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 În perioada 16-18 noiembrie 2017 a avut loc Confe-
rinţa Naţională a Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţă-
mânt în cadrul căreia a fost aleasă noua conducere. Vă pre-
zentăm mai jos lista membrilor Biroului Operativ al FSLI: 
Simion Hancescu - Preşedinte, Cornelia Stavri Popa - Secre-
tar general, George Adrian Purcaru - Prim-vicepreşedinte, 
Giani Leonte - vicepreședinte, Laviniu Lăcustă - vicepreșe-

dinte, Gabriel Ploscă - vicepreședinte, Constantin Ionescu -
vicepreședinte, Mitică Iosif - vicepreședinte, Ion Dobre -
vicepreședinte, Ion Duță - vicepeședinte, Adrian Voica - 
vicepeședinte, Dănuț Ieneșescu - vicepeședinte, Lucia Cojo-
caru - vicepeședinte, Radu Hora - vicepeședinte, Ioana Pe-
treuș - vicepeședinte, Eugenia Sandu - vicepeședinte, Viole-
ta Ionescu - vicepeședinte. 

 Consilierul juridic al Ali-
anț ei Sindicațelor din Î nva ț a -
ma nț Suceava, Dorin Marcel 

SOLCAN, a fosț persoana î mpuțernicița , de toate organi-
zațiile sindicale din județ, sa  î nregisțreze s i ridice de la 
Minisțerul Consulța rii Publice s i Dialogului Social Con-

Salarizarea în sistem de plata cu ora 
trebuie să beneficieze de gradație 
de merit 

Nemulțumirile din educație au 
fost înaintate și Prefectului  
județului Suceava 
  

 În ziua de luni, 2 octombrie 2017, ora 13:30, a avut loc o 
întâlnire între membrii Biroului Operativ al Alianței Sindicatelor 
din Învățământ Suceava și doamna Mirela Elena Adomnicăi, Pre-
fectul Județului Suceava. Reprezentanții ASI Suceava au înaintat 
doamnei Prefect, lista nemulțumirilor din sistemul de învățământ 

național. Doamna Prefect s-a angajat să înainteze această listă 
Guvernului României. 
 Cu regret constatăm că nici actuala putere  nu respectă 
ceea ce a promis în campania electorală, ceea ce a fost cuprins  în 
programul de guvernare, iar acest lucru este dovada clară a dezin-

Lansare de carte 

„Marii campioni nu sunt făloşi, dar 
eu cred că doresc să fie cunoscuţi!” 

 

 Sursa: crainou.ro 
 În prezenţa câtorva zeci de persoane care şi-au trăit, îşi 
trăiesc sau au legături strânse cu lumea sportului, s-a lansat 
volumul „Elite sportive de pe Valea Soloneţului”, realizat sub 
egida cenaclului Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava, 
de prof. Niculai Strugariu, dr. Ioan Ieţcu şi kt. Cezar Vasile 
Strugariu. 
 Printre cei prezenţi s-au regăsit şi Ghervazen Longher, 
preşedintele Uniunii Polonezilor din România, Petru Ghervan, 
decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a USV Suceava, in-
spectorii generali adjuncţi ai IŞJ Suceava Gabriela Scutaru şi Cristi-

Primul ministru obligat să corec-
teze anomaliile Legii salarizării 
 Din dorința de a remedia anomaliile survenite prin aplica-
rea prevederilor Legii cadru nr. 153/2017, Federația Sindicatelor 
Libere din Învățământ a înaintat Domnului Prim-ministru Mihai 
Tudose o solicitare privind acceptarea unei discuții pe această 
temă, prin care să se găsească o soluție de depășire a acestui 
impas. Anexăm solicitarea înaintată Domnului Prim-ministru Mi-

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și-a ales noua conducere 

Contractul Colectiv de Muncă la Nivelul 
Grupului de Unități Școlare ale ISJ Suceava 
a fost înregistrat la Ministerul Consultării 
Publice și Dialogului Social  

FSLI a transmis autorităților Rezo-
luția „INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIE, 
CÂȘTIG GARANTAT!” 
 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a adoptat în cadrul 
Conferinței Naționale, care a avut loc în perioada 16-18 noiembrie, Rezo-
luția „INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIE, CÂȘTIG GARANTAT!”, prin care 

România, singura țară din UE în care 
educația se face cu necalificați 
  

Memorialul David Hrimiuc  

Simbol al performanței la Școala 
Gimnazială Nr.1 Gura Humorului 

Profesorii trebuie să iasă cu 3 ani 
mai devreme la pensie, fără penali-
zare 
 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ solicită Gu-
vernului României modificarea Legii pensiilor, astfel încât cadrele 
didactice să se poată pensiona cu trei ani înainte de împlinirea 
vârstei standard. Nivelul de suprasolicitare neuropsihică, precum 

Mai protestăm?  
  

 Trăim într-o lume în continuă 
schimbare pe multiple planuri: social, eco-
nomic, cultural, spiritual și de ce nu… sindi-
cal. Unul din motivele care ne schimbă 
viața este și apariția Legii 153/2017. În 
perioada premergătoare aplicării legii am 
fost intoxicați pe diferite canale ca noua 
Lege a salarizării unitare vine ca să șteargă 
discrepanțele între diferitele categorii de 
personal. Mulți au crezut. Astăzi constatăm 
că de fapt diferențele nu au dispărut, ci s-au adâncit și mai mult. Constat 
cu surprindere că în textul legii sunt familii bugetare “avantajate”, iar al-
tele, dar cu precădere învățământul, pe penultima treaptă în ierarhie. Te 
întrebi de ce s-a ajuns aici... Negreșit sunt multiple cauze. În cele ce 
urmează voi evidenția câteva lucruri care, sper, să fie înțelese exact așa 
cum le gândesc.  
 Cunoaștem cu toții că cele mai mari realizări în plan sindical au 
fost realizate prin mișcări de protest bine gândite, cu o strategie clară, pe 
parcursul căreia am urmărit etapă cu etapă, ce a fost bine și ce a fost rău 
și urmărind ca finalitatea să ne ducă acolo unde am dorit. Nu vreau să 
amintesc de aceste lucruri bune deoarece sunt cunoscute de toți. Ce mă 
miră în momentul de față e că și lucrurile mai puțin bune sunt trecute sub 
tăcere și nu se caută soluții de remediere.  
 Astăzi dacă faci grevă japoneză ești luat în derâdere, 

Parteneriatele continuă la Colegiul 
„Vasile Lovinescu” Fălticeni 
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teresului pentru acest domeniu de activitate, subfinanțarea croni-
că a învățământului grevând nu numai asupra calității actului edu-
cațional, ci și asupra viitorului acestei națiuni. 
 Situația și starea învățământului românesc, în general, 
conduce la nemulțumiri din partea tuturor categoriilor sociale, 
care, direct sau indirect, au legătură cu școala. Considerăm că 
termenele de aplicare a prevederilor din Programul de Guvernare, 
și publicate în premieră în Monitorul Oficial al României, au folosit 
doar pentru câștigarea alegerilor. 
 În contextul exprimat mai sus, vă înaintăm lista de nemul-
țumiri ale membrilor Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava: 
1. Poziționarea funcțiilor didactice în grilele Legii salarizării. 

Conform prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, coeficientul maxim 
la care poate ajunge un profesor care are o vechime de 
peste 25 de ani în învățământ este de 2,76, pe o scară 
ierarhică de la 1 la 12! Consecința directă a poziționării în 
treimea inferioară a grilei de salarizare va fi neatragerea 
tinerilor performanți către cariera didactică și prăbușirea 
definitivă a calității actului instructiv-educativ. Mai mult, 
promisa creștere salarială cu 20% din iulie 2017 nu s-a 
operat, majorările salariale urmând să aibă loc în două 
tranșe anul viitor, respectiv la 01.01.2018 și la 01.03.2018, 
cea de la 1.01.2018, nefiind reală deoarece contribuțiile 
angajatorului sunt transferate angajatului. 

2. Necuprinderea, în Legea bugetului de stat pentru anul 
2017, a sumele necesare pentru plata sentințelor judecă-
torești. Conform prevederilor legale, în anul 2017, o parte 
a salariaților din învățământ ar trebui să primească sumele 
restante la drepturi salariale, stabilite prin sentințe judecă-
torești, sume care nu se regăsesc în legea bugetului de 
stat pentru anul 2017. 

3. Calculul incorect al sporurilor. Deși conform H.G. nr. 
38/2017 salariile de bază s-au majorat, de la data de 1 
ianuarie 2017, în medie, cu 15%, calcularea sporurilor și 
indemnizațiilor  nu se face la salariile de bază  majorate de 
la 1 ianuarie 2017, aceste sporuri și indemnizații fiind cal-
culate prin raportare la salariul de bază din luna decem-
brie 2016, ceea ce conduce la o diminuare a drepturilor 
salariale care se cuvin personalului didactic. 

4. Renunțarea la plata contribuțiilor începând cu 1 ianuarie 
2018 de către angajat în sectorul public.  Începând cu 
ianuarie 2018 se schimbă și modul de impozitare al salarii-
lor, nemaifiind ca în forma actuală, când se plătea jumăta-

te de angajat și jumătate de angajator. De la 01.01.2018 
toate contribuțiile sunt suportate de către angajat. Acest 
lucru nu mai înseamnă o majorare efectivă de 25%, ci 
efectiv mărirea va fi de 4%, în urma trecerii contribuțiilor 
în sarcina angajatului. Organizația noastră, în urma consul-
tării membrilor de sindicat susține actuala formă de impo-
zitare a salariilor, pentru ca și veniturile salariale nete ale 
angajaților să rămână aceleași. 

5. Tergiversarea elaborării proiectului unei noi legi a educa-
ției. Conform Programului de Guvernare PSD – ALDE, o 
lege așteptată cu interes de către elevi, cadre didactice și 
părinți, este Legea Educației Naționale. Un act normativ 
realizat cu responsabilitate și supus dezbaterii publice va 
rezolva cea mai mare parte a problemelor cu care se con-
fruntă de mai bine de 20 de ani sistemul de educație din 
România. 

6. Subfinanțarea educației. În momentul de față România 
este codașa Europei în ceea ce privește procentul din PIB 
alocat educației. Este rușinos să clamăm importanța edu-
cației doar în campaniile electorale, iar realitatea să arate 
că România, țară membră a Uniunii Europene,  alocă cei 
mai puțini bani pentru educație, respectiv 248 de euro pe 
cap de locuitor, în condițiile în care media UE este de 
1.400 de euro. Nu de importanță minimă este faptul că 
personalul didactic și nedidactic a fost redus sub minimul 
suportabil, știut fiind faptul că și aceste categorii de perso-
nal reprezintă un factor important în desfășurarea proce-
sului de învățământ. 

7. Cuantumul pensiilor celor care au lucrat în învățământ. 
Pensionarii care au lucrat în sistemul de educație au în 
acest moment pensii de mizerie, situate în jurul sumei de 
1.000 de lei, asta în timp ce sunt pensionari proveniți din 
domenii “strategice”, unde pensia medie este de peste 
3.000 de lei. În unele cazuri aceste pensii “speciale” au 
ajuns să fie mai mari decât veniturile încasate de angajați. 
Constatăm că există persoane care ies la pensie la 43 de 
ani, cu o pensie de peste 10.000 de lei, în timp ce pe un 
profesor, după 43 de ani de muncă, statul român îl 
“recompensează” cu o pensie de 1.500 de lei, întrucât 
principiul de calcul este diferit față de cel aplicat în cazul 
altor bugetari. Considerăm că singurul principiu care tre-
buie să stea la baza calculului  pensiilor din România tre-
buie să fie cel al contributivității la fondul de pensii! Dacă 
nu, atunci cerem pensii speciale și pentru profesori! 

 Având în vedere toate cele expuse, vă solicităm Doamnă 
Prefect, să faceți diligențele cuvenite pentru a ne demonstra că 
și pentru dumneavoastră educația este o prioritate, că apreciați 
activitatea cadrelor didactice din județul Suceava în formarea 
generației care va asigura viitorul nostru al tuturor. 

 Începând cu 1 septembrie 2017, pentru a justifica neluarea în 
calcul a gradaţiei de merit la plata cu ora, MEN afirmă că există dispoziţie 
expresă în art. 3 din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de 

merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiu-
nea 2017, anexă la OMECS nr. 6161/2016, conform căruia „Gradaţia de 
merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2017. Gradaţia de 
merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform 
actului de numire/transfer/repartizare.” 
 Se impune menţionat că art. 3 din Metodologia şi criteriile privind 
acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuni-
versitar de stat, sesiunea 2016, anexă la OMECS nr. 5557/2015 preve-
dea: „Gradaţia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 
2016. Pentru fiecare candidat, gradaţia de merit se calculează conform 
art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/
repartizare.” 
 Altfel spus, dispoziţiile art. 3 din cele două metodologii – 
sesiunea 2016 şi sesiunea 2017 sunt identice. De asemenea, începând 
cu 1 septembrie 2016 – în temeiul dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 
34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, conform căruia „Pentru 
personalul didactic de predare salarizat în sistem de plata cu ora, la 
calculul drepturilor salariale se vor utiliza numărul de ore aferent normei 
didactice de predare şi salariul de bază al funcţiei didactice de predare şi, 
după caz, indemnizaţia de învăţământ special, gradaţia de merit, com-
pensaţia pentru titlul ştiinţific de doctor şi indemnizaţia pentru localităţi 
izolate.”, la calculul drepturilor salariale care se cuvin personalului 
didactic salarizat în sistem de plata cu ora s-a utilizat şi gradaţia de 
merit de care beneficiază persoana. 
 Ori, în măsura în care se consideră că dispoziţiile H.G. nr. 
582/2016, cu modificările şi completările ulterioare, produc efecte şi în 
prezent, nu există nici un impediment legal pentru care gradaţia de 
merit să nu se plătească personalului didactic de predare salarizat în 
sistem de plata cu ora. 
 Nu se poate afirma că un cadru didactic desfăşoară o activitate 
de predare-învăţare-evaluare performantă exclusiv pentru orele de preda-
re care fac parte din norma didactică de bază, iar pentru orele efectuate în 
baza altui contract individual de muncă, cu timp parţial, cu fracţiune de 
normă şi pentru care este salarizat în sistem de plata cu ora, desfăşoară o 
activitate de predare „mai puţin performantă”. 
Acest punct de vedere a fost înaintat Ministerului Educației Naționale în 
data de 5 octombrie 2017 prin Adresa FSLI nr. 687 și înregistrată la MEN 
sub nr. 10357. 
 Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava va solicita convoca-
rea în regim de urgență a Comisiei paritare de pe lângă ISJ Suceava și a 
Comisiei de Dialog Social – subcomisia învățământ de pe lângă Instituția 
Prefectului Județului Suceava pentru a demonstra ca s-a creat o nedrep-
tate și a remedia problema. În caz contrar, vom fi nevoiți să ne apăram 
drepturile în instanță. 

tractul Colectiv de Muncă la Nivelul Grupului de Uni-
tăți ale Inspectoratului Școlar Județean Suceava 
(C.C.M.N.G.U.Î.S.J.) s i, asțfel, acesț documenț a ajuns as-
ța zi, 31 ocțombrie 2017, la sediul ASÎ Suceava. 

 Va  reamințim ca , î n dața de 28 februarie 2017, a 
fosț publicaț î n Monițorul oficial Contractul colectiv de 
muncă unic la nivel de sector de activitate în învăță-
mântul preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.Î.P) care a daț 
posibilițațea negocierii conțracțelor colecțive de munca  
unice la nivelul inspecțorațelor s colare. 

 Prin adresa nr. 27 din 1 marție 2017, Alianț a Sin-
dicațelor din Î nva ț a ma nț Suceava a solicițaț convocarea 
Comisiei parițare de la nivelul Înspecțorațului S colar 
Județ ean Suceava, pențru sțabilirea numa rului membri-
lor care vor face parțe din echipa de negociere. 

Menț iona m fapțul ca , î n baza dispoziț iilor arț. 1381 alin. 
(2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicața , 
cu modifica rile s i compleța rile ulțerioare, prin arț. 107 
alin. (1) s i (2) din C.C.M.U.N.S.A.Î.P. s-a preva zuț: 

„(1) Negocierea contractelor colective de muncă 
la nivelul inspectoratelor şcolare se realizează 
între conducătorul inspectoratului şcolar şi orga-
nizaţiile sindicale afiliate federaţiilor sindicale 
semnatare ale prezentului contract. 

(2) Organizaţiile sindicale afiliate federaţiilor 
semnatare ale prezentului contract sunt îm-
puternicite în scris să negocieze contractele 
colective de muncă la nivelul inspectoratelor şco-
lare. Prin împuternicirile scrise, federaţiile sindi-
cale reprezentative la nivel de sector de activitate 
desemnează expres echipa de negociere şi 
persoana mandatată să semneze contractul 
colectiv de muncă la nivel de inspectorat şco-
lar. Contractul colectiv de muncă la nivel de in-
spectorat se semnează de către inspectorul şcolar 
general (ca reprezentant legal al inspectoratului) 
şi de către persoanele mandatate de federaţiile 
sindicale semnatare ale prezentului contract....'' 

 ASÎ Suceava s i-a doriț, î nca  de acum 4 ani, semna-
rea unui Conțracț colecțiv de munca  la nivel de județ  s i 
iața  ca  î n 2017, dupa  negocieri î nținse pe un ințerval de 
juma țațe de an, acesț lucru a deveniț realițațe. Î n 
C.C.M.N.G.U.Î.S.J. sunț cuprinse prevederi î n plus faț a  de 
C.C.M.U.N.S.A.Î.P, favorabile membrilor nos țri de sindi-
caț, cum ar fi cele de la Arț. 17 al. (6) s i Arț. 34. 

 Acesț Conțracț colecțiv de munca  reprezința  legea 
pa rț ilor semnațare, se aplica  țuțuror unița ț ilor s colare 
din î nva ț a ma nțul preuniversițar din județ  s i poațe fi des-
ca rcaț î n formaț porțabil de pe sițe-ul www.suceavasji.ro. 

Nemulțumirile din educație au 
fost înaintate și Prefectului  
județului Suceava 

Contractul Colectiv de Muncă la Ni-
velul Grupului de Unități Școlare ale 
ISJ Suceava a fost înregistrat la Mi-
nisterul Consultării Publice și Dialo-
gului Social  

Salarizarea în sistem de plata cu ora 
trebuie să beneficieze de gradație 
de merit 

solicită rezolvarea mai multor probleme cu care se confruntă sistemul de 

educaţie din România. 

 FSLI solicită ca, să fie eliminate discriminările salariale create 
de interpretarea eronată a prevederilor Legii Nr. 153/2017, precum și 
modificarea actualei legi – cadru de salarizare, în sensul majorării 
coeficienților de ierarhizare pentru personalul didactic.  Doar astfel vom 
stopa migrarea masivă a cadrelor didactice către alte ţări în care sunt mai 
bine plătite pentru munca pe care o desfăşoară. Totodată, din cauza 
plecării personalului calificat, sistemul de educaţie a devenit singurul din 

Europa în care sunt acceptaţi necalificaţii.     

 FSLI cere alocarea unui procent de minimum 6% din P.I.B. 
pentru Educaţie, condiţie esenţială pentru dezvoltarea sistemului de 
învăţământ și evoluția întregii societăți românești. Guvernele României au 
practicat constant o politică de subfinanțare cronică a sistemului de învă-
țământ și au alocat un procent de doar 3 % din P.I.B., în timp ce media în 

Uniunea Europeană acesta fiind de 5,3 %.   

 FSLI atrage atenția privind necesitatea elaborării de către Par-
lament a unei noi legi a educației naționale, care să nu fie modificată 
cel puțin pentru un ciclu complet de învățământ. Totodată, trebuie dema-
rate negocierile pentru o lege distinctă privind Statutul personalului 

didactic. 

 FSLI solicită prin această Rezoluție analizarea cu obiectivitate 
a actualelor programe școlare, pentru a se face modificările care se 
impun . Doar în acest fel absolvenții se vor putea integra pe piața muncii. 
În plus, comunitățile locale, care nu dispun de resurse financiare, au ne-
voie urgent de acordarea de fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor de 

studiu pentru elevi. 

 

 FSLI a transmis Rezoluția „INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIE, CÂȘTIG 
GARANTAT!” Ministerului Educaţiei Naționale, Guvernului României, 

Parlamentului României şi tuturor partidelor politice parlamentare. 

FSLI a transmis autorităților Rezoluția 
„INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIE, CÂȘTIG 
GARANTAT!” 

 “Le mulţumesc colegilor care mi-au oferit încrederea 
lor, prin votul exprimat în cadrul Conferinţei Naţionale FSLI. 
Nu cred în funcţii, dar cred în oameni, în loialitate şi în res-
pect. Sunt principii care mă vor ghida în activitatea pe care o 
voi desfăşura în întreaga perioadă. Principalele obiective pe 
care mi le-am propus sunt: respectarea prevederilor Legii 
educației naționale referitoare la alocarea a 6% din PIB pen-
tru educaţie; obţinerea unor coeficienţi de ierarhizare mai 
mari în Legea de salarizare pentru angajaţii din învăţământ; 

reîncadrarea corectă a salariaților din 
învățământ după intrarea în vigoare a 
Legii nr.153/2017; modificarea Codului 
Fiscal prin introducerea unui prag salarial 
privind impozitarea; pensionarea cu trei 
ani mai devreme de împlinirea vârstei 

standard, fără diminuarea cuantumului pensiei, pentru cadre-
le didactice, care au gradul I şi o vechime de minimum 34 de 
ani; îmbunătăţirea formării iniţiale a resursei umane din edu-
caţie; o nouă lege a educaţiei care să aibă stabilitate pentru 
un ciclu complet de învăţământ; o lege distinctă pentru Sta-
tutul personalului didactic. Sunt convins că alături de noua 
echipă vom reuşi să răspundem aşteptărilor membrilor noştri 
de sindicat, dar şi partenerilor – părinţii şi elevii”, a declarat 
preşedintele FSLI, Simion Hancescu. 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ  
și-a ales noua conducere 
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 În unitățile de învățământ din România, în acest an 
școlar, 2017-2018, la catedră au ajuns 4.500 de cadre didac-
tice necalificate. România este singura țară din Uniunea 
Europeană în care există titulatura de necalificat în sistemul 
educațional. Motivul: tinerii performanți, cu dăruire și for-
mare de specialitate, nu vor să predea în școlile din țară din 
cauza salariilor mult prea mici sau pentru că nu sunt moti-
vați sub nicio formă să ajungă în fața copiilor pe care să îi 
ajute să se dezvolte. 

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ atrage 
atenția Guvernului României că din cauza salariilor mult 
prea mici, numărul tinerilor care vor să pășească spre pro-
fesia de dascăl este în scădere. 

 Dacă în anul  2004, la un număr de 4 milioane de 
copii, existau 343.000 de posturi în educație, în anul 2017, 
ne confruntăm atât cu scăderea numărului de copii la 3 
milioane, dar și cu scăderea numărului de posturi didactice 
la aproximativ 295.000. În plus, dacă în anul 2005 existau 
19.500 de debutanți, în 2017, numărul acestora a ajuns la 
16.000. Lipsa personalului didactic calificat în școlile din 
România sporește un fenomen pe care nu ni-l dorim: creș-
terea numărului de necalificați care ajung să predea elevi-
lor. În acest an școlar au fost încadrați 4.500 de angajați 
necalificați în acest sistem. 

 “Ar trebui să facem un simplu exercițiu de imagina-
ție să ne dăm seama cât de gravă este situația din învăță-
mântul românesc: gândiți-vă ce ar însemna ca un medic 
necalificat să intre în sala de operații și să facă o intervenție 

chirurgicală? Sau un medic necalificat să prescrie 
medicamente unui bolnav? Ce ar însemna ca un 
necalificat să instrumenteze un dosar în justiție, 
un necalificat să stabilească bugetul unei comuni-
tăți sau un necalificat să conducă un avion sau o 

locomotivă? Ni se pare revoltător sau absurd. Dacă se ac-
ceptă ca în anul 2017 să fie copii care sunt “modelați” de 
necalificați, înseamnă că inclusiv România este condusă de 
persoane “fără studii de specialitate“. 

 Și totuși această situație este permisă exact în siste-
mul în care copiii ajung să fie lăsați pe mâna unor oameni 
care nu au formarea sau experiența necesară actului educa-
țional.  FSLI consideră că este inacceptabil ca în fața copiilor 
să ajungă  “dascăli” care nu stăpânesc materia pe care o 
predau, așa cum nu au nici abilitățile psihopedagogice ne-
cesare pentru formarea unor caractere. 

 Am ajuns aici, pentru că ani la rând a fost tolerat 
acest fenomen. Nimănui nu i-a păsat că un copil poate să 
pornească în viața lui greșit, chiar din băncile școli. Nu vrem 
să acuzăm pe niciunul dintre cei 4.500 de angajați, dar acu-
zăm o boală într-un sistem care ar trebui să performeze. 
Schimbarea înseamnă calitate, iar calitate nu poți să ai în 
niciun sistem, dacă nu atragi oamenii potriviți pentru acest 
lucru. Cu un salariu lunar de 1.400 de lei, cât are în acest 
moment un cadru didactic debutant, suntem departe de 
rezolvarea unei probleme majore. Din păcate, nici perspec-
tiva nu este optimistă. Atâta timp cât prin legea salarizării 
un profesor debutant va ajunge, ipotetic, în anul 2022 la un 
salariu net de 2400 de lei, este evident că este posibil să 
crească numărul  ”șlefuitorilor de suflete și caractere”, fără 
studii de specialitate. Și atunci se pune întrebarea firească: 
unde va ajunge această țară?, a declarat președintele FSLI, 
Simion Hancescu. 

și cazurile medicale grave, care îi împiedică pe colegii noștri să își 
desfășoare activitatea la catedră, impun crearea unui cadru legal 
adecvat acestei profesii. 

 În sistemul educațional românesc, un cadru didactic este 
nevoit, în acest moment, să lucreze chiar și cu 38 de elevi la clasă, 
în același timp. Acest lucru înseamnă: o atenție sporită atât la 
fiecare elev în parte, cât și la propria persoană, cadrul didactic 
fiind considerat model; un grad mare de responsabilitate față de 
elevi și pregătirea acestora; un consum psihic deosebit pentru 
activitățile desfășurate atât în timpul orelor, cât și în timpul pre-
gătirii acestora; un efort considerabil în ceea ce privește nu doar 
conduita, cât și pregătirea profesională; adaptabilitatea la fiecare 
elev în parte, mai ales acolo unde sunt și cazuri speciale. Toate 
acestea se traduc printr-un singur termen: epuizare. 

 De asemenea, sunt numeroase cazuri în care profesorii 
care au fost diagnosticați cu anumite afecțiuni vor să iasă la pen-
sie mai devreme, dar sunt nevoiți fie să meargă în continuare la 
serviciu, având o stare degradată a sănătății, fie să rămână în 
concediu medical. Puțini sunt cei care recurg la pensionarea pe 
caz de boală, întrucât acest lucru înseamnă venituri umilitoare, 
sub limita de subzistență. 

 “Federaţia noastră a făcut demersuri şi a solicitat Premie-
rului Mihai Tudose ca în noua Lege a pensiilor, în sistemul de edu-
caţie, să fie permisă pensionarea cadrelor didactice cu trei ani mai 
devreme. Numărul anual al dascălilor care ar putea solicita acest 
lucru nu va fi atât de mare încât să pună presiune pe bugetul pen-
siilor şi asigurărilor sociale. Din cauza pensiilor de mizerie, marea 
majoritate a cadrelor didactice solicită prelungire de activitate. 
Acceptarea acestei solicitări ar fi un ajutor nespus de mare mai 
ales pentru colegii noştri care au probleme de sănătate şi care 
sunt pur şi simplu umiliţi de un sistem care îi pune să aleagă între 
venituri din care nu se pot întreţine şi obligaţia de a-şi desfăşura 
activitatea în condiţii dificile. Consideraţi că un cadru didactic cu o 
vechime de 40 de ani nu merită dreptul de pensionare cu 3 ani 
mai devreme? Asta în condiţiile în care există alţi angajaţi în siste-
mul public, care se pot pensiona şi la vârsta de 45 de ani. Nu vrem 
să arătăm cu degetul, dar din nou educaţia este privită cu dispreţ 
sau cu indiferenţă, chiar dacă şi cei care fac legile acestei ţări au 
trecut prin băncile şcolii româneşti şi au avut ca prim exemplu în 
viaţă un profesor sau chiar dacă, la rândul lor au copii şi vor o 
educaţie sănătoasă”, a declarat președintele FSLI, Simion 
Hancescu. 

 Mai sesizăm încă o problemă în sistemul public de pensii 
din România: în sistemul de educație pensia medie este în jur de 
1.000 de lei, comparativ cu alte sisteme, unde pensia medie este 
de peste 3.000 de lei. În unele cazuri aceste pensii “speciale” au 
ajuns să fie mai mari decât veniturile încasate de angajați. Consta-
tăm că există persoane care ies la pensie la 43 de ani, cu o pensie 
de peste 10.000 de lei, în timp ce pe un profesor, după 43 de ani 
de muncă, statul român îl “recompensează” cu o pensie de 1.500 
de lei, întrucât principiul de calcul este diferit față de cel aplicat în 
cazul altor bugetari. Considerăm că singurul  principiu care trebu-
ie să stea la baza calculului  pensiilor din România trebuie să fie 
cel al contributivității la fondul de pensii! Dacă nu, atunci cerem 
pensii speciale și pentru profesori! 

adică finalitate zero... Pichetarea nu 
aduce nici un rezultat, indiferent la ce 
nivel este facută. Marșul de protest 

nu este agreat și la fel are rezultat negativ. Mitingul înseamnă cheltuieli 
de efort fizic, psihic  și material, iar rezultatul este minim. Cred că la nive-
lul Federației, dar și la nivelul fiecărui județ în parte trebuie regândită 
strategia și metodele de luptă sindicală. Vă propun spre analiză metoda 
blocării unui examen la final de an școlar, fie în ce privește examenele 
naționale la clasa a VIII-a sau o probă la bacalaureat. S-a mai încercat 
acest lucru și în anii anteriori, dar ne-am izbit de vechile justificări refer-
itoare la interesul elevului, interesul părintelui sau concepția unor cadre 
didactice care susțin că este o măsură mult prea dură. Astăzi când mă uit 
în grila de salarizare nu văd nici un elev care să îmi ia apărarea, nici un 
părinte care să îmi sară în ajutor, iar colegii care au fost împotrivă mă 
întreabă ce face sindicatul… 
 Constat o moleșeala și o apatie generală. Toată lumea dorește 
rezolvări rapide, dar fără să se implice. Acest lucru este imposibil și e 
probat de alte categorii de bugetari care își urmăresc scopul și care sar 
de fiecare dată când sunt atinși la un spor sau la o indemnizație. Să priv-
im un pic la sănătate și să observăm cum protestele sunt susținute contin-
uu de toate categoriile de personal ce fac parte din acestă familie bu-
getară: când se protestează în bloc, când protestează medicii de famile, 
când protestează ambulanța, când protestează UPU și așa mai departe. 
Rezultatele pentru ei nu întârzie să apară.  
 Propun că începând cu luna ianuarie 2018 să începem o muncă 
susținută de lămurire cu toți membrii de sindicat pentru a reuși blocarea 
unei probe la un examen din cele amintite anterior. Impactul social, medi-
atic, dar și sindical ar fi foarte mare. Nu cred că ar dura două zile și am fi 
invitați la discuții și am fi întrebați ce doleanțe avem. Dar pentru asta 
trebuie să fim solidari, să demonstrăm că avem forță și că luptăm până la 
capăt. Dacă la final de an școlar ne vom gândi la concediu, cauza e 
pierdută din fașă. 
 Un lucru aș mai vrea să subliniez: ceea ce propun nu privește 
fiecare membru de sindicat luat ca persoana fizică, ci se referă la întregul 
sistem în ansamblul său, la viitorul acestuia. Vom umbla să găsim o 
școală bună, un profesor bun pentru nepoții noștrii, lucru care va fi greu 
de îndreptat. Închei cu o întrebare: cât timp rămânem în starea în care ne 
găsim? 

 

Gheorghe ȘORODOC, vicepreședinte ASI Suceava 

Mai protestăm?  România, singura țară din UE în care 
educația se face cu necalificați 

Profesorii trebuie să iasă cu 3 ani 
mai devreme la pensie, fără penali-
zare 

 A descoperi nebănuitele taine ale matematicii și a le transforma 
în pasiune pentru unii copii este ca și când ai sădi valori și ai defini con-

cepte cu privire la partea cultural-educativă a formării elevilor. 

 Concursul Internațional de Matematică Memorialul David Hrimiuc 
desfășurat anual la Școala Gimnazială Nr.1, a fost și anul acesta un real 
succes. Cea de-a XIV-a ediție ne-a întâmpinat și de această dată cu satis-

facții survenite din munca depusă, dar și cu premii pentru cei care au 
dovedit perspicacitate. Astfel, s-a acordat un număr de 152 de premii și 
mențiuni: opt premii I, zece premii II, unsprezece premii III și 123 de men-
țiuni. Acestea pot oglindi munca și pasiunea elevilor pentru matematică, 
dar și generozitatea unor oameni minunați, care au contribuit la implemen-
tarea acestui proiect, prin sponsorizări și susținere. Așadar,  pentru buna 
desfășurare a concursului, ca și la edițiile precedente, și-au adus contribu-
ția financiară mulți sponsori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, 
Primăria oraşului Gura Humorului, Facultatea de Informatică de la Univer-
sitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, societăți comerciale din Gura Humorului, părinți ai 
elevilor din școala noastră. Mulțumită acestora s-a constituit și un fond de 
premiere din care elevii premiați au fost recompensați, pe lângă diplome și 

medalii și cu premii valorice. 

 Obiectivele urmărite sunt cele care au ca fundament competenţe 
cheie din Cadrul European de Dezvoltare: verificarea periodică corelată cu 
stadiul de pregătire aferent anului şcolar în curs; structurarea informaţiilor 
şi a cunoştinţelor de specialitate; formarea spiritului competitiv şi a dispo-
nibilităţii de a crea relaţii de colaborare cu elevi din alte şcoli pe un dome-
niu specific şi facilitarea schimbului de experienţă între profesorii de mate-

matică implicaţi în proiect. Toate aceste obiective fundamentează la nivel 
formativ competenţele cheie: a învăţa să înveţi şi capacitatea de a dezvol-
ta şi aplica gândirea matematică pentru rezolvarea diferitelor probleme, 
accentul punându-se pe proces, activitate şi cunoştinţe. Memorialul David 

Hrimiuc reprezintă un mod de a oferi participanţilor autocunoaştere. 

Motivați și de ceea ce a reprezentat pentru noi toți domnul 
profesor David Hrimiuc, catedra de matematică de la Școala Nr 1 Gura 
Humorului a hotărât împreună cu ISJ Suceava înființarea acestui concurs. 
Conceput inițial de nivel județean, în anul 2004/2005, concursul a devenit 
începând cu ediția din 2011/2012 internațional, la acest concurs partici-
pând echipaje din Ucraina și Republica  Moldova. Până în prezent, la cele 

14 ediții, au trecut porțile 
Școlii Gimnaziale Nr.1 
peste 3.000 de elevi, din 
40 de școli.   
 Comisia de orga-
nizare a avut următoarea 
componență: preşedinte 
de onoare al concursului 
– Conf. univ. dr. ANDREI 
BRAICOV de la Universi-
tatea de Stat din Tiraspol 
– Facultatea de Fizică şi 
Matematică;  preşedintele 
concursului –Conf.  univ. 
dr. LENUŢA ALBOAIE de 
la Universitatea „Al. I. 
Cuza” Iaşi – Facultatea de 
Informatică; vicepreşedinţi 
– prof. Marinela – Cristina 
Cimpoeşu, inspector 
şcolar al  I.Ş.J. Suceava, 
prof. Munteanu Eugen – 
șef catedră Şcoala Gim-
nazială Nr. 1 Gura Humo-

rului și prof. Ispăşoiu Dorel, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului; 
informatician: Zofotă Ovidiu – Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului; 
secretari: Comişescu Maria – Ancuţa şi prof.  Fedorovici Petruţa – Şcoala 
Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului; membri: prof. Sinocicu Senorica – 
director al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului, prof. Rusu Eugenia, 
prof. Cojocaru Crina şi prof. Spinosu Dorina – Şcoala Gimnazială Nr. 1 
Gura Humorului, iar din comisia de selectare a subiectelor a făcut parte 
domnul Duminică Traian – prof. metodist la Casa Corpului Didactic 

„George Tofan” Suceava. 

Concursul se desfășoară în parteneriat cu  Asociația cultural – 
ştiinţifică şi profesională „CCD Bucovina”, ISJ Suceava, SSMR filiala Su-
ceava, Primăria orașului Gura Humorului, Universitatea de Stat din Tiras-
pol – Facultatea de Fizică şi Matematică, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – 
Facultatea de Informatică. Până acum la concurs au fost premiați în jur de 

30% dintre participanți. 

Concursul s-a desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi desfăşurare a concursurilor interşcolare.  
 

prof. Camelia SIMERIA, Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 

Simbol al performanței la Școala 
Gimnazială Nr.1 Gura Humorului 
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an Cuciurean, Giani Leonte, preşedintele ASI Suceava, cadre didac-
tice, „eroi” ai cărţii lansate. 
 După o documentare amplă, adevărată „muncă de Sisif”, 
cei trei autori ai volumului au realizat o carte-document cu note 
biografice, parcursuri şi performanţe, fotografii, diplome, articole 
din presa vremii şi cea actuală, a unor bărbaţi şi femei, cu rădăcini 
în Valea Soloneţului şi care, într-un anume moment de viaţă au 
ales sportul ca o cale demnă de urmat, o cale spre performanţă 
sau pur şi simplu ca o cale prin care s-au împlinit ca oameni sănă-
toşi la cap şi la minte. 
 Mărturisesc, nu ştiam că Valea Soloneţului a „produs” atât 
de mulţi oameni dedicaţi sportului, că multora dintre ei le-am fă-
cut galerie şi i-am aplaudat în vremuri când sportul sucevean um-
plea stadioanele şi sălile, indiferent în ce divizie sau ligă jucau ai 
noştri. 
 Erau vremuri în care, atunci când se vorbea despre fotbal, 
atletism, rugbi, handbal, lupte, se pomenea de oameni, de caracte-
re, nu de bugete, datorii la finanţe şi investitori de două sezoane, 
la cluburi. 
 „În aceste timpuri în care au dispărut multe dintre reperele 
din viaţa tinerilor, această carte 
este un recurs la tarele memoriei, 
ce mi s-a părut extraordinar de 
muncită, de minuţios documenta-
tă şi aranjată. Am fost uimit câţi 
sportivi de înaltă performanţă a 
dat judeţului şi ţării, Valea Solone-
ţului” a deschis seria alocuţiunilor, 
prof. Constantin Cernica, coordo-
natorul Cenaclului ASI Suceava. 
 Fiecare record îşi are sem-
nificaţia şi viaţa sa. „De pe Valea 
Soloneţului, adică de la Soloneţul 
Nou până la Costâna, s-au ridicat 
numeroşi campioni care au repre-
zentat cu succes, demnitate şi 
bucurie satul natal, judeţul, şi ţara în diferite competiţii. Veţi găsi 
în volum sportivi care au obţinut aceste rezultate înainte de ’89 şi 
după ’89. Marea noastră campioană Iolanda Balaş spunea: 
«Recordurile sunt făcute pentru a fi doborâte. Să nu facem greşea-
la de a compara recordurile diferitelor epoci. Fiecare record îşi are 
semnificaţia şi viaţa sa». Astfel sunt şi rezultatele acestor deosebiţi 
sportivi de pe Valea Soloneţului. Au semnificaţia şi valoarea lor. 
Marii campioni sunt oameni deosebiţi. Nu sunt făloşi, dar eu cred 
că doresc să fie cunoscuţi. 
 Acest volum nu va fi în librării, ci va exista în bibliotecile 
şcolare şi în cele ale comunelor, pentru că socot că este util tinerei 
generaţii, ce trebuie să fie conştientă că, pentru a reuşi în viaţă 
este nevoie de multă muncă, abnegaţie şi sacrificii”, a fost părerea 
prof. Niculai Strugariu, la lansarea cărţii. 
 Doctorul Ioan Ieţcu definitiv „suferind” de dor de Pârteştii 
de Jos, sat natal, a cărui monografie a şi publicat-o acum doi ani, a 

explicat colaborarea lui la carte, prin prisma medicului, a 
kinetoterapeutului care vede în mişcare, în sport un factor esenţial 
pentru sănătatea omului, asemeni poetului Decimus Junius 
Juvenalis a cărui aforism „Mens sana in corpore sano” a devenit 
din anul 96 încoace, adevăr absolut al planetei. 
 „Această carte fierbe de tinereţe, de acţiune, de perfor-
manţă şi este de asemenea un imn veritabil adresat tinerilor, spor-
tului celor care-l practică şi celor care-l îndrumă”, a concluzionat 
cunoscutul medic sucevean. 
 De la rugbistul Marcel Cojocar Sahlean şi luptătorul Lazăr 
Tipa, la internaţionalul Dorin Goian şi dinamovistul Robert 
Longher. 
 În volumul „Elitele sportului de pe Valea Soloneţului”, lan-
sat ieri apar meritele sportive şi performanţele a 28 de oameni din 
Soloneţul Nou, Pârteştii de Sus, Cacica, Pârteştii de Jos, Humoreni, 
Comăneşti, Soloneţu de Jos, Todireşti, şi Costâna, rugbişti, fotba-
lişti, atleţi, handbalişti, luptători, canotori, practicanţi de arte mar-
ţiale şi, cu statut unic, prima femeie pilot de supersonic. Printre ei 
apar rugbiştii Marcel Cojocar Sahlean, Marcel Creţuleac, Robert 
Cehaniuc, George Straton (fost preşedinte FRR), luptătorii Lazăr 
Tipa, Eugen Grigorean şi Vasile Corbu, maratonistul Ioan Alexan-
dru Strugariu, fotbalistul, handbalistul dar mai ales atletul Niculai 
Strugariu, handbaliştii Petru Ghervan şi Radu Ignătescu, canotorul 
Gheorghe Todosi, Paula Adriana Turculeţ, practicantă de arte mar-

ţiale, atletul devenit artist Toader Ignătescu, mărşăluitorul devenit 
slujitor al Domnului Spiridon Nistor, Simona Maierean prima ro-
mâncă pilot de supersonic, fotbaliştii Ioan Buzoianu, Ion Grosu, 
Lucian Goian şi Dorin Goian, dar şi mai junii Robert şi Ştefan 
Longher, primul fotbalist la Dinamo 2 şi component al naţionalelor 
de fotbal U16 şi U15. 
 „Mi-e dor de Stadionul Areni plin, care, când se golea de 
oameni după meci, se oprea circulaţia, mi-e dor de meciurile de 
handbal în cupele europene, de un miting atletic cu stadionul Areni 
arhiplin, ca la acel celebru meci dintre Suceava şi Cernăuţi, mi-e 
dor de sala de la „Unirea”, în care publicul care nu mai încăpea în 
tribune stătea pe jos pe marginea terenului, mi-e dor de autobuzul 
albastru pe care scria «CSM», cu şoferul pe care îl chema Nicu, 
care ne ducea la toate competiţiile, dar mulţumesc lui Dumnezeu, 
n-am ajuns să trăiesc doar din amintiri” a declarat, cu dorul de 
sport, măcinat între trecut şi prezent, profesorul Niculai Strugaru. 

„Înţelept e omul ce mai presus de orice grijă, o are pe aceea de a se cu-
noaşte pe el însuşi, omul care se bucură de bucuria altora decât ceea ce ar 

avea drept scop să-l bucure doar pe el, omul la care totul e cumpătare.” 
Shakespeare 

  

 Profesorii de la Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 
sunt mereu pe baricade în ceea ce privește desfășurarea unor 
proiecte educaționale prin care să stimuleze elevii implicând 
astfel  parteneri de nădejde . 
 De menționat este faptul că cea mai gravă   problemă 
cu care se confruntă învățământul românesc actual este esca-
ladarea violenței fizice și psihice în rândul elevilor. Aș putea 
menționa că, și sper să nu mă înșel dar acest proces al violen-
ței era altfel pe vremea copilăriei mele în raport cu ceea ce se 
întâmplă acum. Acest fenomen dacă pot să-l numesc așa a 
fost și va rămâne mereu prezent în rândul tinerilor, din sim-
plul motiv că nu toată lumea poate relaționa atât de bine 
astfel încât să nu provoace celuilalt nici măcar o mică supăra-
re. Adolescenții realizează adevărate tragedii în urma actelor 
violente asupra celor din jur fie involuntar sau fie voit. 
 Temperamentali, tinerii își construiesc drumul prin 
viață. Unii simt și pot să fie generoși, chibzuiți, toleranți, ac-
ceptând injustiția generată într-un colectiv, căutând soluții de 
relaționare și atenuare a conflictelor, alții, nu reușesc decât să 
se impună prin forța mușchilor ori a fițelor de cartier. Iar când 
și aceștia devin insuficient de oțeliți, tendința de a căuta spri-
jin într-o autoritate care să-i mulțumească din punct de vede-
re al siguranței personale este absolut firească. Astfel, spiritul 
de echipă se transformă într-unul de gașcă cu lider șmecher, 
iar aplecarea spre infracționalitate curge cât se poate de firesc 
atunci când aceștia obțin și satisfacții. Evident că unitatea de 
învățământ trebuie să intervină blocând asemenea tentative, 
dar nu întotdeauna ajung să fie cunoscute din timp de către 
cadrele didactice, iar multe din fapte se consumă dincolo de 
porțile școlii când autoritatea acestei instituții nu mai poate 
interveni. Din acest motiv colaborarea cu poliția devine fireas-
că, iar scopul este tocmai acela de a preveni asemenea con-
flicte.  
 În fiecare an școala se implică pe toate planurile în 
stoparea violenței în rândul tinerilor care sunt cum spunem 
noi „sunt din ce în ce mai neastâmpărați”. 
  Agentul șef de poliție domnul Cornel Pavel de la Poliția 
de Proximitate din Fălticeni răspunde de unitatea noastră de 
aceea i se solicită în fiecare an școlar să se implice în activități 
ce țin de violență și nu numai. Proiectul educațional ce se de-
rulează în unitatea noastră în anul școlar 2017-2018 este coor-
donat de profesorii Luminița Filipoaia, Gina Maria Todică și 
Claudia-Elena Șandru și poartă denumirea de „Adolescență 
fără violență și consum de substanțe nocive”. În luna decem-
brie evidențiem o activitate pentru elevii de la clasele a- IX- a 
ce pune în discuție aspecte legate de alunecarea spre infracți-
onalitate a unor tineri, din dorința de a se impune prin argu-
mentul forței, neștiind că, astfel, devin propriile victime. 
„Există un pact pe care îl fac aceștia cu persoane cu comporta-
ment infracțional din afara școlii, mituindu-i în scopul creării 
unei imagini de suveran în fața colegilor, dar care-i fac depen-
denți de aceștia, riscând și devenind tocmai uneltele acelor 
infractori. Sunteți la început de drum în viață, iar ca să deve-
niți de pe acum clienți ai poliției, nu cred că-i o opțiune tocmai 
bună. Părinții și-au pus speranțe în voi trimițându-vă la școală. 
Învățați  ca să le deveniți un sprijin pentru că și ei v-au spriji-
nit! Nu faceți în așa fel încât să le deveniți o povară pe tot 
restul vieții lor!”, a precizat dl. Cornel Pavel. „Noi vă putem 
ajuta, dar cel mai mare ajutor îl primiți de la voi înșivă, cău-
tând să evitați asemenea anturaje și mai ales de a vă ține la 
distanță față de persoanele rău famate. Nu-i provocați în nici 
un fel, fie prin comportament, fie prin vestimentație, fie prin 
etalarea unor obiecte scumpe, și ce-i mai important, nu le 
căutați prietenia! Nu vă vor fi niciodată prieteni!” a mai preci-
zat dl. agent șef politie. 
 Avem trei ani de când realizăm astfel de întâlniri cu 
parteneri importanți din localitate și ele vor mai continua, 
păstrând, astfel, linia prevenției în infracționalitatea juvenilă. 
Parteneriatele au mai mult, rol de informare, dar poate că pe 
unii dintre elevi îi va determina să fie mai atenți asupra peri-
colului de lângă ei, iar dacă au învățat ceva de aici, e un mare 
câștig pentru societate în ansamblul ei. 
 

prof.  Claudia Elena ŞANDRU, prof. Aura Loreta POGOREVICI 
Colegiul  Vasile Lovinescu Fălticeni  

„Marii campioni nu sunt făloşi, dar 
eu cred că doresc să fie cunoscuţi!” 

Parteneriatele continuă la Colegiul 
”Vasile Lovinescu” Fălticeni 

hai Tudose de către Federația Sindicatelor Libere din Învățământ: 

 Către Guvernul României 
 Domnului Prim-ministru Mihai Tudose,  Domnule Prim-
ministru, 

 Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ vă aduce la 
cunoştinţă nemulţumirile salariaţilor din sistemul de învăţământ 
preuniversitar, generate de conţinutul Legii cadru nr. 153/2017. 

 În temeiul prevederilor Legii cadru nr. 153/2017, pentru 
funcţiile didactice de predare nu mai există posibilitatea de a pro-
mova în tranşele de vechime în învăţământ, până în anul 2022. 
Practic, anterior intrării în vigoare a Legii cadru nr. 153/2017, per-
sonalul didactic de predare era promovat de la data de 1 octom-
brie (prima zi a lunii următoare celei în care împlinea o anumită 
vechime în învăţământ), la următoarea tranşă de vechime în învă-
ţământ. Însă, la data de 1 iulie 2017 (data intrării în vigoare a Legii 
– cadru nr. 153/2017) s-a procedat la reîncadrarea tuturor cadre-
lor didactice, pe funcţiile didactice prevăzute în anexa nr. I la lege 
şi pe gradaţiile corespunzătoare vechimii în muncă (maxim grada-
ţia 5). S-a ajuns în situaţia în care, la data de 1 septembrie 2017, 
în marea majoritate a unităţilor de învăţământ au apărut ano-
malii, cum ar fi de exemplu: 

1. un cadru didactic cu gradul didactic I, care la 1 sept. 

2016 a fost încadrat la tranşa de vechime în învăţă-
mânt de peste 40 de ani, a primit un salariu de bază 
brut de 3948 lei, salariu menţinut şi după data de 1 
iulie 2017; 

2. un alt cadru didactic cu gradul didactic I, angajat la 

aceeaşi unitate de învăţământ, care la data de 1 
septembrie 2017 a împlinit vechimea în învăţământ 
de peste 40 de ani, la acest moment - în baza legii 
nr. 153/2017, are un salariu de 3779 lei – corespun-
zător tranşei de vechime în învăţământ anterioare - 
35-40 de ani; 

3. dacă la data de 1 septembrie 2017, în aceeaşi unita-

te de învăţământ a fost nou - încadrat un cadru 
didactic care are gradul didactic I şi o vechime în 

învăţământ de 25 de ani, iar în unitate nu există o 
funcţie similară în plată, acesta a fost încadrat con-
form Legii nr. 153/2017 cu un salariu de bază de 
4002 lei (coeficientul din anexa nr. I la Legea cadru 
nr. 153/2017 x salariul minim brut pe ţară garantat 
în plată). 

 Anomalii similare întâlnim şi la personalul didactic auxili-
ar sau la cel nedidactic. 

 Din exemplul mai sus prezentat se poate constata că, într-
o singură unitate de învăţământ, de la 1 septembrie 2017, există 
3 cadre didactice, cu gradul didactic I, încadraţi la aceeaşi tranşă 
de vechime în muncă (gradaţia 5), care au salarii de bază diferi-
te, ceea ce creează o discriminare, între salariaţi încadraţi pe ace-
eaşi funcţie, care prestează aceeaşi activitate şi care sunt remune-
raţi DIFERIT- fără a exista o justificare obiectivă pentru acest trata-
ment discriminatoriu. 

 Menţionăm că aceste anomalii apărute în salarizarea per-
sonalului didactic, după intrarea în vigoare a Legii – cadru nr. 
153/2017, le-am adus la cunoştinţa Ministerului Educaţiei Naţio-
nale şi a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. La nivelul Ministe-
rului Educaţiei Naţionale s-au propus soluţii pentru înlăturarea 
acestor discriminări apărute în salarizarea personalului din învăţă-
mânt, soluţii înaintate Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale. Însă, 
în proiectul de ordonanţă de urgenţă care se află pe circuitul de 
avizare, anterior aprobării în şedinţa de Guvern, nu se regăsesc 
soluţiile propuse pentru corecta salarizare a personalului didac-
tic. 

 Considerăm că cea mai corectă soluţie ar fi aceea ca, 
reîncadrarea salariaţilor din învăţământ să se facă înmulţindu-se 
coeficienţii de ierarhizare din Legea nr.153/2017, corespunzători 
gradaţiei de vechime pentru fiecare categorie de salariat în par-
te, cu salariul minim brut pe ţară. Există şi alte variante, iar pen-
tru a ieşi din acest impas, vă solicităm să purtăm o discuţie pe 
această temă. 

 

Stimate domnule Prim – ministru, 

 Refuzul de a se adopta modificările legislative necesare 
pentru a se reinstaura echilibrul şi echitatea în salarizarea perso-
nalului din învăţământ, va accentua actuala stare de nemulţumire 
a salariaţilor din învăţământ, generată de poziţionarea în grilele 
de salarizare ale Legii – cadru nr. 153/2017, existând riscul declan-
şării unor ample acţiuni de protest, în perioada următoare. 

Primul ministru obligat să corecteze 
anomaliile Legii salarizării 


