
 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE 
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Conferinţa judeţeană adoptă următorul motto: 

 

Schimbarea începe cu tine! 



 
 

 

REPER 

 

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, este noua denumire a 

Sindicatului Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava. Sindicatul Judeţean 

Învăţământ „Spiru Haret” Suceava a fost înfiinţat la 23 ianuarie 1990 de către 

dl. prof. Constantin Cernica, şi este membru fondator al Federaţiei Sindicatelor 

Libere din Învăţământ.  

În urma reorganizării juridice declanşate în aprilie 2011, grupele sindicale 

componente, şi-au dobândit personalitatea juridică la judecătoriile zonale, iar 

Sindicatul Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava şi-a schimbat denumirea 

în Alianţa Sindicatelor din  Învăţământ Suceava, în baza hotărârii judecătoreşti 

nr. 2366 din 22.11.2011, dată de Tribunalul Suceava. 

Alianţa Sindicatelor din  Învăţământ Suceava este continuatorul de drept al  

Sindicatului Judeţean Învăţământ „Spiru Haret” Suceava. 

Sediul ASIS  se află în str. Curtea Domnească, nr. 58, 720008 Suceava. 



CONTEXT 

 

Sistemul de învăţământ nu mai este un domeniu atractiv în România, fapt 

demonstrat de media de vârstă ridicată a salariaţilor. Activitatea cadrelor 

didactice presupune răbdare, multe cunoştinţe, responsabilitate şi prea multe 

sacrificii, comparativ cu satisfacţiile materiale.   

Motivele care au transformat educaţia într-un domeniu lipsit de interes 

sunt:  

 salariile foarte mici,  

 reduceri de personal, 

 închiderea unor şcoli, 

 dezinteresul MECTS pentru integrarea tinerilor specialişti. 

Efectul: învăţământul va fi lipsit de viziune, iar fără această viziune calitatea 

actului educaţional va deveni îndoielnică, într-un sistem care se vrea modern.    

      

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, în spiritul valorii şi misiunii 

sale, va acţiona în perioada 2012 – 2017, pentru: 

 promovarea şi apărarea demnităţii, drepturilor şi intereselor membrilor 

de sindicat; 

 îmbunătăţirea condiţiilor sociale, de muncă şi salarizare a personalului 

din învăţământul preuniversitar;  

 dezvoltarea organizaţiilor sindicale, în contextul descentralizării, prin 

procesul de profesionalizare a activităţii sindicale;  

 implicarea ASI Suceava în definitivarea unei reforme coerente şi 

sustenabile în învăţământul preuniversitar; 

 dezvoltarea parteneriatelor cu organizaţii sindicale, nonguvernamentale 

şi administrative, la nivel naţional şi internaţional. 

 

 

 



RESURSE 

 

Umane 

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava este cea mai mare organizaţie 

de sindicat din judeţ şi cuprinde aproape 7000 de angajaţi din majoritatea 

sectoarelor de activitate ale educaţiei sucevene. În total sunt 155 de grupele 

sindicale grupate pe filiale, după cum urmează: 

 Suceava   - 64 

 Fălticeni    - 34 

 Vatra Dornei  - 21 

 Gura Humorului  - 19 

 C-lung Moldovenesc - 17 

 

 

Materiale 

 sediu propriu 

 autoturism 

 4 calculatoare 

 3 multifuncţionale 

 logistică de birou 

 

 

 



ANALIZĂ 

 

Pentru stabilirea corectă şi obiectivă a ţintelor strategice şi priorităţilor este 

nevoie de o analiză exigentă a resurselor şi mijloacelor, a impactului pe care 

factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra activităţii sindicale. 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 alegerea liderilor, vicepreşedinţilor şi 
preşedintelui prin votul direct al 
fiecărui membru de sindicat; 

 existenta unui numar mare de unităţi 
şcolare afiliate ASIS; 

 baza de selecţie largă a unor resurse 
umane competente şi responsabile; 

 câştigarea  la nivel judeţean a 
acţiunilor judecătoreşti ce au vizat 
drepturi de natură salarială 

 obtinerea personalitatii juridice a 
grupelor sindicale la nivelul unitatilor 
scolare 

 afilierea sindicatului judetean la 
structuri sindicale nationale si 
internationale 

 participarea in structurile sindicale de 
conducere la nivel national 

 participarea la negocierile in comisiile 
paritare la nivel local si  national 

 infrastructură corespunzătoare la nivel 
judeţean şi filiale (spaţii de lucru, 
dotări, echipamente) 

 existenta  CAR –ului pentru membrii de 
sindicat 

 

 slaba pregătire sindicala a liderilor din 
grupele sindicale; 

 număr redus de programe de formare 
pentru lideri, 

o slaba protectie a liderilor de sindicat in 
unitatile scolare 

o incorectitudini privind plata cotizaţiei 
lunare 

 limitarea cu intenţie a accesului la 
documentele transmise către membrii 
grupei sindicale; 

o inexistenta unor parteneriate cu 
celelalte structuri sindicale judetene 
din invatamant; 

 dezafilierea unui număr mare de 
organizaţii şi afilierea acestora la alte 
organizaţii sindicale judeţene; 

 participarea neuniforma a membrilor 
de sindicat la actiunile de protest 
organizate la nivel judetean sau 
national 

 neimplicarea membrilor de sindicat in 
luarea unor decizii la nivelul grupei 
sindicale 

o lipsa departamentului de comunicare 
o coeziune sindicală inexistentă 

 oferta de servicii inexistentă 

Oportunităţi Ameninţări 

 negocierea  contractelor individuale 
de munca la nivelul grupei sindicale 

 mai buna pregatire a liderilor de 
sindicat din fiecare grupă sindicală 

 accesul la instruire si perfectionare la 
nivel judetean pentru membrii de 
sindicat 

 buna comunicare intre conducerea 
judeteana si grupa sindicala 

 înfiinţarea CAR-ului la nivelul fiecarei 
filiale 

 Subminarea dialogului social şi 
comasarea legilor care guverează 
raporturile între parteneii sociali 

 Instabilitate politică 

 Subfinanţare din partea administraţiei 
locale şi naţionale în condiţiile noii 
descentralizări 

 Transparenţă limitată la nivel local şi 
naţional  

 Riscul aparitiei abuzurilor din partea 
patronatului la angajare, la incheierea 



 colaborarea cu autoritatile locale, 
conducerea unitatilor de invatamant, 
pentru rezolvarea problemelor   
membrilor de sindicat 

 realizarea de parteneriate cu toti 
factorii de decizie la nivel local 

 realizarea de parteneriate de 
colaborare cu celelalte structuri 
sindicale din invatamant existene la 
nivel judetean, naţional şi 
internaţional 

sau desfacerea contractelor 
individuale de munca ale membrilor 
de sindicat 

 dezafilierea unor grupe sindicale 
datorita participării slabe la actul 
decizional a sindicatului la nivelul 
unitatii scolare 

 supunerea  liderilor de sindicat la 
presiuni din partea conducerilor 
unitatilor scolare datorita slabei 
protectii sindicale 

 declin economic 

 subfinanţarea sistemului de educaţie 

 

 



Planul de dezvoltare intituţională 

Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava 

 

 

1. Promovare 

 

a. Implicarea organelor de conducere, în sensul responsabilizării 

interesului ASI Suceava în raport cu instituţiile, organizaţiile şi 

comisiile administrative existente 

 

b. Promovarea şi susţinerea acţiunilor ce vizează problema salarizării 

a personalului din învăţământ în sensul corelării salariului real cu 

dinamica sistemului de preţuri 

 

c. Promovarea şi susţinerea drepturilor sociale, precum şi ale 

celorlalte drepturi prevăzute în Contractul colectiv de muncă 

negociat şi semnat la nivel local 

 

d. Înfiinţarea Centrului de educare şi formare sindicală - pentru a 

conştientiza rolul şi importanţa sindicatelor în noile condiţii de 

parteneriat social 

 

e. Înfiinţarea departamentului juridic – cu rolul de a reprezenta şi 

consilia interesul membrilor ASI Suceava în raport cu instanţele de 

judecată 

 

f. Înfiinţarea Departamentului pentru proiecte europene  

 

g. Negocierea şi încheierea Contractelor colective de muncă la nivelul 

fiecărei grupe sindicale 

 

h. Consilierea membrilor de sindicat aflaţi la început de carieră cu 

privire la drepturile ce le decurg din legislaţie 

 

i. Activităţi de petrecere a timpului liber - parteneriate cu teatre, 

cinematografe, cluburi sportive, pachete turistice la preţuri mici, 

competiţii sportive etc. 



 

j. Adaptarea şi eficientizarea sistemului de informare şi comunicare 

la toate nivelurile grupei sindicale 

 

k. Stimularea şi susţinerea iniţiativelor în plan local ale tuturor 

grupelor şi organizaţiilor sindicale afiliate 

 

l. Preocuparea pentru crearea bazei materiale moderne şi capabile 

să asigure îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru personalul 

din învăţământ 

 

 

2. Dezvoltarea parteneriatelor 

a. Cu ONG-uri, structuri guvernamentale, partide politice 

 

b. Dezvoltarea parteneriatului local 

 

 

3. Imagine 

a. Actualizarea permanentă a site-ului (www.suceavasji.ro) şi 

formarea liderilor şi membrilor de sindicat în vederea accesării 

acestuia pentru un continuu dialog cu ASI Suceava 

 

b. Înfiinţarea departamentului pentru comunicare şi informare 

sindicală 

 

c. Editarea lunară unui material tipărit (broşură, pliant) 

 

d. Participarea liderilor la seminarii, simpozioane pe teme sindicale, 

de parteneriat, comunicare şi legislaţia muncii. 

 

 

 

 

 

http://www.suceavasji.ro/


Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, în virtutea misiunii sale, va fi 

angajat în îndeplinirea obiectivelor asumate cu prilejul acestei Conferinţe 

judeţene extraordinare, conştient de faptul că a sosit momentul să fim 

ANGAJAŢI PENTRU O SOCIETATE ÎN SCHIMBARE. 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

Ing. Leonte Giani 

Prof. Irimia Dumitru 

Prof. Buduşanu Vasile 

ing. Corbotiuc Radu Vasile 

Prof. Cocoreanu Aurelian 

Prof. Radu Jureschi 


