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Unde este solu�ia?

În fiecare zi, cel pu�in din
punctul de vedere al cetă-
�eanului simplu, al salaria-
tului și, prin urmare, al
membrului de sindicat,
”veștile” care ne parvin
dinspre ”onorabilii” guver-
nan�i amenin�ă din ce în ce
mai mult siguran�a vie�ii.
După promovarea unui
Cod al muncii care ne pune
la discre�ia angajatorului,
lăsând bunului plac al
acestuia propria noastră
existen�ă, a fost lansat în
discu�ie - ultimele expe-
rien�e în acest sens ne
arată însă că nu va fi vorba
d e c â t d e m o n o l o g u l
guvernan�ilor - proiectul
unei legi a dialogului social,
menită să înlocuiască
întreaga legisla�ie exis-
tentă în ceea ce privește
sindicatele și conflictele de
muncă. O lectură oricât de
superficială a acestui pro-
iect va arăta cu rapiditate
că se dorește, în orice mod,
limitarea pe cât posibil a
organizării sindicale, a
posibilită�ilor de negociere
și în cele din urmă a
posibilită�ilor de apărare a
salaria�ilor fa�ă de abu-
zurile cotidiene ale angaja-
torilor.

Și dacă vi se par pu�in
lucru cele amintite, luna
aceasta a adus în prim plan
(potrivit unor planuri,
desigur, bine pritocite prin
diferite cabinete) și câteva
probleme din interiorul
organiza�iilor sindicale.
Este vorba, evident, în
primul rând de acuza�iile
de mită aduse preșe-
dintelui C.N.S.L.R. ”Fră�ia”.

Legea
Dialogului Social

Confedera�iile sindicale și
patronale au fost invitate de
ministrul muncii, Ioan Botiş,
luni, 28 martie, la noi discuţii
pe tema Codului Dialogului
Social. Acesta reprezintă un
alt proiect controversat care
iniţiala fostdezbătutodatăcu
modificareaCoduluiMuncii.

Sindicatele şi o parte dintre
patronate au refuzat mai bine
de o lună să aibă întâlniri
directe cu ministrul muncii
Ioan Botiş. Din acest motiv,
ultimele negocieri, eşuate şi
ele, pe Codul Muncii, au fost
conduse de premierul Emil
Boc.

Conform anun�ului de
acum câteva săptămâni, ar
putea avea loc și noi proteste
în faţa Palatului Cotroceni,
atunci când noul Cod al
Munciivafipromulgatdepre-
şedinte. Este însă posibil ca
manifestaţia să nu mai aibă
loc, pentru că există tensiuni
între confederaţii şi voci care
nu mai susţin un miting
comun al sindicatelor, ci acţi-
uni separate. Până la o decizie
în acest sens, sindicatele
privesc cu scepticism întâl-
nireacuministrulBotiş.

Cel mai important capitol
din Codul de Dialog Social se
referă la contractele colective
de muncă, în cazul cărora
condi�iile de încheiere fac
deosebit de dificilă finalizarea
unor negocieri în acest sens.
De asemenea, sunt introduse
numeroase restric�ii în ceea
ce privește reprezenta-
tivitatea sindicală, modul de
organizarealsindicateloretc.

Proiectul legii dialogului
social poate fi consultat pe
site-ulwww.siphd.ro.
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”

” (fragment dintr-un articol, semnat
Alexandru, preluat de pe HotNews.ro)

Nu pot lupta de unul singur împotriva a ceva atât de complex, în
care vina este împăr�ită, căci nu doar “puterea” e de vină. Însă pot

alege să nu particip la proliferarea lui. Pot alege să-mi men�in
coloana vertebrală, să nu dau mită, să nu fur, să nu mint, să nu

abdic niciodată de la principii...

Ce mai este de făcut?

Legea Educa�iei Na�ionale
Codul Muncii

Proiectul legii dialogului social
Proiectul unui act normativ care să plafoneze salariile în

educa�ie
CazulPetcu

- o lege fic�ională și ca atare inaplicabilă...
- un act normativ care lasă salaria�ii la discre�ia

angajatorilor... - blocarea activită�ii
sindicatelor...

- manifestarea, în continuare, a dispre�ului total fa�ă de cadrele
didactice... - corup�ie la nivel înalt în cadrulmișcării sindicale...

Sunt cele enumerate doar câteva din evenimentele din ultimul timp
care afectează într-un sens negativ salaria�ii din educa�ie. De altfel,
ultimii doi ani, pe fondul portocalizării �ării și totodată, al tuturor
func�iilor din sistemul educativ, de la o zi la alta situa�ia salaria�ilor din
educa�ie s-a degradat. ”Dărui�i” din plin cu incompeten�ă, de la cel mai
înalt nivel și până la deciden�ii din fiecare școală plasa�i pe scaune doar
pe criteriul apartenen�ei politice, noi, cei din educa�ie, nu mai avem altă
grijă decât cea a zilei de mâine.

De altfel, peste 70% dintre români se tem de ziua de mâine, iar nouă
din zece consideră că lucrurile se îndreaptă într-o direc�ie greșită. Ce ne
mai spun astfel de cifre? Poate că așa cum în 26 martie o jumătate de
milion de britanici au protestat la Londra împotriva politicii de
austeritate bugetară preconizată de guvernul britanic, doar una, de
altfel, dintre numeroasele demonstra�ii de pe continentul european
împotriva unor programe de austeritate care lovesc, în cele din urmă,
to�i  cetă�enii ”de  rând”,  afectate  fiind  sănătatea,  cultura,  protec�ia
socială etc. și România nu mai este decât un cazan sub presiune pe cale
să explodeze, poate că nemul�umirea a atins cote atât de înalte încât
revolta este manifestă la tot pasul...? Nicidecum!

Se pare că în România �i se poate întâmpla orice fără ca acest lucru să
determine o reac�ie, cu atât mai mult cu cât ceea ce ni se întâmplă este
totalmente negativ. Poate oricare alt popor, cu singuran�ă britanicii,
francezii, grecii... plasat în contextul dezinteresului și chiar al dispre�ului
arătat de guvernan�i, s-ar fi revoltat și nu ar fi abandonat lupta până în
momentul în care acest Dinu Păturică multiplicat indefinit nu și-ar fi
văzut lungul nasului.

Făcând abstrac�ie de ”rătăci�ii” care mai au curajul să mai meargă pe
la câte un miting, să mai participe la câte o pichetare sau pur și simplu să
obiecteze atunci când sunt călca�i în picioare de diferi�ii ocupan�i de
scaune, nimeni nu protestează, nimeni nu se revoltă, nimeni nu se
situează pe o pozi�ie de adversitate. De ce? Răspunsul este foarte
simplu: de frică. Într-adevăr, oamenii se tem să nu piardă și ceea ce mai
au și într-un fel sunt de în�eles (ceea ce nu îi va salva însă: vor pierde
tocmai datorită fricii de a nu pierde), dar mult mai pu�in de în�eles sunt
cele două ”măști” în spatele cărora încearcă să-și disimuleze această
frică: lipsa de încredere și demobilizarea.

Poate o vină o avem cu to�ii, dar câ�i dintre noi își asumă această
vină, decid că nu se mai poate și se ridică verticali, măcar în fa�a propriei
lor conștiin�e?



În această perioadă a anului școlar mul�i dintre colegii noștri sunt implica�i în ac�iuni de
mobilitate a personalului didactic: reduceri de activitate, transfer, pretransfer, detașare, concurs
pentru titularizare, suplinire. Redăm, în continuare, cele mai importante etape din ”Calendarului
mişcăriipersonaluluididacticpentru anulşcolar2011– 2012”.

afişarealaISJalisteiposturiledidactice/catedrelevacante/rezervate;
afişarealisteicadrelordidacticecareintrăînrestrângeredeactivitate;
înregistrareacererilorpersonaluluididacticcaresolicitătransferareşipretransferare;
afişarealistelorcupunctajelecadrelordidacticesolicitante;
înregistrareacontestaţiilor lapunctajeleacordatedecătreinspectoratulşcolar;
soluţionareacontestaţiilordecătreCAalinspectoratuluişcolarşiafişarealistelorfinale;
efectuarea în ordine mai întâi a transferărilor şi apoi a pretransferărilor în aceeaşi
şedinţăpublică;
înregistrareacontestaţiilor lainspectoratulşcolar;
soluţionareacontestaţiilordecătreconsiliuldeadministraţieal inspectoratuluişcolar;

înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de
învăţământ;
discutarea şi soluţionarea propunerilor în consiliuldeadministraţieal ISJ;
afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la
inspectorateleşcolare;

comunicarea acordului/refuzului continuităţii cadrelor didactice pentru
detaşare/suplinire;
afișarea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile
/ netitularizabile;
înregistrarea cererilorde înscrierealesolicitan�ilor;
afişarealistelorcupunctajelecelorcaresolicitădetaşarelacerereprinconcursspecific;
depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolarprivind punctajeleacordate;
soluţionarea contestaţiilorși comunicarea soluţiilor la contestaţii;
validarea fişelorde înscriere la concursulna�ional;
organizarea şidesfăşurarea probelorpractice/orale în profilulpostului;
desfăşurarea concursului (loculva fianunţat publiccu celpuţin 30dezile înainte);
afişarea rezultatelor;
contesta�ii, rezolvarea acestora,afișarea rezultatelor finale;
etapaIderepartizare -ședin�ăpublică-candidaţicareauobţinutcelpuţinnota7,00;
etapa a II-a derepartizare - candidaţidin altecentredeconcurs/judeţe;
revalidarea fişelor de înscriere pentru candidaţii care s-au înscris în perioada 14-24
iunie; depunerea dosarelor pentru detaşare în interesul învăţământului pentru
restrângere nesoluţionată, completarea normei didactice, pentru detaşare la
cerere prin concurs specific şi pentru suplinire de către candidaţii care nu s-au înscris
în perioada 14-24 iunie 2011, precum şi de către candidaţii care solicită suplinire în
baza rezultatelorobţinute la concursuldin iulie2009şi/sau iulie2010;
organizarea lanivel judeţean aconcursuluipentru suplinire;
afişarea rezultatelor, contesta�ii, afișarea rezultatelor finale;
etapa a III-a de repartizare - ședin�ă publică - cadre didactice aflate în restrângere de
activitate nesoluţionată, cadre didactice titulare care solicită detaşare la cerere,
suplinitori calificaţi;

depunerea şi înregistrarea dosarelor la ISJ;
acordareaorelor rămaseneocupate în regimdecumul/platacu ora

depunereadosarelorsuplinitorilorfărăstudiicorespunzătoarepostului;
testarea suplinitorilor fără studii corespunzătoarepostului;
afişarea rezultatelor, contestaţii şi afişarea rezultatelor definitive;
etapa a IV-a de repartizare - şedinţă publică - cadre didactice titulare a căror
restrângeredeactivitatenuafostsoluţionată,suplinitorifărăstudiicorespunzătoare.

Alte detalii pot fi ob�inute pe site-ul la rubrica CURIER JURIDIC – LEGISLATIE
INVATAMANT – MOBILITATEA PERSONALULUI, prin e-mail, telefonic, direct de la liderii sindicali
sau la sediul SIP Hunedoara.

Transferareaşipretransferareapersonaluluididactic titular

Detaşarea în interesul învăţământului:

Ocupareaprinconcurs,detaşare lacerereşi suplinireaposturilordidactice/catedrelor:

Acordareaorelorînregimdeplatacuora/cumulcadrelordidacticetitulare,asociateşipensionate:

Ocupareaposturilorcusuplinitori fărăstudii corespunzătoarepostului:

30martie
6aprilie
7-21aprilie
27aprilie
28-29aprilie
3mai
6-10mai

11-12mai
13mai

18-23mai

27mai
30mai

31mai-6 iunie

6 iunie

14-24 iunie
29iunie
29-30 iunie
1-4 iulie
4-6 iulie
8şi11 iulie
13 iulie
18 iulie
18-21 iulie
22şi25 iulie
27-29 iulie
1-2august

4august
5-8august
23-26august

7-9 iunie,1-2august
29august

3-4august
5-8august
30august

www.siphd.ro

7-9iunie,1-2august
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Desigur, nu poate fi vorba
de mită (iar din acest punct
de vedere trebuie recu-
noscut din capul locului că
autorită�ile vor o lovitură
de imagine împotriva sin-
dicatelor) nefiind vorba de
bani și de institu�ii publice,
ci cel mult de evaziune
fiscală.

De fapt problema este
mai curând una internă a
organi-za�iei sindicale și
�ine de atitudinea unui lider
fa�ă de, în cele din urmă,
proprii colegi, altfel spus
to�i cei peste un milion de
membri de sindicat afilia�i
acestei confedera�ii. Acest
lider a greșit - nu știm dacă
aceată greșeală este fa�ă de
legile �ării, doar justi�ia
(sic!) putând decide acest
lucru, dar cu siguran�ă a
greșit, încă o dată, fa�ă de
colegii săi și ar fi necesar ca
el să-și asume greșeala.
Altfel, nu este și în cele din
urmă nu suntem cu nimic
diferi�i fa�ă de cei pe care îi
blamăm de fiecare dată
pentru deciziile lor și pe
care lipim deja ”urâta”
etichetă de guver-nan�i. I-
am da dreptate, cu alte
cuvinte, lui Hegel, care
aprecia că fiecare popor are
conducătorii pe care îi
merită, altfel spus că și ei
sunt așa cum suntem
fiecare dintre noi.

Rămâne totuși legitimă,
în măsura în care nu vă
regăsi�i ”după chipul și
asemănarea” unor astfel de
concetă�eni (indiferent de
pozi�ia lor politică, publică,
economică, socială etc.), o
î n t r e b a r e : u n d e e s t e
solu�ia?

Iar în rest, să auzim numai
de bine!

Și pentru a nu rămâne la
simpla întrebare, am în-
cercat, pe prima pagină, să
sugerăm nu o solu�ie, ci
poate doar o posibilitate
(dacă nu a�i citit fragmen-
tul care deschide prima
pagină, vă rugăm să
reveni�i și să o face�i)...



Bilete de odihnă și tratament prin Casa de Pensii
În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2011 un numar de

53.499de locuri la tratament balnear, repartizatepe17serii cu durata de18zile.
Numărul total al biletelor de odihnă şi al biletelor de tratament balnear, acordate în anul 2011 prin sistemul organizat şi

administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, care poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, se stabileşte în urma
finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în corelaţie cu raportul preţ/bilet
practicatdecătreoperatoriieconomiciparticipanţi laprocedura deachiziţie.

unuibiletdeodihnăestede6zile, iara unuibilet detratament de12-18zile.

, iar pentru cererile nesoluţionate, casele teritoriale de pensii pot solicita Casei Naţionale de Pensii Publice
suplimentareanumăruluidebileterepartizate.

se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele
teritorialedepensii.

Informa�ii suplimentare privind criteriile de acordare, documentele necesare și alte condi�ii specifice pot fi ob�inute de pe
site-ul S.I.P. Jude�ul Hunedoara: .

Dosarele realizate de către membrii de sindicat vor fi depuse la liderul de sindicat din unitatea școlară și transmise, prin
intermediul liderului de zonă, către organiza�ia jude�eană.

este situat la 38 de km sud de Constan�a, pe
coasta Mării Negre în vecinătatea pădurii Comorova, cele trei hoteluri având o pozi�ie privilegiată pe
malul mării, orientarea camerelor fiind preponderent spre mare.
Cu tarife cuprinse între 291 și 540 de lei/loc în cameră dublă și masa în cont pentru un sejur de 6 zile, sunt
oferite de asemenea facilită�i pentru copiii în vârstă de până la 14 ani.

ă î � î ă ș ă ă ș
�

Tarifele pentru un sejur de 6 nop�i, inclusiv trei mese pe zi, pentru o persoană, sunt cuprinse între 450
lei și 492 lei, în timp ce pentru un sejur de 7 nop�i, inclusiv masa, între 525 și 574 lei.

, situat în centru sta�iunii Neptun, complet renovat, practică pre�uri între 40 și 90
lei/persoană/zi (mic dejun inclus) în camere cu TV, frigider și aer condi�ionat, pentru clien�ii hotelului
fiind asigurat gratuit și accesul la piscină.

Duratasejurului
Cererile vor fi soluţionate de conducerea caselor teritoriale de pensii în ordinea cronologică a înregistrării, în limita numărului

de bilete de odihnă primite

Distribuirea biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear

www.siphd.ro/Informa�ii utile/Bilete de odihnă și/sau tratament

Bilete de odihnă și tratament - oferte diverse
Complexul Amfiteatru** – Panoramic** – Belvedere**

â **

Hotel Recif***

Hotel B lea se afl situat n sta iunea Neptun, ntr-o zon lini tit , la 400 m de plaj i la 400 m de
centrul sta iunii.

Bilete de odihnă și tratament - SIND TOUR TRADING (C.N.S.L.R. ”Fră�ia”)
Covasna - Hotel Monatana**

Băile Felix - Hotel Muncel**

Băile Herculane - Hotel Dacia**, Hotel Domogled**

Sângeorz Băi Vidra Voineasa
Program special ”DECADA BALNEARĂ 2011”

Program special ”Pentru o inimă sănătoasă”

Program special ”Din respect pentru vârsta a III-a”

Program special ”O săptămână de refacere”

- cameră dublă cu TV şi frigider (35 lei/zi/persoană), garsonieră cu TV şi
frigider ( 120 lei/zi/garsonieră), pensiune completă (50 lei/zi) sau demipensiune (24 lei/zi), tratament
balnear 18 lei/zi/tratament/persoană. Turiştii care nu prezintă bilet de trimitere tip „Casa de
sănatate” eliberat de către medicul de familie/specialist vor achita suplimentar la recepţia hotelului
9% TVA la serviciile de cazare şi 24% TVA la serviciile de masă.

- cameră dublă cu TV şi frigider (45 lei/zi/persoană), cameră dublă cu TV
(35 lei/zi/garsonieră), pensiune completă (55 lei/zi), tratament balnear 20 lei/zi/tratament/
persoană.

- cameră dublă cu TV (35 lei/zi/persoană),
pensiune completă (40 lei/zi), tratament balnear 25 lei/zi/tratament/ persoană.

Ofertele SIND TOUR TRADING sunt mult mai diverse decât permite acest spa�iu limitat să se prezinte, fiind propuse, de asemenea,
următoarele sta�iuni: , și .

(numai în anumite perioade ale anului) - pachete de 9
nop�i, masă și tratament, la un pre� de 650 lei: Covasna, Băile Felix, Băile Herculane, Sângeorz-Băi,
Voineasa.

(martie-decembrie 2011) - Covasna, Hotel Montana**
- 798 lei/persoană/sejur de 12 zile (cazare, masă și tratament).

- 798 lei/persoană/sejur de 12 zile (cazare, masă
și tratament) - Băile Felix (01.03-30.04), Sângeorz Băi (01.03-30.06) și Voineasa (01.03-30.06).

- 270 lei/persoană/sejur de 6 nop�i (cazare, tratament și
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Bilete de odihnă și tratament - SINDI Tour (U.S.L.I.P. Iași - F.S.I. ”Spiru Haret”)
Eforie Nord - Hotel Diana**

475 lei/persoană
Eforie Sud - Hotel Capitol**

Neptun - Hotel Miori�a***

- situat la 200 de m. fa�ă de plajă, 200 de m. fa�ă de centru și 600 de m. fa�ă de
gară, dispune de camere dotate cu baie cu duș, par�ial vedere la mare și balcon; pre�ul pentru un sejur de 6
nop�i, inclusiv pensiune completă este de .

- situat la 50 de m. de plajă și 1000 de m. de centrul sta�iunii, dispune de 112
camere DBL, dotate cu baie cu duș, TV cablu, frigider și balcon; pre�ul pentru un sejur de 6 nop�i, inclusiv
pensiune completă este de 445 lei/persoană.

- situat la aprox. 150 de m. de centrul sta�iunii Neptun și la 700 m. de plajă,
dispune de camere dotate cu grup sanitar propriu, TV cablu, minibar, telefon și balcon; pre�ul pentru un
sejur de 6 nop�i, inclusiv pensiune completă este de 550 lei/persoană.
Saturn - Hotel Tosca** Hotel Semiramis** Hotel Prahova**

475 lei/persoană
Saturn - Hotel Balada** Hotel Hora** Hotel Sirena**

580 lei/persoană
Saturn - Hotel Siret*+

510
lei/persoană
Saturn - Hotel Cerna***

580 lei/persoană
Venus - Hotel Raluca***

580 lei/persoană
Eforie Nord - complexul Bran-Brad-Bega****

Saturn - Hotel Cleopatra****

Mamaia - Hotel Aurora**superior

Mamaia - Hotel Piccadilly**superior

Excursii și tabere școlare - Travel Junior, în colaborare cu SINDI Tour
Excursie Benelux-Germania
Excursie Croa�ia-sejur la Marea Adriatică
Excursie Fran�a-Germania
Excursie Londra
Excursie Paris - Disneyland
Excursie Praga-Viena
Excursie Rimini
Tabără Kusadasi (Turcia)
Tabără Olimpic Beach (Grecia)
Tabără insula Rodos
Tabără insula Zakynthos
Tabără insula Thassos
Tabără insula Corfu
Tabără insula Creta
Tabără Antalaya (Turcia)
Tabără Bulgaria (Nisipurile de Aur)

, , - situate în zona central-nordică a sta�iunii,
dispun în camerele duble de grup sanitar propriu; pre�ul pentru un sejur de 6 nop�i, inclusiv pensiune
completă este de .

, , - situate în zona nordică a sta�iunii, în apropiere
plajei, dispun de camere duble cu grup sanitar propriu, TV cablu, minibar, telefon, balcon și aer
condi�ionat; pre�ul pentru un sejur de 6 nop�i, inclusiv pensiune completă este de .

- situat în zona nordică a sta�iunii, în apropiere plajei, dispune în camerele duble de
grup sanitar propriu; pre�ul pentru un sejur de 6 nop�i, inclusiv pensiune completă este de

.
- situat în zona nordică a sta�iunii, în apropiere plajei, dispune de camere duble cu

grup sanitar propriu, TV cablu, minibar, telefon, balcon și aer condi�ionat; pre�ul pentru un sejur de 6
nop�i, inclusiv pensiune completă este de .

- situat în zona centrală a sta�iunii, dispune de camere duble cu grup sanitar
propriu, TV cablu, minibar, telefon, balcon și aer condi�ionat; pre�ul pentru un sejur de 6 nop�i, inclusiv
pensiune completă este de .

- situat pe faleză, dispune de camere cu baie proprie, TV
cablu, minifrigider, aer condi�ionat, oferind turiștilor și un centru de tratament și wellness, piscine și
parcare păzită; pre�ul pentru un sejur de 6 nop�i și mic dejun este cuprins între 410 și 693 lei/persoană, la
cerere putându-se asigura, pentru celelalte mese, bonuri valorice de 30 lei/persoană/zi sau 60
lei/persoană/zi.

- situat la 50 de m. de plajă, dispune de camere cu baie proprie, TV cablu,
oferind turiștilor piscine, plajă privată, parcare etc.; pre�ul pentru un sejur de 6 nop�i și mic dejun este
cuprins între 528 și 726 lei/persoană, la cerere putându-se asigura, pentru celelalte mese, bonuri valorice
de 30 lei/persoană/zi sau 60 lei/persoană/zi.

- situat la 25 de m. de plajă, dispune de camere cu baie proprie, TV și
aer condi�ionat etc.; pre�ul pentru un sejur de 6 nop�i cu sau fără mic dejun este cuprins între 290 și 712
lei/persoană, la cerere putându-se asigura, pentru celelalte mese, bonuri valorice de 40 lei/persoană/zi
sau 65 lei/persoană/zi.

- situat în centrul sta�iunii, dispune de camere cu baie proprie, TV
etc.; pre�ul pentru un sejur de 6 nop�i cu mic dejun este cuprins între 428 și 662 lei/persoană, la cerere
putându-se asigura demipensiune sau pensiune completă.

- 9 zile - 419-435 euro;
- 8 zile - 349-409 euro

- 11 zile - 465-495 euro
- 10 zile - 435-469 euro

- 6 zile - 225-319 euro
- 8 zile - 265-309 euro

- 10 zile - 349-379 euro
- 10 zile - 217-379 euro

- 10 zile - 167-279 euro
- 8 zile - 303-519 euro

- 10 zile - 237-319 euro
- 10 zile - 191-299 euro

- 10 zile - 237-399 euro
- 8 zile - 303-489 euro

- 8 zile - 303-519 euro
- 8 zile - 224-329 euro

Informa�ii suplimentare pot fi ob�inute de pe site-ul S.I.P. Jude�ul Hunedoara (www.siphd.ro/Informa�ii utile/Bilete de odihnă și/sau
tratament), comenzile putând fi realizate prin intermediul organiza�iei sindicale jude�ene.

Minciuna guvernamentală

ÎN ACTUALITATE...                                                                                Bilete de odihnă și tratament
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După
cum se cunoaște, ea se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi reprezintă 25%
din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă efectivă de 5 ani începând cu data de 1 septembrie 2011.
Personalul didactic din învăţământ care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs. Personalul
didactic pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit, de la eliberarea din învăţământ, în vederea pensionării.

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare și de conducere din
unită�ile de învăţământ, din cadrul CCD, CJRAE, CSS, cluburi și palate ale copiilor cu contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată, precum si personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu o
vechime efectivă în învăţământul preuniversitar de peste 3 ani, personalul didactic auxiliar din unită�ile de învăţământ
preuniversitar.

Activitatea din ultimii 4 ani a candidaţilor înscrişi pentru acordarea gradaţiei de merit, inclusă în raportul de
autoevaluare, susţinută prin documente doveditoare, se evaluează pe baza unei fişe elaborate de inspectoratul şcolar. De
asemenea, candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au obligaţia de a completa o declaraţie pe proprie
răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile
desfăşurate (anexa nr. 6 ).

Metodologia de acordare și Fișele de evaluare pot fi consultate / descărcate de pe site-ul SIP Hunedoara de la CURIER
JURIDIC – LEGISLA�IE ÎNVĂ�ĂMÂNT – Grada�ia de merit 2011.

Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit sesiunea 2011cuprinde următoarele etape:
- 15 martie-11 aprilie 2011: depunerea dosarelor la registratura inspectoratului şcolar;
- 12-20 aprilie 2011: analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului

consultativ;
- 27 aprilie-6 mai 2011: verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului;
- 27 aprilie-6 mai 2011: verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative;
- 10-12 mai 2011: aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate de către CA al ISJ;
- 13 mai 2011: afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar;
- 16 - 18 mai 2011: depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat;
- 19-23 mai 2011: rezolvarea contestaţiilor de către comisie;
- 26 mai 2011: validarea rezultatelor finale de către CA al ISJ şi afişarea acestora;
- 30-31 mai 2011: înaintarea la MECTS a tabelului nominal cu personalul nominalizat pentru acordare;
- 29 iulie 2011: emiterea ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

În acest an, grada ia de merit se acordă în baza prevederilor aprobate prin Ordinul MECTS nr. 5617/ 11.11.2010.

În situaţia în care personalului didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere i se modifică locul de muncă, la nivelul
aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit.

În situaţia în care cadrele didactice beneficiare ale gradaţiei de merit sunt pretransferate / transferate în alt judeţ,
acestea îşi păstrează gradaţia de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit la nivelul judeţului / municipiului
Bucureşti, în care s-a pretransferat / transferat, pentru anul respectiv.

�

Disciplina/Anul 2007 2008 2009 2010

Educatoare 28 23 26 26

Învă�ători 36 49 41 49

Limba română 6 17 17 17

Limba engleză 9 9 4 6

Limba franceză 5 6 5 9

Limba germană - 1 2 1

Matematică 19 17 13 12

Informatică 4 3 4 9

Fizică 10 6 1 10

Chimie 6 1 3 11

Geografie 7 3 6 3

Istorie 9 3 4 5

Disciplina/Anul 2007 2008 2009 2010

Socio-umane 4 1 2 5

Religie 1 5 4 -

Biologie 4 4 5 8

Ed. muzicală 7 5 2 4

Ed. plastică 4 1 4 1

Ed. fizică 13 17 10 20

Înv. special 6 6 9 6

Palate/cluburi 4 2 1 -

Discipl. tehnice 11 16 19 20

Didactic auxiliar 20 23 27 30

Insp./Directori - 23 15 -

TOTAL 213 241 224 252

Grada�ii de merit acordate în ultimii 4 ani
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Din ciclul: nici că-mi pasă de voi...

Emil Boc: ”Este practic o altă bătălie câștigată în procesul
de reformare a statului, după reforma pensiilor,
reforma Educa�iei, reforma Codurilor juridice, reforma
sectorului bugetar, reforma agen�iilor guvernamentale.
Astăzi am reușit să promovăm Codul Muncii.
Sunt optimist în sensul că acest nou Cod al Muncii va
aduce, practic, locuri de muncă mai multe pentru
fiecare român din această �ară. Va da posibilitatea
fiecărui angajator să angajeze mai ușor. Și, nu în
ultimul rând, îi va sanc�iona aspru pe cei care vor lucra
de aici înainte la negru. În concluzie, mai mul�i oameni
din această �ară vor avea locuri de muncă, mai mul�i
oameni vor fi proteja�i la pensie, la șomaj, la sănătate
și, cu alte cuvinte, vor avea posibilitate să aibă un salariu.”

SALARIA�II ÎNTRE GUVERN ȘI PATRONATE

CIUMA

PORTOCA

CODUL M
UNCII

LIE

Salariat

Iar la așa ruptură de realitate, un singur comentariu:
nu mai avem nici o altă șansă, decât aceea de a începe să ne pese de ceea ce ni se întâmplă!

Efectele noului Cod al muncii

Joi, 31 martie 2011, Guvernul a discutat în prima lectura un proiect de lege care va stabili în 2011 pentru fiecare funcţie didactică
salariul de încadrare şi modul de calcul al salariului pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar.

Premierul Emil Boc a declarat: „Parlamentul a adoptat în 2008 o lege de majorare a salariilor profesorilor cu 50%. Guvernul
Tăriceanu a dat o Ordonanţă de Urgenţă prin care a limitat creşterile salariilor profesorilor doar la 17%. (…) În urma declarării
neconstituţionalităţii acestei ordonanţe de urgenţă emise de Guvernul Tăriceanu, în instanţe au apărut practici neunitare în decursul
timpului. În unele instanţe s-a obţinut reîncadrarea cu păstrarea drepturilor salariale majorate cu 50%, în alte instanţe nu (…). Iar noua
lege a salarizării pe care noi am adoptat-o anul trecut spune ca salariul brut din luna octombrie se majorează cu 15%, aşa cum a fost
valabil pentru toţi bugetarii (…) În condiţiile acestea, în România este nevoie, în aplicarea legii salarizării unitare, să venim cu un act
normativ şi să spunem foarte clar că atât îşi poate permite ţara în acest moment să plătească pentru profesori: 17% majorarea din 2008,
plus majorarea de 15% care s-a acordat pentru toţi bugetarii la salariul brut din luna octombrie.”

Încercând să descifrăm inten�iile guvernan�ilor, apreciem că este vorba de încercarea de a plafona salariile pentru anul în curs
(2011), pornind de la ceea ce s-a întâmplat în jude�ele Botoșani și Suceava, unde cadrele didactice, începând cu 1 ianuarie, au primit
curent salariile majorate și cu procentul corespunzător legii nr. 221. Cu alte cuvinte, decizia politică nu va ajunge la anularea drepturilor
salariale ob�inute prin sentin�e judecătorești.

Ultima oră! - Guvernul își bate joc încă o dată de educa�ie


