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România se află la sfârşitul clasamentului sistemelor de învăţământ
din 40 de ţări dezvoltate, potrivit topului realizat de firma Pearson,
cea mai mare companie educativă din lume.

O stare de fapt... Soluii?
Potrivit unor studii recente, aproximativ 40.000
de cadre didactice au părăsit
sistemul de învăământ în
ultimii trei ani. Evident, toi
aceștia, în pofida asigurărilor
date de societate și de multe
generaii de guvernani că
au ”cea mai nobilă profesie”, nu au mai putut să
continue din varii motive.
Fie că a fost vorba de
salariile de batjocură, de
elevii care nu manifestă nici
cel mai mic interes faă de
educaia lor, de politizarea
extremă a funciilor de orice
nivel, de incoerena și
incometena legislativă, de
abuzurile administraiilor de
toate genurile, de absena
materialelor didactice etc.,
mai mult de 10% din cadrele
didactice au considerat că
mai bine pentru ei înșiși este
să își deschidă firme proprii,
să devină șoferi, vânzători,
chelneri sau simplu
”căpșunari”...
Desigur, în diferitele
cancelarii și instituii politice
se continuă discursurile și
dezbaterile legate de
calitatea unui învăământ
care, în realitate, este
îngropat pe zi ce trece de un
cumul de factori ignorai
aproapeîntotalitate.
Cel puin formal, mai avem
încă un sistem de învăământ. Cu o funcionare însă
aproape haotică datorată
legislaiei adoptate până în
primăvara acestui an, cu o
subfinanare cronică și pe
fondul unui dezinteres social
faă de educaie tot mai
accentuat, întrebarea oarte
simpla care se ridică ar fi:
până când?

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură
Consecventă încercărilor de destructurare a oricărei fore sociale
care se opunea aciunilor discreionare iniiate, fosta guvernare, cea
trimisă acasă în primăvara acestui an, avea ca un obiectiv determinant și
slăbirea organizaiilor sindicale. Unul dintre instrumentele utilizate în
acest context a fost anularea iar după aceea evitarea negocierii unor
contracte colective de muncă, indiferent de nivelul de negociere
colectivă.
Cu toate că procesul de negociere colectivă întâmpină numeroase
dificultăi, în primul rând datorită cadrului legislativ stabilit în ultimii ani,
încă nemodificat în sensul restabilirii dialogului social în calitate de
componentă determinantă a unei societăi democratice, s-a reușit în
aceată perioadă negocierea unui nou Contract Colectiv de Muncă Unic
la Nivel de Ramură Învăământ.
Fără a veni cu beneficii extraordinare pentru salariaii din educaie
(de altfel necesare, având în vedere blocajul funcional în care aceasta a
intrat în ultimii ani), noul contract restabilește o serie de parametri
necesari desfășurării activităii.
Încercând o prezentare cât mai sintetică a unora dintre prevederile
CCMUNRI, putem aduce în discuie:
Salariu de bază extins:
- salariul de încadrare, sporul
de vechime în muncă, compensaii tranzitorii, indemnizaia de conducere etc.
Sporuri specifice:
- 10% activitatea de
dirigenie;
- până la 15% spor pentru
predarea la clase simultane;

Sporuri specifice:
- 3% suprasolicitare neuropsihică pentru fiecare tranșă;
- 15% spor de stabilitate
pentru vechime neîntreruptă;

Concediul de odihnă:
- 62 zile cadre didactice;
- 21-28 zile personal
didactic auxiliar (+ 5-10
zile concediu suplimentar).

Drepturi
garantate

Zile libere plătite:
- 5 zile căsătoria salariatului;
- 3 zile căsătoria unui copil;
- 5 zile schimbare loc muncă;
- 5 zile în caz de deces etc.

Sporuri specifice:
- spor de 100% și zi liberă
pentru activitatea depusă în
zi liberă, zi de repaus, sărbători
legale sau religioase etc.

Drepturi specifice:
- decontul navetei;
- 5 salarii în caz de deces al
cadrului didactic;
- prima de instalare etc.

Concedii fără plată:
- până la 30 zile anual pentru
rezolvare de situaii personale;
- până la 90 zile anual pentru
studii/concursuri etc.

• continuarea în pag. 3

Noul Contract Colectiv
de Muncă a fost semnat
După mai bine de 5 ani,
federaţiile sindicale
reprezentative din educaţie
şi Ministerul Educaţiei au
reuşit să încheie un nou
Contract Colectiv de Muncă
Unic la Nivel de Sector de
A c t i v i tate Î nvă ţ ă m â nt
Preuniversitar.
C.C.M.U.N.S.A.I.P. are ca
scop stabilirea, în condiţiile
legii, a drepturilor şi
obligaţiilor reciproce ale
angajatorului şi salariaţilor
membri de sindicat, precum
şi condiţiile specifice de
muncă. El urmăreşte
promovarea şi garantarea
unor relaţii de muncă
echitabile, de natură să
asigure protecţia socială a
salariaţilor.
Pă r ţ i l e co nt ra c ta nte
garantează aplicarea
clauzelor Contractului
pentru membrii sindicatelor
a f i l i a t e l a fe d e ra ţ i i l e
sindicale semnatare ale
acestuia.
Contractul a intrat în
vigoare la data de
02.11.2012 şi este încheiat
pe o durată de un an cu
posibilitatea de prelungire.

Negocierea CCM
la nivel de unitate
Inspectoratul Teritorial de
Munca (ITM) Hunedoara a
solicitat conducerilor unităilor de învăământ
informaii privind negocierea contractului colectiv
de muncă (CCM) la nivel de
unitate.
În conformitate cu Legea
62 / 2011 a dialogului social,
art. 129:
• continuarea în pagina 2
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Negocierea CCM la nivel de
unitate - cont. din pag. 1
,,(1) Negocierea colectivă
este obligatorie numai la
nivel de unitate, cu excepia
cazului în care unitatea are
mai puin de 21 de angajai.
(2) Iniiativa negocierii
aparine angajatorului sau
organizaiei patronale.
(3) Angajatorul sau organizaia patronală iniiază
negocierea colectivă cu cel
puin 45 de zile calendaristice înaintea expirării
contractelor colective de
muncă sau a expirării
perioadei de aplicabilitate a
clauzelor stipulate în actele
adiionale la contractele
colective de muncă.
(4) În cazul în care angajatorul sau organizaia
patronală nu iniiază negocierea, aceasta va începe la
cererea scrisă a organizaiei
sindicale reprezentative sau
a reprezentanilor angajailor, în termen de cel mult
10 zile calendaristice de la
comunicarea solicitării.”
PLATA SENTINELOR
JUDECĂTEOREȘTI PRIVIND
AJUTORUL FINANCIAR
PENTRU CARTE DE SPECIALITATE
După cum este cunoscut,
SIP Hunedoara a câștigat în
instanele de judecată
procesele privind acordarea
ajutorului financiar în
vederea achiziionării de
cări sau de programe
educaionale pe suport
electronic pentru anul 2010.
Instana a apreciat că
plata ajutorului trebuia să se
efectueze proporional cu
perioada cât dispoziiile
Legii nr. 315/2006 au fost în
vigoare, respectiv, până la
data de 3iulie 2010. Suma la
care sunt îndreptăite
cadrele didactice este de 50
de euro (echivalent în lei).
SIP Hunedoara a efectuat
deja cererea de punere în
executare a acestor sentine
judecătorești, sumele fiind
în curs de a fi plătite până la
sfârșitul acestui an.

ALEGERI SINDICALE - S.I.P. JUDEUL HUNEDOARA
În conformitate cu pre-vederile Statutului propriu, Consiliul Judeean al SIP Hunedoara a
hotărât în ședina de miercuri, 17.10.2012, declanșarea procedurii de alegeri a liderilor grupelor
sindicale constituite la nivelul unităilor de învăământ și a liderilor sindicali la nivel de zonă.
La nivelul unităilor de învăământ ședinele de alegeri vor fi convocate și organizate de
liderul în exerciiu al grupei sindicale. Ședinele se pot desfășura numai în condiiile în care sunt
prezeni cel puin 2/3 din membrii de sindicat din unitatea respectivă. În situaia nerealizării
prezenei statutare, ședina se va reorganiza în termen de o săptămână.
Candidaturile/propunerile se vor depune/se pot face în cadrul ședinei de alegeri. Desfășurarea
ședinelor de alegeri precum și rezultatele votului vor fi consemnate în procese verbale care vor
fi semnate de participanii la ședină. La ședine vor participa și reprezentani ai organizaiilor
sindicale ierarhic superioare. Liderii grupelor sindicale se aleg prin vot secret. Vor fi declarai
aleși, candidaii care vor obine cel puin 1/2 plus 1 din voturile exprimate.
În ceea ce privește organizaiile de zonă, conform Statutului, sunt recunoscute ca
organizaii sindicale afiliate la S.I.P. JUDETUL HUNEDOARA următoarele:
- Sindicatul Învăământului Preuniversitar Deva (S.I.P. Deva)
- Sindicatul Învăământului Preuniversitar al Municipiului Hunedoara (S.I.P. Hunedoara)
- Sindicatul Învăământului Preuniversitar Petroșani (S.I.P. Petroșani)
- Sindicatul Învăământ Preuniversitar Orăștie (S.I.P. Orăștie)
- Sindicatul Învăământ Preuniversitar Zona Haeg (S.I.P. Zona Haeg)
- Sindicatul Învăământului Preuniversitar Zona Brad (S.I.P. Zona Brad)
- Sindicatul Învăământ Oraș Vulcan (S.I. Vulcan)
- Sindicatul Învăământului Preuniversitar Petrila (S.I.P. Petrila)
- Sindicatul Învăământ Uricani (S.I. Uricani)
- Sindicatul Învăământ Oraș Lupeni (S.I. Lupeni)
- Sindicatul Liber al Liceului Industrial Simeria (S.L.L.I. Simeria)
- Sindicatul Învăământ Preuniversitar Zona Rurală (S.I.P. Zona Rurală)
- Sindicatul Învăământ Preuniversitar Călan (S.I.P. Călan)
- Sindicatul „Agora” Călan
Ședinele de alegeri vor fi convocate și organizate de liderul în exerciiu al organizaiei
sindicale afiliate. Ședinele de alegeri se pot desfășura numai în condiiile în care sunt prezeni
cel puin din membrii consiliului local respectiv. În situaia nerealizării prezenei statutare,
ședina se va reorganiza în termen de o săptămână. La ședine va participa și un reprezentant din
conducerea sindicatului judeean.
Candidaturile pentru funcia de ”lider de zonă” se vor depune în scris la sediul S.I.P. Judeul
Hunedoara (fax: 211642 sau e-mail: sip@siphd.ro) până în preziua ședinei de alegeri. Se pot
face propuneri și în cadrul ședinei de alegeri. Vor fi reinute numai acele candidaturi sau
propuneri pentru persoanele cu activitate sindicală recunoscută (lideri
ai grupelor
sindicale,
Minciuna
guvernamentală
organizaiilor de zonă, judeene sau naionale cel puin 1 an). Nu pot deine funcii de conducere
în cadrul sindicatului: conducătorii unităilor de învăământ, inspectorii școlari sau de
specialitate, persoanele care anterior au adus prejudicii morale sau materiale sindicatului.

DEMERSURI PENTRU REPREZENTATIVITATE - S.I.P. JUDEUL HUNEDOARA
SIP Hunedoara a început demersurile pentru obinerea hotărârii / hotărârilor judecătorești
privind reprezentativitatea la nivel judeean / grup de unităi și la nivelul fiecărei unităi de
învăământ.
Îndeplinirea de către organizaiile sindicale a condiiilor de reprezentativitate se constată,
la cererea acestora, de către instana care le-a acordat personalitatea juridică.
Constatarea reprezentativităii organizaiei sindicale este necesară pentru ca aceasta să
aibă dreptul de a negocia contractul colectiv de muncă la nivel judeean și la nivel de unitate.
La nivelul sectorului de activitate învăământ preuniversitar a fost deja negociat și semnat
Contractul Colectiv de Muncă Unic înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei și Proteciei Sociale
cu nr. 59.276 / 02.11.2012. Acesta va constitui baza de negociere a contractului la nivel de
unitate.
În cadrul unităilor de învăământ din judeul Hunedoara sunt constituite grupe sindicale
(fără personalitate juridică) ai căror membri aparin Sindicatului Învăământ Preuniversitar
Judeul Hunedoara, organizaie înregistrată ca persoană juridică în baza sentinei civile nr. 22/
PJ/1992 (dosar nr.22/PJ/1992) în Registrul Persoanelor Juridice de la Judecătoria Deva, cod fiscal
4944354.
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• continuare din pag. 1

Drepturi
garantate

Drepturi specifice:
- examinări medicale obligatorii
și/sau periodice gratuite;
- completare gratuită a dosarelor
de sănătate - medicina muncii;

Drepturi specifice:
- gratuitate la cazare în
internate și cămine pentru
copiii personalului din învăământ etc.

Drepturi specifice:
- decontul navetei pentru
personalul din învăământ care
își desășoară activitatea în altă
localitate;

Indemnizaie
de cel puin
3 salarii
pentru
salariaii
care se
pensionează

Un premiu
lunar din
suma de 2%
din fondul
de salarii

Drepturi specifice:
- decontul cheltuielilor de
transport pentru cadrele
didactice de sprijin și itinerante,
indiferent de regimul de mediu;

Un premiu
anual

Un ajutor
financiar
de 100 euro
pentru
achiziionarea de cări

Un salariu
de bază
plătit mamei
pentru
nașterea
fiecărui
copil

Drepturi în raport cu care Ministerul Educaiei, Cercetării, Tineretului și
Sportului s-a angajat să realizeze demersurile necesare elaborării
și adoptării unei legislaii specifice

Tichete
cadou
și
tichete
de creșă

Spor de 15%
din salariul
de bază
pentru
personalul
didactic care
predă la
clase cu elevi
cu c.e.s.

Lege
privind
salarizarea
personalului
din
învăământ

Sporuri
pentru
condiii de
muncă
deosebite

Normative
pentru
personalul
didactic
auxiliar și
nedidatic

Desigur, identificarea tuturor drepturilor și obligaiilor prevăzute de noul Contract Colectiv de
Muncă, precum și a condiiilor specifice, nu se poate realiza decât printr-o lectură atentă a fiecăruia
dintre noi a coninutului său. În aceste sens, S.I.P. Judeul Hunedoara a publicat coninutul
CCMUNRI în cadrul Bibliotecii sindicale, fiecare unitate din educaia hunedoreană primind trei
exemplare din acesta. Totodată, CCMUNRI poate fi descărcat de la adresa www.siphd.ro.
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CONFERINA NAIONALĂ
F.S.I. ”SPIRU HARET”
Vineri, 5 octombrie 2012,
a avut loc la București
Conferina Naională a
Federaiei Sindicatelor din
Învăământ ,,Spiru Haret''.
Agenda de lucru a
Conferinei a cuprins:
Raport privind activitatea
Consiliului Naional și
Biroului Executiv în
perioada 2008 – 2012;
Raport privind activitatea
Comisiei de Cenzori în
perioada 2008 – 2012;
Raportul Comisiei pentru
Statut; Modificarea Statutului; Alegerea Biroului
Executiv și a Comisiei de
Cenzori; Strategia Federaiei pe termen mediu și
lung.
La lucrările Conferinei
au participat și au adresat
mesaje o serie de invitai
de ,,marcă'': Ecaterina
Andronescu – ministrul
educaiei; Liviu Marian Pop
– ministrul delegat pentru
dialog social; Cristian
Adomniei – președintele
Consiliului Judeean Iași,
fost ministru al educaiei;
Constantin Trăistaru –
inspectorul școlar general
al ISJ București; reprezentani ai asociaiilor de
părini, ai celorlalte
federaii sindicale din
învăământ din ară și din
Serbia etc.
Materialele prezentate,
dezbătute și aprobate în
cadrul Conferinei pot fi
consultate/descărcate la
adresa www.siphd.ro..
În cadrul Conferinei s-au
a l e s n o i l e o rga n e d e
conducere ale Federaiei
pentru următorul mandat:
2012-2016. Președintele
din mandatul 2008-2012,
George Isvoranu, s-a retras
din activitate la pensie.
Noul președinte ales al FSI
”Spiru Haret ” este dl.
Marius Nistor. SIP Hunedoara este reprezentată în
cadrul Biroului Executiv de
dl. Rusu Paul având funcia
de vicepreședite.

www.siphd.ro
Locul unde vă putei informa...
Revista
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Informaii
de ultimă
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Modele
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Legislaie

Procese
Consultaii
juridice
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liderului de
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Servicii

și multe
altele...

Publicaii

Sindicatul
Învatamânt Preuniversitar
Judetul Hunedoara

C.A.R
S.I.P. Judetul Hunedoara
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SIP TOUR
Hunedoara

,

S.I.P. Judeţul Hunedoara
Deva, 330065, str. George Bariţiu, nr. 2 - tel/fax: 0254 211 642 - e-mail: sip@siphd.ro - www.siphd.ro
Buletinul Informativ apare sub coordonarea Biroului Executiv al S.I.P. Judeţul Hunedoara
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