelor
școlare împotriva declanșării
grevei generale

continuare din pag. 1•

în încercarea de a-i convinge
pe poten�ialii participan�i să
renun�elaparticipare.Cualte
cuvinte, fără să luăm în calcul
aici, având în vedere ac�iunile
lor, faptul că se dezic astfel de
însăși calitatea lor de cadre
didactice, vom sublinia doar,
încă o dată, că ac�iunile de
protestsuntperfectlegale.

Cum însă respectarea
legii în această �ară se pare că
a devenit facultativă pentru
cei afla�i în func�ii de
conducere, se pare că
presiunile nu s-au oprit aici.
Doamna secretar de stat Iulia
Adriana Oana Badea, printr-o
notă adresată inspecto-
ratelor școlare vrea mai mult:
ca acestea și directorii
unită�ilor de învă�ământ să
depună toate eforturile
necesare încheierii acestui an
școlar. Ignorându-se con-
flictul de muncă aflat în
derulare, legalitatea acestuia
și incapacitatea guverna-
mentală de a purta un dialog,
motivându-seîncăodatăprin
”recesiunea economică
manifestată la nivel mondial”
și amintind faptul că ”elevii
sunt principalii beneficiari ai
munciinoastre”,doamnamai
sus amintită dorește deja
notificările de grevă, situa�ia
exactă în fiecare școală cu cei
care intră în grevă, comisiile
de bacalaureat care vor fi
afectate de grevă etc. Ce
în�elegem?

Că în momentul în care
citi�i aceste rânduri, ”acarii”
teritoriali vor fi început să
realizeze deja liste peste liste
cu cei care vor fi în grevă și,
mai ales, vor fi început deja
presiunile pentru a nu se
intra în grevă.

Având în vedere ile-
ga l i tatea ș i mai a les
imoralitatea demersurilor
î n t r e p r i n s e d e c ă t r e
minister, inspectorate și
anumi�i di-rectori de școli,
s o l i c i t ă m t u - t u r o r

• continuare în pag. 3a

Peste 60.000 de protestatari au participat, miercuri dimineaţa, în Piaţa Victoriei, la mitingul
organizat de cele cinci confederaţii sindicale, în semn de protest faţă de scăderea salariilor şi
pensiilor, potrivit estimărilor sindicaliştilor. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei
Capitalei, Marius Militaru, a declarat pentru MEDIAFAX că aproape 20.000 de sindicalişti au
participat la miting. Diferenţa dintre estimările organizatorilor şi cele ale jandarmilor este mare,
dar chiar şi făcând o medie între acestea rezultă o participare record pentru perioada de după
revoluţia din 1989.

Învăţământul hunedorean a fost reprezentat la acest miting de o numeroasă delegaţie
formată din 150 persoane, membri ai SIP Hunedoara din toate zonele judeţului.

Participan�ii la miting au scandat numeroase mesaje la adresa guvernan�ilor: "Ne ciuruiţi cu
25%/Vă decapităm 100%", "Ne-aţi promis lapte şi miere şi ne-aţi dat concediere!", "Stop politicii
criminale!". Pe de altă parte, majoritatea pancartelor agitate la miting au vizat măsurile de
austeritate anunţate de guvern din cauza crizei. "Nouă ne-aţi lăsat un pic/La voi n-aţi tăiat nimic"
şi "Udrea, cu poşeta ta/Trăieşte toată instituţia mea!" etc. De altfel, mitingul de protest din Piaţa
Victoriei i-a provocat pe participanţi la un veritabil concurs de lozinci cu ironii amare la adresa
guvernului şi a lui Traian Băsescu, dincolo de acestea scandându-se destul de des ”Jos Guvernul!”
și ”Jos Băsescu!”.

Încercând să ilustreze situa�ia la care vor conduce preconizatele măsuri de reducere a
salariilor și pensiilor, FSI ”Spiru haret” a plasat în fa�a tribunei două mese: "masa săracului" şi
"masa bogatului". Pe "masa săracului" și-au găsit locul cartofi şi covrigi, în timp ce pe masa
bogatului, din abunden�ă, s-au regăsit şampanie, pepene, cozonac și multe alte ”bunătă�i”.
”Meniul”, dincolo de concretul alimentelor, presupunea: pentru bogaţi - la felul 1 - acordarea la

19 mai 2010 - Miting de protest

AC�IUNI DE PROTEST A
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membrilor de sindicat să
refuze orice confirmare sau
infirmare a participării la
greva generală, venită
dinspre minister, inspec-
torat sau conducerea școlii
nu se vor completa sau

semna nici un fel de tabele
cu privire la participarea la
grevă, nu se vor completa
nici un fel de declara�ii de
participare sau nepar-
ticipare la grevă sau la
examenul de bacalaureat
Notificările privind greva
vor fi realizate, în termenul
legal, de către organiza�iile
sindicale

(

).

prin fiecare lider
de sindicat.

Presiuni în afara legii ale
M.E.C.T.S. și inspectoratelor
școlare împotriva declanșării
grevei generale

continuare din pag. 2•

Noul proiect al legii educa�iei na�ionale constituie o preocupare, având în vedere amplele sale
implica�ii, pentru întreaga societate românească. În acest sens, cel pu�in potrivit declara�iilor
guvernamentale, au fost consulta�i to�i factorii interesa�i în viitorul educa�ional al României. Cu o
excep�ie,dupăcumputemafirmacutărie:educatorii.

Fie că este vorba de învă�ământul preuniversitar sau de cel universitar, cei care au lucrat la acest
proiect au ignorat sistematic toate propunerile constructive venite din partea celor care își desfășoară
activitateaîndomeniu.Practic,proiectulaajunsîndiscu�iaParlamentuluiRomâniei fărăafi luateîncalcul
consecin�elenefastepecareanumiteprevederialeproiectului levaaveapentrusistemuleduca�ionaldin
�aranoastră.

Confrunta�i cu această situa�ie în care specialiștii nu sunt consulta�i în elaborarea unui act normativ
de maxim interes, salaria�ii din educa�ie, prin reprezentan�ii sindicali, au decis să aducă în discu�ie
publică, în mod real, acest proiect. Astfel, în organizarea federa�iilor sindicale reprezentative din
învă�ământulpreuniversitar, îndatade afostorganizată, laPalatulParlamentului,dezbaterea
” ”.

Încercându-sesăseasigureuncaracterdeschisși relevant, fiinddată importan�asubiectului,aufost
invita�i să participe, alături de reprezentan�ii federa�iilor sindicale, actualul ministru al educa�iei,
secretarii de stat, membrii comisiilor de învă�ământ din cele două camere ale Parlamentului României,
to�ifoștiiminiștriiaueduca�iei,reprezentan�iaipărin�ilor,elevilorșistuden�ilor.

Discu�iile din cadrul dezbaterii, pe durata a mai mult de 6 ore, au privit, după prezentarea unul film
retrospectiv privind evolu�ia învă�ământului românesc după 1989, patru teme: Structura sistemului de
învă�ământ,Statutulpersonaluluididactic,Finan�areasistemuluide învă�ământșiConducereaunită�ilor
deînvă�ământ.

Fără a se bucura de prezen�a reprezentan�ilor guvernamentali, dezbaterile au fost deosebit de
edificatoare mai ales în ceea ce privește consecin�ele prevederilor proiectului, foștii miniștri ai educa�iei
subliniind ”colapsul intelectual” care a generat acest proiect și la generalizarea căruia va conduce
aplicareasa.

Pornind de la aprecierea domnului Andrei Marga, potrivit căruia ”România nu este pregătită să
adopte o nouă lege a educa�iei” sau de la cuvintele, deosebit de plastice, ale domnului Alexandru
Athanasiu, potrivit cărora actualul ministru al educa�iei nu este decât ”pântecul care a preluat produsul
amorului altora”, a devenit deosebit de clar că acest proiect nu rezolvă nici una dintre problemele
educa�iei,singurulscopalconceperiisaleînaceastăformăfiindoreduceredrasticăacheltuielilor.

După încheierea dezbaterii, dorindu-se totuși și o întâlnire cu reprezentan�ii puterii, o delega�ie a
F.S.I. ”Spiru Haret” s-a deplasat spre sala unde își desfășura lucrările Comisia pentru învă�ământ din
cadrul Parlamentului României. Astfel ”profesorii retrograzi și îmbătrâni�i în rele” s-au întâlnit cu ”băie�ii
buni,moderni”,printreaceștiafiindînsușiministruleduca�iei.Dupăînmânareamaterialelorpemarginea
cărora s-a discutat în cadrul dezbaterii, întrebându-se asupra motivelor ignorării de către membrii
comisiei a invita�iei, răspunsul președintelui de ședin�ă a fost: ”�aca-paca 16-15, 15-14…”. În fa�a
nedumerii determinate de un astfel de răspuns, a venit precizarea că participarea a fost supusă la vot și
invalidată prin acesta (cifrele reprezentând numărul voturilor)… La fel cum, s-a completat, sunt respinse
amendamenteleadusedeal�ireprezentan�idecâtceiaiputerii laproiectuldelege.

Ce ar mai fi de spus? Acest proiect de lege, menit, după spusele doamnei Olgu�a Vasilescu, să
portocalizeze totul, cel pu�in până în prezent, pare a trece fără probleme prin Parlamentul României, așa
încât nouă, salaria�ilor din învă�ământ, nu ne mai rămâne decât continuarea și accentuarea protestelor,
inclusivblocareaanuluișcolar.Arputeafiultimașansăpentruanemaiapărastatutuldeeducatori…

4mai2010
Învă�ământulromânesc–întreprofesionalismșipoliticianism

IDEALUL EDUCA�IONAL ȘI REFORMELE

”�aca-paca 16-15, 15-14…” sau Despre poten�a guvernamentală

obiect acordarea de drep-
turi salariale personalului
din sectorul bugetar.

Potrivit acestui act norma-
tiv, plata sumelor prevăzute
prin hotărâri judecătoreşti,
devenite executorii până la
data intrării în vigoare a
ordonanţei de urgenţă, se va
face astfel: 34% din valoarea
titlului executoriu - în anul
2012, şi 33% din valoarea
titlului executoriu - în anul
2013,respectivînanul2014.

Prin această decizie,
Guvernul a amânat încă o
dată plata sumelor prevăzute
prin hotărâri judecătoreşti
având ca obiect acordarea
unor drepturi salariale sta-
bilite în favoarea personalului
bugetar. Potrivit OUG 71/
2009, aceste drepturi câşti-
gate în instanţă urmau să fie
plătite eşalonat începând cu
anul 2010, pentru hotărârile
devenite executorii până la
sfârşitul anului 2009, şi
începând cu 2011 - pentru
cele devenite executorii până
lafinalulacestuian.

În acest fel există spe-
ran�e ”certe” ca urmașii
urmașilor noștri să pri-
mească aceste sume ca
moștenirede la înaintașii lor.

O nouă amânare a drepturilor
salariale câștigate în instan�ă

continuare din pag. 4•

ALE F.S.I. ”SPIRU HARET”
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Legea Educa�iei Na�ionale,
adoptată de deputa�i

Camera Deputaţilor a
adoptat, în şedinţa de
miercuri, 19 mai a.c.,
proiectul Legii Educaţiei
Na�ionale propus de Guvern.
Legea a fost adoptată cu 181
de voturi "pentru" şi 95
"împotrivă".

Proiectul Legii Educaţiei
Na�ionale este unul foarte
controversat, consecin�ele
estimate ale implementării
prevederilor sale fiind deo-
sebit de negative pentru edu-
ca�ia din România. Documen-
tul a primit 1.695 de amenda-
mente,dincare, înComisiade
Învăţământ a Camerei, 667
au fost admise, 276 referi-
toare la conţinutul iniţiativei,
iar 391 privind rigoarea
exprimării. Deputaţii s-au
poticnit timp de trei zile în
dezbateri. Mar�i discuţiile au
fost întrerupte de patru ori,
iar miercuri au fost cerute
două pauze de consultări.
Totuși, după ce cea mai mare
parte a timpului nu au lucrat,
au dovedit o maximă ”efi-
cien�ă” în ultima zi, când au
fost ”discutate” majoritatea
amendamentelor.

�inând cont de impor-
tan�a unui asemenea proiect,
demodificărilepecareel leva
aduce în educa�ie și nu
numai, este de neîn�eles
graba cu care el a fost
elaborat, reducerea la mini-
mum posibil a dezbaterii pu-
bliceșiaceleiparlamentare.

Actul normativ este însă
abia la jumătatea drumului
până la ajunge să fie pus în
practică, întrucât, înacestcaz,
Senatulesteforuldecisiv.

O nouă amânare a
drepturilor salariale
câștigate în instan�ă

Guvernul a adoptat mier-
curi, 19.05.2010, o ordo-
nanţă de urgenţă privind
plata unor sume prevăzute
în titluri executorii având ca

• continuare în pag. 3a

Cineva a avut inspiratia de a sintetiza această stare într-un scenariu compus din zece etape:
1. Ion are o crășmă. Pentru a-și spori vânzările, el decide să le ofere clien�ilor (majoritatea - be�ivani

neisprăvi�i) băutura pe datorie. Își notează cu grijă datoria fiecărui client, �inând astfel un bilan� al
creditelor acordate. Pe măsură ce se răspândește vorba că Ion te servește acum în schimbul
promisiunii de a plăti în viitor, numărul clien�ilor crește, iar vânzările de băutură așijderea. Pe fază,
Ion profită de ocazie și scumpește �uica și berea.

2. Un consilier bancar abil își dă seama că afacerea lui Ion este de viitor și îi acordă acestuia un credit
pentru dezvoltarea cârciumii. Creditul este garantat cu crean�ele acumulate de Ion - promisiunile
de plată ale be�ivanilor care îi trec pragul.

3. Superiorii consilierului bancar - băie�i deștep�i, cu îndelungată expertiză în mobilizarea resurselor
financiare - refinan�ează creditul acordat lui Ion prin emisiunea a trei tipuri de obliga�iuni,
garantate, desigur, cu datoriile alcoolicilor: BEAU-BOND, BEAT-BOND și VOMIT-BOND.

4. Aceste titluri financiare sunt cumpărate și tranzac�ionate apoi pe pia�a interna�ională. Mul�i
investitori nu în�eleg ce înseamnă aceste obliga�iuni și cu ce sunt garantate. Cu toate acestea,
cererea pentru ele crește, alimentată de creșterea continuă a cota�iilor.

5. Într-o bună zi, cu toate că pre�urile continuă să urce, managerul de risc al unei bănci (concediat
ulterior, fiindu-i reproșată atitudinea pesimistă) decide că este timpul să ceară plata datoriilor
acumulate de be�ivii care frecventează crășma lui Ion.

6. Datornicii nu au cum să plăteasca. Ion nu își poate rambursa creditul contractat de la banca și intra
în faliment.

7. Obliga�iunile BEAU-BOND și BEAT-BOND își pierd 95% din valoare. VOMIT-BOND stă ceva mai bine,
valoarea ei stabilizându-se după o prăbușire de 80%.

8. Furnizorii cârciumii lui Ion întâmpină serioase dificultă�i financiare, după ce clientul lor a închis
por�ile și după ce obliga�iunile în care investiseră masiv și-au pierdut valoarea. Furnizorul de �uică
este preluat de o firmă concurentă, iar fabrica de bere intră în faliment.

9. Banca este salvată de la faliment de către Guvern, în urma unor consultări dramatice între partidele
politice.

10. Fondurile necesare acoperirii pierderilor sunt ob�inute prin impozitele plătite de către persoanele
care nu consumă alcool.

(articol preluat de pe site-ul ”Ziarul Financiar”, www.zf.ro )

Ce este criza financiar-economică - mai pe ”românește”

discreţie de terenuri, vile, păduri, la felul 2 - contracte prin încredinţare directă şi neplata contribuţie la
stat, la felul 3 - achiziţii publice la preţuri de zece ori mai mici şi la desert - evaziuni fiscale fără număr.
Meniul pentru săraci cuprindea la felul 1 - venituri cu 25% mai mici, la felul 2 - micşorare de pensii cu
15%, asezonat cu diminuare de indemnizaţii pentru copii, la felul 3 - pierderea drepturilor avute şi
anulare ajutoare de handicap şi la desert - şomeri pe bandă rulantă şi interzicerea înfiinţării locurilor de
muncă.

Reprezentând una dintre cele mai mari mișcări de protest după cele de la începutul anilor 90,
mitingul din data de 19 mai 2010 s-a dorit a fi doar încă un avertisment adresat guvernan�ilor și lui Traian
Băsescu, înainte declanșarea grevei generale începând cu data de 31 mai 2010.

19 mai 2010 - Miting de protest continuare din pag. 2•


