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Inadmisibil 
 

Guvernul descalifică activitatea  
serviciilor secretariat și  
contabilitate din școli 
 Aşa cum anticipam, actuala HG 582/2016 care vizează 
aplicarea “corecţiilor” în sistemul de salarizare bugetar, vine şi 
cu scăderi de salarii la secretarii şi contabilii din unităţile care 
au între 19 şi 29 de clase/grupe. Din evaluările noastre, diminu-
ările sunt între 200 şi 500 lei. În aceeaşi ordine de idei, menţio-
năm că “majorările” rezultate prin aplicarea “corecţiilor”, sunt 
infime pentru cadrele didactice, cu sume cuprinse între 10 şi 60 
de lei. 
 Ne exprimăm profunda şi justificata nemulţumire pentru 
actuala stare de fapt, prin care constatăm că Guvernul Cioloş 
este un demn continuator al Guvernului Boc. Politica de a lua de 
la unii foarte mult şi de a da la alţii foarte puţin, este una desca-
lificantă pentru un executiv care se pretinde european. De ase-

Iunie - 2016, Interviu de Diana Cornelia Sofian 

Care sunt cele mai notabile realizări 
ale ASI Suceava de până acum?  
A trecut o perioadă de 4 ani de când 
întreaga structură sindicală din învăță-
mântul preuniversitar sucevean s-a 
reorganizat. Retrospectiv privind, pot 
afirma că-n acești patru ani, deși am 
parcurs o perioadă marcată de nume-
roase confruntări şi schimbări în viaţa 
politică, cu promisiuni neonorate faţă 
de sistemul învăţământului, Alianța 
Sindicatelor din Învățământ Suceava 
a pus constant umărul și a fost în 
permanență între primele rânduri la 
acțiunile întreprinse de Federația 
Sindicatelor Libere din Învățământ 
(Federație la care suntem afiliați). 
Asta înseamnă că realizările FSLI 
sunt și realizările noastre. Pe plan 
național, eforturile noastre legate de creșterile salariale au dat roade și putem 
afirma că am reușit, în anul 2015, cea mai mare creștere salarială pentru persona-
lul nedidactic din 1900 până în prezent, adică 27%. Și personalul didactic și didac-
tic-auxiliar a beneficiat de o creștere salarială semnificativă, de 25%. Și tot în plan 

Norma didactică 
 

Învățământul românesc are  
nevoie de stabilitate, nu de  
perturbări din partea politicienilor! 
 

 Într-o intervenție publică din data de 13 septembrie 2016, 
doamna Alina Gorghiu, co-președintele PNL, a anunțat că 
„partidul pe care îl conduce va susține, în programul de guverna-
re, ideea măririi numărului de ore pe norma didactică, cea mai 
mică din Uniunea Europeană, astfel încât să crească salariile das-
călilor”. 

Reușită unică în România 

”10 pentru folclor!” 

Vacanța altfel 

Școala de vară din 
Gura Humorului 
 

 În perioada 22 august- 2 septembrie s-a 

desfășurat la Școala Gimnazială Nr.1 Gura Hu-

morului Proiectul educațional Școala de Vară Hu-

moreană. 

 Proiectul  educațional Școala de Vară 

Humoreană, aflat la cea de-a doua ediție, a luat fiinţă 

la iniţiativa unui grup de profesori entuziaşti şi generoşi de la Școala Gimnazială 

Nr.1 Gura Humorului, având ca scop susţinerea şi promovarea activităţilor ştiinţi-

fice, literare, artistice şi sportive cu rol în dezvoltarea şi integrarea armonioasă a 

indivizilor în societate; descoperirea şi conservarea valorilor tradiţionale humorene 

şi integrarea lor în context european; educaţie civică şi ecologică; prevenirea şi 

combaterea factorilor care generează dezavantaje, marginalizare şi excludere 

socială. 

Întrecerea sportivă a anului 
 

„Spartachiada profesorilor“ ar putea 
deveni un proiect naţional, chiar  
internaţional 
 

 A declarat la Suceava, prim-vicepreședintele Federaţiei 
Sindicatelor Libere din Învăţământ, Ioan Ţenţ 
 Proiectul „Spartachiadei profesorilor” inițiat de Alianța 
Sindicatelor din Învățământ Suceava (ASIS) ar putea deveni „un 
proiect național”, chiar internațional, a declarat, la Suceava, prim-
vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ 
Ioan Ţenț (sindicat la care este afiliat ASIS). 
 La deschiderea oficială a evenimentului sportiv, sâmbătă 
dimineață, el a salutat prezența cadrelor didactice din județul 
Suceava, dar și a celor de la Bacău, Neamț și Vrancea: „Aș vrea să 
fie prezente aici mult mai multe județe, iar acest proiect, în scurtă 
vreme, poate chiar la anul viitor, să devină un proiect național, iar 

MENCS ne impune 
 

Graba cu care se organizează concur-
sul de directori va avea consecințe ne-
gative asupra beneficiarilor primari ai 
educației, elevii! 
 

Metodă inovatoare 

Educaţia pentru democraţie în 
liceele din judeţul Suceava 
 

Este un lucru binecunoscut că în învățământul preuniversitar din 
România se privilegiază latura teoretică a cunoașterii, în detri-

Semnal de alarmă 
 

Ignoranța Guvernului generează 
acțiuni de protest 

Absorbție slabă 
 

Întâlnire de lucru între reprezentanții 
CNMR și ai Comisiei pentru afaceri 
europene privind fondurile pentru 
perioada 2014-2020 

Sinteză 

 Legea 142/2016 vine să 
modifice Legea pensiilor (legea 
263/2010). Modificările constau în 
faptul că se poate plăti asigurarea 
pentru pensii pentru cei ce nu sunt 
angajați, se poate ieși anticipat fără 
diminuare pentru cei ce au locuit 
cel puțin 10 ani în zone poluate și s-au modificat prevederile pen-
tru pensia anticipată și parțial anticipată. La pensia anticipată se 
poate ieși tot cu 5 ani mai degrabă, dar diminuarea scade de la 
0,75 % pe lună la 0,50% pe lună. Această diminuare este pusă în 
corelare cu anii de contribuție peste perioada standard (30 ani 
femei, 35 ani bărbați). Pentru fiecare an peste contribuția stan-
dard scade și diminuarea cu 0,05% pe an. În lege există un tabel 
de corelare unde cei interesați se pot regăsi foarte ușor. 

 În Monitorul Oficial Partea I Nr. 704 din 9.09.2016 a fost 
publicată Metodologia pentru organizarea și desfășurarea concur-
sului de directori în învățământul preuniversitar. După publicare, 

Activitatea  

sindicală recentă 
Am învăţat că fără  
solidaritate, nu se  
obţine nimic! 

Simpozion Internațional  
 

Zilele Școlii Gimnaziale Nr. 1  
Gura Humorului 
  Cuvântul scris generează o mai mare rigoare a gândirii, 
duce la ordonarea, sistematizarea și aprofundarea ideilor. 
 Sub semnul importanței deosebite ce o acordăm cuvântu-
lui scris, stă și apariția volumului cu ISBN „Carte – școală – viaţă – 
o abordare creativă și interdisciplinară” ce cuprinde lucrările 
Simpozionului Internațional organizat în data de 10 iunie 2016 de 

Impas 

Principiile legii salarizării nu 
reprezintă soluţia suficientă 

 

Conform principiului consultării, informării, formulării și susți-
nerii unui punct de vedere comun, la sediul Confederației Sindicatelor 
Democratice din România (CSDR), a avut loc, în data de 27.09.2016, întâl-
nirea confederațiilor sindicale reprezentative având ca temă legea salari-
zării unitare a personalului plătit din fonduri publice. 

Întâlnirea a avut ca scop stabilirea unei poziții comune, a părții 
sindicale, în vederea susținerii acesteia în cadrul Consiliului Național Tri-
partit pentru Dialog Social. La întâlnire, din partea CSDR, a participat pre-
ședintele lacob Baciu și vicepreședintele Hancescu Simion. 

Cu această ocazie confederațiile sindicale reprezentative au stabilit 
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metodologia a iscat vii controverse, întreținute de una sau alta 
dintre federațiile sindicale din învățământ. Juridic vorbind, meto-
dologia a încălcat câteva reguli de procedură în sensul că nu a fost 
dezbătută suficient în plan public, iar calendarul a luat prin sur-
prindere pe multă lume. În prezent există o inițiativă legislativă de 
modificare a metodologiei în sensul că toți candidații trebuie să 
aibă avizul consiliului profesoral pentru a participa la concurs. 
Conform Metodologiei, înscrierile se fac între 13.09-02.10.2016, 
urmând ca proba scrisă să aibă loc în data de 12.10.2016. Dacă se 
urmărește demersul și tehnica legislativă din Parlamentul Româ-
niei, se poate anticipa că aceste concursuri vor fi împinse în 2017, 
în primăvară. În ce privește bibliografia și CV-ul candidaților, pre-
vederile sunt „aspre”, lucru care va determina ca mulți să nu se 
prezinte la concurs. Se pot prezenta și cei care au îndeplinit vârsta 
standard de pensionare, dar au obținut acordul de menținere în 
activitate ca titular, până la 3 ani peste vârsta standard de pensio-
nare. În județul Suceava au fost scoase la concurs posturile de 
director pentru toate unitățile școlare. 

 Așa cum am semnalat la finalul anului școlar, OUG 20/-
2016, care abrogă legea 63/2016 privind salarizarea în sistemul de 
învățământ, dar care trebuia să rezolve inechitățile privind salari-
zarea în sistem, a produs efectele pe care le-am anticipat și pe 
care multă lume nu le-a înțeles la vremea cuvenită, fapt ce a dus 
la un eșec privind blocarea examenelor naționale. Cu tristețe tre-
buie să spun că oamenii nu au fost informați, deși am trimis mai 
multe comunicate și explicații cu privire la ce urmează să se în-
tâmple. Ce este mai trist e faptul că însăși liderii de sindicat au 
participat la supravegherea examenelor, neînțelegând gravitatea 
situației. Ca urmare ne merităm soarta, am dovedit că nu suntem 
uniți, lucru pe care scontează conducătorii și ne trezim cu salariile 
diminuate! Astfel amintim că sporul de vechime este băgat în 
bază, măririle de salariu se referă mai ales la segmentul 0-10 ani, 
iar creșterile semnificative se înregistrează la funcțiile de condu-
cere (director, director adjunct și inspector școlar). Exemplu: di-
rector adjunct - 900 lei, inspector de specialitate -2000 lei mărire. 
Cele mai afectate de prevederile ordonanței sunt persoanele 
angajate pe post de secretar și contabil, care au pierdut indemni-
zațiile de conducere pentru că au mai puțin de 29 de clase. Preve-
derile OUG 20/2016 au nemulțumit și alte categorii de bugetari, 
lucru ce va determina Guvernul să revină asupra unor situații 
punctuale, inclusiv asupra personalului didactic auxiliar.  

 Aducem în atenție și faptul că am cerut propuneri din 
partea unităților de învățământ (special pentru personalul didac-
tic auxiliar) pentru a corecta HG 582/2016 care vizează corecțiile 
și avizează OUG 20/2016. Aplicând HG 582/2016 se constată că 
sunt diminuări între 200 si 500 lei, iar majorările ajung la sume 
cuprinse între 10 si 60 lei. Am primit 11 propuneri de la 11 școli. 
Centralizat, pe ASIS, sunt 15 propuneri. Fără comentarii, înțele-
gem că e bine așa! 

 Am trimis către unitățile de învățământ solicitarea ASIS 
pentru ca unitățile de învățământ să facă proba cu înscrisuri în 
cazul proceselor care sunt pe rolul instanțelor de judecată. Amin-
tim faptul că sarcina probei revine angajatorului, adică directoru-
lui unității de învățământ. Faptul că nu se depune niciun înscris, 
fie pro sau contra speței de la dosar, conduce la pierderea proce-
selor aflate pe rol. 

 Pe timpul verii, ministrul tehnocrat Marius Raul Bostan de 
la Comunicații, propune ca educația să fie ajutată cu 100 de lei pe 
lună de către părinții elevilor. Ministrul a uitat că învățământul 
este de stat și este gratuit, iar această sumă este un lux nepermis 
pentru multe familii din România. Nu comentăm… FSLI a cerut 
demisia ministrului Bostan. Ca să nu rămână mai prejos, d-na 
copreședinte PNL Alina Gorghiu susține că a găsit soluția pentru 
mărirea salariilor în învățământ crescând norma didactică la pro-
fesori. Doamna face dovada că nu cunoaște sistemul de învăță-
mânt din România și că analizând comparativ norma didactică din 
38 de țări din Europa și nu numai, se constată cu ușurință că 
aceasta este mai mare în România. Văzând că „a sărit calul”, a 
chemat luni, 19.09.2016 , conducerea FSLI la o discuție, promi-
țând că atunci când PNL va finaliza programul de Guvernare înain-
te de alegerile parlamentare, să fie prezentat și sindicatelor! 

 Alianța Sindicatelor din Învățământ vă dorește un an șco-
lar cu sănătate și succese profesionale! 
 

Gheorghe Șorodoc, Vicepreședinte ASI Suceava 

național, am reușit anularea Ordinul de ministru nr. 4995/2015, privind stabilirea 
criteriilor de normare a posturilor din categoria didactic-auxiliar și nedidactic din 
învățământul preuniversitar de stat care a creat, justificat, agitație și nemulțumiri în 
rândul membrilor noștri de sindicat. ASI Suceava a realizat prima analiză a situației 
normativelor din județul Suceava, punctual pe fiecare unitate școlară, pentru a fi 
pregătiți în eventualitatea repunerii pe tapet a acestui ordin, astfel încât NICIUN 
angajat să nu fie disponibilizat sau să i se aplice fracțiuni de normă. În plan local, o 
situație inedită a apărut în luna iunie a anului 2015, la Rădăuți unde Primarul a fost 
suspendat iar Consiliul local dizolvat. Aceasta ar fi însemnat ca personalul din 
educație să nu-și poată încasa salariul pentru ultimele două luni ale anului, inclusiv 
sumele cuvenite din sentințele judecătorești. În nenumărate rânduri, problema din 
Municipiul Rădăuți a fost adusă la cunoștința Instituției Prefectului, la cunoștința 
Ministerului Finanțelor Publice, a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 
Persoanelor Vârstnice și a Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Și aici 
efortul nostru a fost unul de succes pentru că situația a fost deblocată la începutul 
lunii octombrie.  
O altă realizare notabilă o consider a fi gama de ajutoare materiale pe care ASI 
Suceava o acordă membrilor săi de sindicat. În februarie 2014 aceasta a fost extin-
să și în prezent acordăm șapte tipuri de ajutoare materiale: (deces membru de 
sindicat, deces rudă de gradul I, naștere, căsătorie, pensionare, ajutoare în caz de 
boală și calamități naturale, rezultate profesionale). În prezent, gama de ajutoare 
materiale este una dintre cele mai consistente din România. Vreau să mai spun că 
suntem mândri că suntem promotorii unor evenimente de succes în plac local, și 
anume: „Spartachiada Profesorilor”, acţiune unică pe plan naţional care anul acesta 
a ajuns la a IV-a ediție; ”10 pentru folclor” – proiect care are ca scop introducerea 
folclorului ca disciplină opțională de studiu în școlile din județul Suceava; Cenaclul 
literar artistic al ASI Suceava.  
Ce aţi învăţat din activitatea desfăşurată ca președinte al ASI Suceava? 
Am învățat că nimic nu se obține ușor dar se poate obține dacă există solidaritate. 
Dacă această calitate umană s-ar regăsi în interiorul fiecăruia dintre noi am fi de 
neînvins.  
Credeţi că experienţa în domeniul învățământului este un factor important 
pentru identificarea și rezolvarea conflictelor care apar? 
Nu ai cum să fii lider de sindicat al vreunui sindicat, indiferent de sectorul de activi-
tate, dacă nu ai experiență în acel domeniu. Faptul că liderii noștri din fiecare grupă 
sindicală au mereu activitate la catedră și că sunt mereu implicați în toate acțiunile 
școlii, faptul că, conducerea ASI Suceava este în permanență prezentă în școli și-n 
contact cu membrii noștri de sindicat ne ajută să identificăm în cel mai eficient mod 
problemele cu care se confruntă sistemul educațional din România. 
Care sunt greșelile pe care le fac liderii în general în managementul conflicte-
lor? 
Și în cazul unui conflict de muncă, comunicarea liderului de sindicat cu membrii pe 
care-i reprezintă, este primordială. Dacă liderul de sindicat ia decizii dominat de 
starea conflictuală, cu siguranță greșește. Implicarea sub orice formă în politică o 
consider gravă greșeală care, de cele mai multe ori, aduce mari deservicii membri-
lor de sindicat. Necunoașterea legislației, inexistenţa sau activitatea superficială a 
comisiei paritare la nivelul unităţilor de învăţământ sunt alți doi factori care pot 
conduce la decizii eronate. 
Ce atitudine ar trebui să aibă angajații în astfel de situații? 
Orice greșeală majoră a liderului de sindicat are consecințe asupra membrilor de 
sindicat și, de obicei, ea nu rămâne ”netaxată”. În astfel de situații, presiunea nega-
tivă asupra liderului de sindicat și a conducerii sindicatului este aproape insuporta-
bilă și poate conduce la demisia liderului sau/și a conducerii sindicatului. Dacă nu 
se reorganizează cât mai repede posibil, așa cum prevede Statutul organizației 
sindicale, pe de o parte există riscul unor scindări în interiorul grupei sindicale, iar 
pe de altă parte credibilitatea și autoritatea sindicatului scade atât în ochii membrilor 
de sindicat dar și în concepția autorităților locale, care reprezintă patronatul. 
Care sunt principalele aspecte conflictuale la nivelul instituției? 
Categoric, subfinanțarea reprezintă principala cauză a stării deplorabile în care se 
găsește sistemul educațional din România și principala cauză care generează 
conflictele. Salariile motivante pentru toți angajații din sistem, decontarea cheltuieli-
lor pentru naveta cadrelor didactice, punerea în plată a sporurilor și a sentințelor 
judecătorești, finalizarea investițiilor din școli și grădinițe începute cu ani în urmă, 
bursele pentru elevi și studenți, implică bani. Paradoxal, este că acești bani ar fi 
suficienți dacă s-ar respecta Legea și s-ar acorda educației minimum 6% din PIB. 
Birocratizarea excesivă este o altă cauză care generează conflicte. În prezent în 
unitățile școlare funcționează peste 40 de comisii de lucru iar un cadru didactic 
poate face parte și din trei comisii. 
Regândirea programelor școlare, depășirea numărului de elevi la clasă, creșterea 
alarmantă a numărului de agresiuni fizice și verbale asupra personalului didactic, 
supraîncărcarea activității desfășurate de către personalul nedidactic, neadaptarea 
conținutului programelor școlare la nevoile de formare ale elevilor și la cerințele de 
pe piața forței de muncă sunt alte aspecte care generează acțiuni de protest. 
Care sunt principalele metode pe care le abordați pentru rezolvarea conflicte-
lor? 
La masa dialogului ar trebui să se rezolve orice problemă. Asta dacă ai cu cine 
pentru că au existat, în ultima perioadă, foarte multe momente în care dialogul 
social a fost inexistent sau mimat. Creșterile salariale de anul trecut au fost obținute 
printr-un dialog real și constructiv, fără nicio zi de proteste. Mijloacele de acțiune pe 
care ASI Suceava le folosește, conform Statutului, sunt: negocierea, medierea, 
concilierea, petiția, interpelarea, protestul, întrunirea, demonstrația, greva de aver-
tisment și greva, acțiunile judecătorești. 
Sindicatul pe care îl reprezentaţi participă la semnarea de acorduri cu parte-
nerul de dialog social privind probleme de interes comun? Care sunt aces-
tea? 
Există Comisia paritară de pe lângă Inspectoratul Școlar Județean Suceava unde 
hotărârile adoptate de comun acord sunt semnate și de ASI Suceava. Ar trebui să 
avem în acest moment semnat un protocol comun cu Instituția Prefectului, Consiliul 
Județean și Inspectoratul Școlar Județean referitor la respectarea Contractului 
colectiv de muncă, dar Instituția Prefectului, tergiversează lucrurile deși, ASI Sucea-
va a solicitat prin două adrese, semnarea acestui protocol. De asemeni, mai partici-
păm și în Comisia de dialog social – subcomisia pentru învățământ, unde intervenți-
ile noastre sunt consemnate în procesul verbal. 
Care sunt problemele asupra cărora sunteţi informaţi preponderent de către 

instituția pe care o reprezentați? 
Problemele pe care membrii noștri de sindicat ni le semnalează sunt diverse și 
diferă de la o unitate școlară la alta, de la mediul urban la mediul rural. De exemplu, 
suntem informați despre încadrări pe post incorecte, supraîncărcări de normă, 
efective prea mari la clasă, nerespectarea normei de predare, lipsa avizului sanitar 
de funcționare, abuzuri în serviciu comise de directori, etc. 
După experienţa dv., în ce domenii şi cu ce prerogative statul ar trebui să 
intervină în relaţiile cu sindicatul? 
Statul, înainte de toate, nu trebuie să refuze dialogul cu sindicatele pentru că pe 
baza lui se poate clădi o relație sănătoasă și constructivă care să conducă la rezol-
varea problemelor cu care se confruntă sistemul educațional din România. Prin 
prerogativele conferite de Legea Dialogului Social, Statul are la îndemână dialogul 
social bipartit, dialogul social tripartit, acordul colectiv, recunoașterea reciprocă prin 
care se pot stabili comisii comune de lucru pe diferite probleme de interes național. 
Statul ar trebui să intervină pentru a face aceste comisii cu adevărat eficiente. 
Cine iniţiază începerea desfăşurării unor negocieri între sindicat şi conduce-
rea instituției, patronat? 
Negocierea poate fi demarată de una dintre părți, adică fie de sindicat, fie de patro-
nat. De cele mai multe ori, partea sindicală este cea care solicită negocierea, datori-
tă nemulțumirilor angajaților. 
După părerea dv., când ar trebui să se inițieze negocierile dintre sindicate şi 
conducerea instituției, patronat? 
Dacă sunt probleme ce derivă din prevederile Contractului colectiv de muncă, foarte 
multe decizii se pot lua în cadrul Comisiei paritare, care reprezintă acordul părților. 
Hotărârile luate în cadrul acestei comisii sunt obligatorii pentru ambele părți. 
Cred că se impun negocieri ori de câte ori este nevoie dar mai ales atunci când 
problemele îi vizează direct pe membrii de sindicat. 
Ce urmăresc negocierile dintre salariaţi şi conducerea instituției?  
Ar trebui să urmărească încetarea stării conflictuale prin stabilirea unui calendar 
comun de implementare a deciziilor luate în urma negocierii. 
După părerea dv., negocierile ar trebui să urmărească rezolvarea cu eforturi 
comune în egală măsură a problemelor de muncă, sociale şi de viaţă civică?  
Nu putem vorbi de eforturi și resurse comune în egală măsură atât timp cât una 
dintre părți este nemulțumită. Altfel nu am fi vorbit de negocieri. E posibil ca partea 
care solicită negocierea să consume mai multe resurse. 
Ce hotărâri s-au luat la finalul negocierilor la care instituția pe care o repre-
zentați a participat?  
Au fost situații în care s-au luat hotărâri care au venit în sprijinul tuturor membrilor 
de sindicat, au fost și hotărâri care au vizat o anumită categorie de salariați, dar au 
fost și decizii care nu a mulțumit pe nimeni. La nivel local, ASI Suceava poate 
negocia doar în cadrul Comisiei Paritare și în cadrul Comisiei de Dialog Social – 
subcomisia pentru învățământ. Solicitările noastre de a negocia drepturi și interese 

pentru membrii noștri de sindicat, deși stau pe un fundament legal, nu au sorți de 
reușită întotdeauna de aceea de foarte multe ori am recurs la acțiuni în instanță în 
care am avut câștig de cauză. E un exemplu de situație conflictuală în care noi am 
cheltuit foarte multe resurse. 
În ce măsură sindicatul dv. a participat la discutarea şi luarea de hotărâri în 
domeniul noilor reglementări, cum sunt cele ale Codului muncii? 
ASI Suceava nu a participat în mod direct la negocierea noilor reglementări ci prin 
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, federație la care suntem afiliați. Întot-
deauna FSLI a venit cu propuneri concrete pe fiecare lege sau act normativ. Au fost 
momente când guvernanții nu au ținut seamă de propunerile noastre și au adoptat 
legi prin asumare, iar efectele acestor legi se resimt și azi. 
În ce măsură noua legislaţie satisface interesele, poziţia, cerinţele sindicatului 
pe care îl reprezentaţi?  
Noi suntem guvernați de trei legi extrem de importante: Legea educației naționale 
nr. 1/2011, Legea dialogului social nr. 62/2011 și Legea salarizării nr. 63/2011. 
Toate aceste legi au fost asumate de Guvernul României din acea perioadă și asta 
spune tot. În acea perioadă sindicatele au fost neglijate total. 
Care sunt cele mai importante probleme pe care le implică noua legislaţie în 
domeniul muncii şi dialogului social și care duc la apariția conflictelor colecti-
ve de muncă?  
Așa cum am sugerat adineauri, majoritatea problemelor sunt generate urmare a 
asumării celor trei legi. Faptul că nu există o Lege a Statutului cadrului didactic și o 
Lege a salarizării care să situeze învățământul pe o treaptă superioară în categoria 
bugetarilor generează permanent conflicte de muncă atât în plan local cât și națio-
nal. Faptul că Legea educației naționale ar trebui completată cu zeci de metodologii 
de aplicare, metodologii care nu au fost nici până astăzi emise, creează premisele 
declanșării conflictelor de muncă. 
Ce credeţi că ar trebui adăugat, eliminat, modificat?  
Cea mai importantă problemă care ar trebui eliminată este o prevedere a Legii 
dialogului social, care suspendă, pe perioada grevei, Contractul individual de mun-
că și toate drepturile de natură salarială și asigurări sociale. În plus, pe perioada 
grevei, angajații nu beneficiază de sporul de vechime, iar în aceste condiții persona-
lul care are o vechime neîntreruptă în învățământ de până la 10 ani va trebui să 
aștepte încă 10 ani pentru a beneficia de sporul de fidelitate, de 10%. Legea dialo-
gului social nr. 62/2011 stipulează expres faptul că, pe perioada grevei, se menţin 
doar drepturile de asigurări de sănătate.  

Diana Cornelia Sofian 
Student Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice 

Am învăţat că fără solidaritate, 
nu se obţine nimic! 

Activitatea sindicală recentă 

menea, constatăm cu tristeţe că deşi mai sunt câteva zile până în 
septembrie 2016, nu există încă un proiect al legii salarizării aşa 
cum a fost promis, inclusiv la discuţia pe care reprezentanţii 
sindicatelor din învăţământ au avut-o cu domnul Vice-Prim-
Ministru Vasile Dâncu, în data de 27 iunie 2016. 

 Neseriozitatea şi cinismul actualilor guvernanţi ne fac să 
luăm în considerare posibilitatea unor noi acţiuni de protest în 
această toamnă. 

Solicităm şi pe această cale, reprezentanţilor Ministe-
rului Muncii Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 
Știinţifice, Ministerului de Finanţe şi nu în ultimul rând pre-
mierului Dacian Cioloş, să revizuiască de urgenţă HG 
582/2016, în sensul păstrării cel puţin a salariilor avute 
până la 31 iulie 2016! 

 

Giani Leonte, Preşedinte ASI Suceava 

 Este surprinzător faptul că Partidul Național Liberal nu 
este documentat în ceea ce privește noțiunea de “normă didacti-
că”. Este o diferență mare între norma didactică și norma didacti-
că de predare. Aici se face o confuzie gravă! 

 În România norma didactică de predare, conform L.E.N. 
Nr.1/2011, este cuprinsă între 18 și 24 de ore pe săptămână, iar 
cea didactică este de 40 de ore, conform aceleiași legi. Trebuie 
precizat că în țările membre ale Uniunii Europene, norma didacti-
că de predare este aproape similară cu cea din România. Este 
adevărat că sunt țări unde dascălii stau la școală chiar 40 de ore 

pe săptămână, pentru că acele țări au fost capabile să implemen-
teze programul “Școală după școală”, dar trebuie spus că în aceste 
țări salariile pe care le primesc dascălii sunt mai mult decât decen-
te. 

 O mărire a normei didactice de predare numai cu două ore 
pe săptămână înseamnă 22000 de șomeri provenind din învăță-
mânt! Asta vrea Partidul Național Liberal?! 

 Salariații din învățământ așteaptă ca partidele parlamenta-
re să facă front comun pentru rezolvarea multiplelor probleme cu 
care se confruntă învățământul românesc! 

 Nu astfel de propuneri, precum cea făcută de Partidul 
Național Liberal, pot contribui la reformarea învățământului româ-
nesc! Învățământul românesc are nevoie de stabilitate, nu de 
perturbări din partea politicienilor! 
 

Simion Hancescu, Președinte FSLI 

Învățământul românesc are  
nevoie de stabilitate, nu de  
perturbări din partea politicienilor! 

Guvernul descalifică activitatea servicii-
lor secretariat și contabilitate din școli 



mentul dezvoltării de abilități și competențe necesare tinerilor 
pentru a deveni adulți responsabili. CENTRUL DE STUDII SOCIALE 
ȘI EDUCAŢIE CIVICĂ SUCEAVA (CSsEc) este inițiatorul unui proiect 
ambițios, care și-a propus să crească implicarea civică a tinerilor 
între 14 și 19 ani din județul Suceava, să îi determine să integreze 
principiile democratice în viața personală și să producă modificări 
benefice în societate.  

 Democrația suntem noi, implică-te 
și tu! este un proiect finanțat de Fondul 
pentru Inovare Civică, un program dezvol-
tat de Fundația pentru Dezvoltarea Socie-
tății Civile în parteneriat cu Romanian-
American Foundation și Trust for Civil 
Society in Central and Eastern Europe, cu 
sprijinul Raiffeisen Bank. 

 Perioada de implementare este 15 
februarie-15 octombrie 2016 iar liceele în 
care se desfășoară activitățile proiectului 
sunt: Colegiul Alexandru cel Bun Gura Hu-
morului, Colegiul Național Mihai Eminescu 
Suceava, Colegiul Național Nicu Gane Fălti-
ceni, Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți, 
Liceul Teoretic Ion Luca Vatra Dornei, Lice-
ul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus, în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 
județului Suceava. 

 Grupul țintă al proiectului es-
te constituit din 120 de tineri și 12 profe-
sori din județul Suceava, care participă la 
program și primesc sprijin pentru înființa-
rea unor cluburi de educație pentru demo-
crație în liceele lor. 

 Coordonatorul proiectului este Ana Maria Rusu, profesor 
de științe socio-umane la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura 
Humorului, iar din echipa de proiect fac parte Laurența Hacman, 
președinte CSsEc și profesor de științe socio-umane la Colegiul 
Național Mihai Eminescu din Suceava, Daniel Rusu, profesor de 
științe socio-umane la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humo-
rului, Andrei Tănăsescu, student la Facultatea de Matematică-
Informatică a Universității București și Mihaela Buzec, Studentă la 
Facultatea de Litere a Universității Babeș Bolyai Cluj, ambii mem-
bri CSsEc. 

 Noutatea acestui proiect constă în aplicarea unei metode 
inovatoare în domeniul educației pentru democrație, metodă 
extrem de apreciată și folosită în contexte non formale în țări 

precum Germania, Austria, Polonia și Danemarca, dar complet 
necunoscută în România. 

 Metoda BETZAVTA este dezvoltată de Institutul Adam din 
Israel și are la bază o serie de strategii bazate pe ideea de joc. 
Jocurile Betzavta creează situații în care participanții exersează în 
mod direct, fără să teoretizeze, modul în care funcționează demo-
crația. Miza acestei metode este să ajute indivizii să conștientizeze 
modul în care se comportă, cum iau decizii, ce prejudecăți îi ghi-
dează, cum apar conflictele în societate și să caute soluții demo-
cratice în rezolvarea problemelor. In jocurile Betzavta ei înțeleg de 

ce nu ies unii oameni la vot și care sunt 
consecințele acestui fapt, cum se fac legile 
într-un stat, ce criterii prevalează în alege-
rea unui conducător. Participanții experi-
mentează în mod direct modul în care 
apar prejudecățile și cum etichetăm oa-
menii în societate, discriminându-i după 
rasă, etnie sau naționalitate.  

 Toate workshopurile Betzavta au 
drept concept cheie democrația și asigură 
acel echilibru necesar între acumularea de 
cunoștințe teoretice și dezvoltarea de 
abilități și competențe de cetățenie activă. 

 Scopul metodei Betzavta constă în 
recunoașterea dreptului la libertate, pen-
tru fiecare individ, în mod egal. Acest scop 
se concretizează prin analizarea compor-
tamentelor firești ale oamenilor. Cum îi 
afectează libertatea noastră pe ceilalți, cât 
de conștienți suntem de cât de mult spa-
țiu „ocupă” libertatea noastră într-un 
grup? Conștientizarea propriului compor-
tament duce la o mai bună înțelegere atât 
a nevoilor proprii, cât și a nevoilor celor-
lalți. La sfârșitul unei sesiuni Betzavta, 
participanții nu sunt neapărat superiori în 

ceea ce privește moralitatea, dar devin mult mai conștienți de 
momentele în care se comportă într-un mod mai puțin democra-
tic. Această abilitate de a fi conștient se cultivă prin practică, ceea 
ce conduce la o mai bună comunicare în societate. 
Proiectul Democrația suntem noi, implică-te şi tu! facilitează ex-
perimentarea directă a libertății și egalității, prin implicarea în 
deciziile luate de grup dar și prin analizarea propriului comporta-
ment în situațiile date. Activitățile propuse în cadrul proiectului 
atrag atenția tinerilor asupra unor probleme de actualitate și pot 
avea în timp un impact considerabil asupra societății.  
 

Prof. Ana Maria Rusu, prof. Daniel Rusu  

Colegiul Alexandru cel Bun, Gura Humorului 

dacă se poate și internațional. Noi avem relații în toată Europa, în 
toată lumea, în Asia, și n-ar fi exclus ca, la această spartachiadă, în 
scurtă vreme să participe și colegi de-ai noștri din alte țări”. 
 Prof. Maria Reuț, gazda deschiderii oficiale a Spartachia-
dei, a invitat participanții să-și imagineze că la Suceava au loc 
niște mici jocuri sportive ale educației, care au rolul de a atrage 
copiii spre sport, mai ales că „fiecare copil are nevoie de un cam-
pion”. 
 Președintele ASIS, Giani Leonte, a remarcat că Spartachia-
da a „ajuns la o altă dimensiune”, fiind la ediția a IV-a, datorită 
faptului că, “an de an, numărul de participanți crește, iar ramurile 
de sport se pliază pe cerințele participanților, multe dintre ele 
devenind tradiție”. El a spus că scopul acestei inițiative este “de a 
promova mișcarea, de a promova exercițiul fizic printre copiii 
noștri și printre noi”, iar nu în ultimul rând „de a sensibiliza auto-
ritățile locale pentru a investi în bazele sportive școlare și de a 
permite, în afara orelor, în weekenduri, accesul elevilor noștri și 
nouă pe aceste terenuri de sport”. 
 Viceprimarul Lucian Harșovschi a „reexprimat” sprijinul 
Primăriei, al Consiliului Local. „Totul e să cereți, an de an, și vă 
asigur că vom face tot posibilul să sprijinim această Spartachia-
dă”. 
 Rectorul USV: „Numărul de jucători de fotbal de pe 
iPhone începe să concureze cu numărul de jucători de pe terenul 
de sport”. „Spartachiada profesorilor” a pornit de pe esplanada 
Universității „Ștefan cel Mare”, partener în organizare, participan-
ții fiind salutați de rectorul Valentin Popa. “Universitatea noastră, 
de mai bine de 10 ani, sprijină sportul: avem un bazin de natație 
și un teren de sport care mai degrabă sunt folosite de comunita-
tea locală, mai puțin de studenții noștri. Am făcut toate aceste 
investiții cu gândul la comunitatea locală, dar și pentru a avea 
profesori de educație fizică bine pregătiți”. 
 Fiind inginer în domeniul IT, rectorul Valentin Popa a re-
marcat că există „o explozie a aplicațiilor sportive pe iPhone”, 
astfel că „numărul de jucători de fotbal de pe iPhone începe să 
concureze cu numărul de jucători de pe terenul de sport”, fiind 
foarte posibil să avem, în curând, un campionat mondial de fotbal 
pe iPhone. „Nu trebuie să ne descurajăm, trebuie să muncim mai 
mult cu toții, trebuie să fim conștienți că nu am făcut destul în 
acești ultimi ani pentru sport, pentru a promova mișcarea fizică, 
iar rezultatele internaționale ale României o dovedesc” a conchis 
rectorul USV. 
 Echipat în trening, ca la fiecare ediție a Spartachiadei de 
altfel, șeful IȘJ Suceava, prof. Gheorghe Lazăr, a spus că prin acest 
eveniment sportiv „demonstrăm elevilor că educația fizică o dăm 
printr-un exemplu personal”, fiind necesar să le inducem ideea că 
„prin sport ne menținem sănătatea”. 
 Sute de cadre didactice din județul Suceava și din trei 
județe ale Moldovei au participat, în weekend, la probe desfășu-
rate pe 14 ramuri sportive: cros, ciclism, darts, fotbal, street ball, 
șah, tenis de masă, tenis de câmp, volei fete și băieți, pescuit 
sportiv, tenis cu piciorul, badminton, natație și handbal. 
 

Sursa: crainou.ro 

 Membrii Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR) au 
avut luni, 19 septembrie a.c., o întâlnire de lucru cu președintele Comisiei pentru 
afaceri europene (CAE) din Camera Deputaților, doamna Ana Birchall, și re-
prezentanții acesteia pentru a analiza și evalua stadiul îndeplinirii de către CAE a 
mandatului de a evalua și analiza situația absorbției fondurilor europene, primit din 
partea Biroului Permanent, în baza protocolului semnat între CNMR și Camera 

Deputaților. 

 Comisia pentru afaceri europene a informat membrii CNMR că procesul 
de evaluare a cauzelor structurale care au generat slaba absorbție a fondurilor 
europene în perioada 2007-2013, precum și de identificare a soluțiilor pentru 
îmbunătățirea procesului de absorbție este în acest moment în desfășurare, 

întâmpinând însă obstacole în comunicarea cu Ministerul Fondurilor Europene. 

 Membrii CNMR au comunicat CAE problemele cu care se confruntă în 
acest moment România în ceea ce privește autorizarea Autorităților de manage-
ment, precum și întregul proces de absorbție a fondurilor europene, solicitând 
Comisiei să înainteze un raport către Biroul Permanent al Camerei Deputaților cu 
privire la aceste aspecte, precum și la necesitatea creării cadrului necesar pentru 
desfășurarea în bune condiții de evaluare și analiza a absorbției fondurilor euro-
pene din 2007 până în prezent, în baza mandatului primit de CAE din partea Birou-

lui Permanent. 

 De asemenea, reprezentanții CNMR au considerat utilă o întâlnire cu 
miniștrii cu responsabilități în absorbția fondurilor structurale, precum și cu domnul 

Prim-ministru Dacian Cioloș. 

 În sectorul educație, domnul Simion Hancescu, președinte al Federației 
Sindicatelor Libere din Învățământ și vicepreședinte CNMR, a semnalat Comisiei 

pentru afaceri europene inaplicabilitatea Ghidului “Școala pentru toți”. 

 Domnul Ion Popescu, președinte al Confederației Sindicale Naționale 
Meridian și vicepreședinte CNMR, a solicitat reprezentanților Comisiei lămuriri în 
privința sumei de peste 30 milioane de euro reprezentând pre-finanțarea necheltu-
ită până în prezent, pe programul „Schema de Garanții pentru Tineri NEETS”, pe 

care România va trebui să o returneze Comisiei Europene. 

 Cât privește numărul mare al dosarelor aflate în curs privind corecțiile 
aplicate beneficiarilor proiectelor cu finanțare din bani europeni, membrii CNMR 
vor transmite Comisiei pentru afaceri europene o informare privind acest subiect, 
înaintând în același timp și o solicitare către conducerea Tribunalului București 
pentru a avea o statistică corectă a hotărârilor date în instanță pe marginea 
dosarelor având ca subiect corecțiile aplicate beneficiarilor. În acest sens, CNMR 
va solicita din nou o întalnire cu Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a 

României. 

 De asemenea, membrii CNMR au înaintat o adresă Comisiei cu 
propuneri privind implementarea Fondurilor Europene, Structurale și de Investiții 
(ESI) care să fie transmise ministerului de resort, precum și câteva întrebări care 
să fie transmise Ministerului Fondurilor Europene privind stadiul acreditării autori-
tatilor statului membru cu rol în implementarea Fondurilor ESI, precum și eficaci-
tatea implicării mai multor categorii de experți externalizați în procesul de imple-
mentare/verificare și în perioada de programare 2014-2020, așa cum s-a întâmplat 

în cadrul financiar 2007-2013. 

 Menționăm ca în continuare vom fi un partener solid al CAE și vom 
susține eforturile și măsurile propuse pentru rezolvarea problemelor întâmpinate în 
implementarea proiectelor și eficientizarea accesării și cheltuirii fondurilor euro-

pene. 
Radu Vasile Corbotiuc, Vicepreședinte ASI Suceava 

„Spartachiada profesorilor“ ar  
putea deveni un proiect naţional, 
chiar internaţional 

Întâlnire de lucru între reprezentanții 
CNMR și ai Comisiei pentru afaceri euro-
pene privind fondurile pentru perioada 
2014 - 2020 

Educaţia pentru democraţie în 
liceele din judeţul Suceava 

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a militat, în 
ultimii ani, pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de 
directori și directori adjuncți, însă nu putem accepta ca, un concurs 
de o asemenea importanță, să se desfășoare într-un interval de timp 
atât de scurt și în condițiile pe care ministerul le „impune” de pe o zi 
pe alta! 
Consecvenți poziției exprimată de federația noastră privind necesita-
tea stabilității funcției de conducere exercitate în urma câștigării unui 
concurs, am fost de acord, în principiu, cu aprobarea metodologiei 
de concurs, dar cu amendamente, inclusiv acela de amânare a ca-
lendarului de desfășurare a concursului, propuneri pe care reprezen-
tanții Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nu le-au 
acceptat. 
 Este evident faptul că, organizarea concursului în acest 
moment, în contextul legislativ actual, nu va conduce la depolitizarea 
funcțiilor de directori și directori adjuncți, 
în condițiile în care 2 dintre membrii 
comisiei de concurs sunt reprezentanți 
ai autorităților administrației publice 
locale, evident cu orientare politică 
(care foarte probabil vor veni cu nota în 
plic) și 1 membru este reprezentantul 
inspectoratului școlar, iar cei 2 repre-
zentanți ai cadrelor didactice din unitate 
sunt minoritari și nu au un rol decizional 
și nici determinant în desfășurarea 
acestui concurs. 
 De la intrarea în vigoare a Legii 
educației naționale, Federația Sindicate-
lor Libere din Învățământ a solicitat, miniștrilor educației, prim-
miniștrilor, dar și Parlamentului, modificarea legii, inclusiv a dispoziți-
ilor privind componența consiliului de administrație al unităților școla-
re și a comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor de conducere, 
astfel încât candidații la concurs să aibă avizul conform al consiliului 
profesoral - filtrul cel mai bun pentru eliminarea politicului din școală. 
 Componența comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor 
de conducere din unitățile de învățământ, expres prevăzută de Le-
gea educației naționale nr. 1/2011, din care fac parte 2 reprezentanți 
ai autorităților administrației publice locale a fost principalul motiv 
pentru care, din 2011 și până în prezent, nu s-a organizat concursul 
pentru ocuparea acestor funcții. 
 În aceste condiții, este evident că, în multe situații (mai ales 
în cazul concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori din mediul 
rural) evaluarea candidaților la concurs se va realiza de către per-
soane desemnate de autoritățile administrației locale care nu au nici 
cea mai mică legătură cu sistemul educațional, fără studii de specia-
litate și cunoștințe de management educațional. 
 Așadar, ne întrebăm, cum vor reuși acești membri ai comisi-
ei de concurs să acorde un punctaj corect la proba de evaluare a CV
-ului și la proba de interviu în cadrul căreia se susține oferta mana-
gerială şi planul operaţional pentru un an sau, după caz, propunerea 
de proiect de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ!? 
 Organizarea acestui concurs într-un interval de timp foarte 

scurt ( o lună 
de la publica-
rea metodolo-
giei și care nu 
a fost supusă 

dezbaterii publice), în fața unei comisii de concurs ca cea menționa-
tă, va avea un singur rezultat: numirea unor directori fără legitimitate 
în fața cadrelor didactice din unitățile școlare și care vor fi controlați 
politic! 
 Desfășurarea concursului în baza unei metodologii care 
conține prevederi contrare dispozițiilor legale în vigoare, dar și limi-
tări excesive ale drepturilor fundamentale, va genera un număr mare 
de acțiuni în justiție promovate de persoanele ale căror drepturi au 
fost încălcate. 
 Nu poți institui interdicții de ocupare a funcției de director, 
după câștigarea concursului, pe considerentul că soțul/soția sau o 
rudă de gradul I (părinți, copii) este angajat (indiferent de funcția 
ocupată) la nivelul unității de învățământ pentru care a candidat sau 
exercită o funcție de îndrumare și control la nivel de inspectorat 
şcolar sau, după caz, o funcție de conducere la nivel de inspectorat 

școlar, casa corpului didactic, palatele 
şi cluburile copiilor şi elevilor, cluburile 
sportive şcolare. O asemenea interdic-
ție nu este prevăzută în Legea educați-
ei naționale sau printr-un alt act norma-
tiv. Amintim MENCS că un ordin de 
ministru nu este superior legii! 
 Este o „premieră națională” 
faptul că proba scrisă nu poate fi con-
testată și este eronat modul cum a fost 
gândit punctajul care se acordă la 
evaluarea CV-lui. Titlul științific de 
doctor și participarea la stagii de for-
mare/perfecționare în străinătate sunt 

două criterii nerelevante și totodată greu de atins pentru majoritatea 
candidaților.  
 Numirea directorilor începând cu semestrul al II-lea al anului 
școlar 2016-2017 va bulversa întregul sistem educațional, generând 
o amplă etapă de mobilitate a personalului didactic în timpul cursuri-
lor, mulți profesori suplinitori riscând să-și piardă locul de muncă. 
Această mobilitate va avea consecințe nefaste și asupra elevilor, 
mai ales a celor din clasele de final de ciclu de învățământ, care vor 
fi nevoiți să se adapteze unui alt stil de predare, la materii pentru 
care vor susține examenele.  
 Apreciem că numirile în funcțiile de conducere nu se pot 
face, dacă nu se dorește bulversarea sistemului, decât la început de 
an școlar.  
 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ se delimitează 
de previzibilul eșec al acestui concurs și consideră că depolitizarea 
funcțiilor de conducere din învățământ presupune, în primul rând, 
modificări importante ale Legii educației naționale, astfel încât facto-
rul politic să fie exclus din viața comunității școlare. 
 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că se 
impune ca Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice să 
facă o analiză atentă asupra efectelor pe care le va produce în între-
gul sistem educațional desfășurarea intempestivă a acestui concurs 
și să adopte măsurile ce se impun pentru evitarea acestora, ținând 
cont de interesele superioare ale beneficiarilor primari ai educației! 

Graba cu care se organizează concursul de directori va avea  
consecințe negative asupra beneficiarilor primari ai educației, elevii! 

http://www.crainou.ro/2016/09/19/spartachiada-profesorilor-ar-putea-deveni-un-proiect-national-chiar-international/
http://www.crainou.ro/2016/09/19/spartachiada-profesorilor-ar-putea-deveni-un-proiect-national-chiar-international/
http://www.crainou.ro/2016/09/19/spartachiada-profesorilor-ar-putea-deveni-un-proiect-national-chiar-international/
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Mai uniți ca niciodată! 

Școala de vară humoreană s-a înființat din dorința ca fiecare copil care 

urmează programele estivale să fie el însuși, să fie convins că a comunica este 

esențial pentru a reuși în viață, să fie convins că poate muta munții din loc și își 

poate împlini visele, convingeri care au la bază încrederea în forțele proprii. Misi-

unea este să asigurăm copiilor mediul în care să se simtă în siguranță și fericiți, în 

care să deprindă și să-și consolideze cunostințele necesare la școală și în viață. 

Prin aceste activități le-am deschis copiilor calea pentru descoperirea propriilor 

mijloace de exprimare și pentru valorificarea cat mai bună a potențialului lor. Astfel, 

cei mici deprind și dezvoltă abilități importante de la o vârstă fragedă. De aceea, 

putem spune că acest tip de programe reprezintă un pașaport pentru succes în 

viață. Iar pentru că metoda de învățare este prin joc, activitățile sunt deopotrivă 

educative, relaxante și distractive. 

      Prin munca în echipă, cu dăruire profesională, s-a ajuns la startul unor actiuni 

ce au declanşat energii, ciocniri de idei, colaborări, cu toţii, adulţi şi elevi. Am dorit 

să fim și gazde bune pentru prietenii copiilor cu care au venit de la celelalte școli din 

oraș, chiar și pentru cei veniți în vacanță, în țară, din Grecia, Italia, Spania și Cana-

da. Am învăţat şi am exersat împreună! Ideile, asemeni unor scântei, au aprins 

focul minţii noastre şi al sufletului tuturor celor implicaţi în proiect, iar sclipirile au 

adus în sfârşit căldura bucuriei interioare pe care am simțit-o toți cei care am venit 

la școală în aceste zile speciale. Au participat gratuit la cursurile acestui proiect 123 

de elevi, copii cu pasiuni comune, cu înclinaţii spre frumos, bine educaţi, curioşi să 

afle cât mai multe dar, …nu ca de la o oră de şcoală, ci într-un mod cu totul deose-

bit…. ei şi-au dorit ceva ”nou și special’’...ceva, altfel decât la şcoală. Doar îm-

preună am reușit! 

Toate mirările copiilor au fost rezolvate prin munca a 16 cadre didactice care 

au asigurat prin voluntariat activitatea din cele 5 cluburi şi 2 ateliere: prof. Eugen 

Munteanu, Ispăşoiu Dorel, Covrig Simona (Club de matematică-Magia matematicii); 

prof. Enea Laura (Club de lectură- Alter Ego-); prof. Cojocaru Crina (Club de pictură

- ACRILIC-ART-); prof. Boca Angelica (Club de sculptură - Povestea lemnului-); 

prof. Nicuţar Simona, Sângeorzan Daniela, Spinosu Dorina, Dumitrache Mihai, 

Lucaciu Andrei, Caulea Elena, Flutur Ionuț și Sinocicu Senorica (Club de recreere -

Recreația Mare); prof. Rusu Eugenia și prof. Feckte Toni (Atelier de lb. engleză). 

Profesorii au încurajat o atmosferă permisivă și relaxantă, pentru a stimula 

spontaneitatea și exprimarea liberă. Dincolo de beneficiile educative, există și o 

componentă socială importantă. Copiii învață cum să își exprime mai bine persona-

litatea, să îi cunoască pe ceilalți și să relaționeze eficient în societate. Am oferit o 

alternative valoroasă de petrecere a timpului liber prin Clubul de recreere. Proiectul 

„Clubul de lectură Alter Ego” a avut ca scop creşterea implicării copiilor în activităţi 

inspirate din basme, alternative educative la internet şi programele de televiziune. 

Prin participarea la aceste ateliere, elevii cu vârsta cuprinsă între 8 şi 14 ani au avut 

oportunitatea să îşi dezvolte abilităţile creative, sociale şi lingvistice și să îşi exprime 

din plin imaginaţia şi creativitatea; să îşi îmbunătăţească nivelul de înţelegere şi 

conversaţie în limba engleză; să îşi dezvolte încrederea în sine; să îşi facă noi 

prieteni şi să îşi dezvolte spiritul de lucru în echipă; să îşi exprime emoţiile într-un 

mediu sigur, eliberându-se astfel de trac; să îşi îmbogăţească nivelul de cunoştinţe 

generale; să profite de aerul curat de munte și să se relaxeze alături de prieteni noi. 

Când metoda implică joc, exerciţii practice, metafore şi poveşti, activităţile sunt 

deopotrivă educative, relaxante şi distractive. Contează cel mai mult în dezvoltarea 

unui copil să-l ajutăm să-şi dezvolte un întreg set de calităţi care include încredere 

în sine, autocontrol, perseverenţă, curiozitate, conştiinciozitate, abilitatea de a gândi 

în perspectivă sau de a se adapta la mediul în care trăieşte. Dezvoltând aceste 

calităţi încă din copilărie, ele vor fi bine asimilate, vor deveni un mod de viaţă pentru 

viitorul adult.  

Munca din fiecare club a fost organizată în: portofolii, în album virtual cu 

fotografii, şi o revistă în variantă electronică. Impresiile copiilor au fost consemnate 

în Jurnalul Școlii de Vară în care am început să scriem din vara anului trecut. Au 

fost făcute publice aspectele deosebite din timpul derulării proiectului în mass-

media, pe facebook şi pe site-ul şcolii. 

La Clubul de recreere am reușit să ne căţărăm prin copacii Aventura Park, să 

înotăm în Bazinul din Complexul de Agrement Ariniş, să învăţăm să ne preparăm 

prăjituri şi tartine cu zâmbete, să vizităm la Muzeul Obiceiurilor Populare din Buco-

vina expoziţiile cu lucrări ale pictorilor-ambasadori bucovineni - George Cotos și 

Radu Bercea.  

Acest proiect a fost apreciat şi de către alţi oameni care ne-au susţinut în 

desfăşurarea tuturor activităţilor, cărora le mulțumim în calitate de parteneri. Festivi-

tatea de închidere a cursurilor Școlii de Vară Humorene a fost organizată în Parcul 

Central al orașului, vineri, 2 septembrie, în prezența profesorilor, a elevilor și a 

părinților acestora. Cei prezenți au putut admira expoziția de pe aleele parcului cu 

exponate realizate în cadrul cluburilor. Profesorii au primit diplome de excelență 

didactică și adeverințe de voluntari, iar elevii au fost răsplătiți cu diplome de ex-

celență.      

   S-a încheiat o vară specială, în care ne-am petrecut frumos aceste ultime zile de 

vară. S-a încheiat un proiect din care am avut ce învăţa cu toţii: şi adulţi, (cadre 

didactice, părinţi), dar şi copii. Ne-am încărcat sufletele cu o nouă experienţă 

dobândită după doi ani, care ne va ajuta să putem optimiza și contura competitiv 

acest proiect pentru edițiile următoare. 

 

Prof. Sinocicu Senorica, Prof. Munteanu Eugen, Prof. Ispășoiu Dorel 

Școala Gimnazială nr. 1 Gura Humorului 

 Când am pornit 
la drum cu acest pro-
iect, aveam o oarecare 
îndoială că opționalul 

de folclor va fi predat în toate cele zece unități școlare în 
care am dus mesajul nostru prin spectacole. 
Însă, acum, la ceas de bilanț, am constatat că așteptările 
noastre au fost depășite prin implicarea profesorilor, a con-
ducerilor unităților școlare, a părinților și a elevilor. Faptul că, 
în peste 40 de unități școlare din județul Suceava, în anul 
școlar 2016 – 2017, opționalul de folclor a fost agreat, de-
monstrează reușita unui proiect unic în România! 
 Suntem mândri de ceea ce am realizat și acest lucru 
nu ar fi fost posibil fără implicarea cu bunăvoința artiștilor 
noștri de seamă, susținuți de Ansamblul Artistic ”Ciprian 
Porumbescu”, a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, 
care a înțeles cerințele unităților școlare de a introduce fol-
clorul ca obiect de studiu opțional. 
 De succesul acestui proiect mi-am dat seama după 
ce, și profesorii din aria curriculară Limbă și comunicare, ne-
au solicitat un model de programă școlară pe care au adap-
tat-o după folclorul local. Mesajul nostru a fost înțeles și îm-
brățișat și de colegii noștri din alte județe ale țării. 
 Cred că păstrarea și perpetuarea valorilor și tradițiilor 
românești s-au așezat pe un făgaș bun ceea ce ne dă spe-
ranțe că tezaurul folcloric românesc și al zonei va fi perpetu-
at din generație în generație. 
 Vă asigur că Alianța Sindicatelor din Învățământ Su-
ceava va fi prezentă în această continuitate. 
 

Giani Leonte, Președinte ASI Suceava 

”10 pentru folclor!” 

către Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, cu prilejul „Zilelor 
școlii”, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, 
Asociația cultural – științifică și profesională „Clubul cadrelor di-
dactice – Bucovina”, Universitatea de Stat din Tiraspol – Faculta-
tea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale Republica 
Moldova și Primăria orașului Gura Humorului. 
 La acest simpozion a participat domnul decan conf. univ. 
dr. Andrei Braicov care a condus lucrările simpozionului, domnul 
prof. dr. Teleucă Marcel de la Liceul „Orizont” Chișinău și domnul 
prof. Duminică Traian, profesor metodist la C.C.D. „George Tofan” 
Suceava. 
 Ediția din acest an a dorit să creeze o punte de legătură și 
să consolideze colaborarea dintre cadrele didactice din învăță-
mântul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și universitar, care lu-
crează în unitățile școlare din diferite zone ale țării și ale Europei. 
 În volum au fost cuprinse lucrări ale unui număr de 63 de 
cadre didactice grupate pe 5 secțiuni. Am avut participare inter-
națională din SUA, Marea Britanie, Suedia și Republica Moldova. 
 Ne bucură strădania colegilor de a ne împărtăși preocupă-
rile și realizările în domeniul educațional. Apreciem că acest lu-
crări prin diversitatea temelor abordate și calitatea conținuturilor 
pot constitui o sursă bibliografică importanță pentru lecții sau un 
punct de plecare pentru studiu și cercetări ulterioare. 
 Tuturor colaboratorilor sincere mulțumiri și îi asigurăm de 
gratitudinea noastră, fiind animați de dorința de a comunica, de a 
fi, parafrazându-l pe Lucian Blaga „împliniți prin cultură” și cu 
speranța că lucrările simpozionului vor continua la noi dimensiuni 
în anii următori. 
 

prof. Mihaela Dan, prof. Arnăutu Mariana, prof. Ovidiu Zofotă 
Școala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului 

Zilele Școlii Gimnaziale Nr. 1  
Gura Humorului 

 În cadrul şedinţei Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog 
Social din data de 06.06 2016, domnul Dacian Julien Cioloș, referi-
tor la legea de salarizare unitară, s-a angajat că, ”în perioada urmă-
toare se vor aduna toate datele necesare şi se va elabora acest 
proiect de lege”. 
 De asemenea, în cadrul unei întâlniri pe care reprezentanții 
noștri au avut-o în data de 27.06.2016 la Palatul Victoria cu domnul 
Viceprim-ministru Vasile Dîncu, domnia sa s-a angajat că „în perioa-
da imediat următoare, vor începe discuţiile privind o nouă lege de 
salarizare a bugetarilor, care să fie înaintată Parlamentului, spre 
dezbatere şi aprobare, în această toamnă.” 
 În condiţiile în care, până la sfârşitul lunii septembrie a.c, 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstni-
ce nu va începe discuţiile cu reprezentanţii tuturor categoriilor de 
bugetari, Colegiul Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor 
Libere din învăţământ a hotărât declanşarea acţiunilor de pro-
test la nivel naţional în luna octombrie 2016. 

Ignoranța Guvernului generează  
acțiuni de protest 

că discutarea, în cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog 
Social, doar a principiilor care ar urma să stea la baza formulării legii salari-
zării unitare a personalului plătit din fonduri publice, propunere formulată 
de guvern, nu reprezintă soluția suficientă pentru demararea procesului de 
elaborare a acestei legi în lipsa rezolvării următoarelor două probleme: 
1. Stabilirea salariului minim pentru anul 2017. Condiție necesară 

pentru fundamentarea corectă a bugetelor în sectorul privat cât și 
a bugetului de stat; 

2. Modificarea Legii 62, Legea dialogului social, prin ordonanță de 
urgență, avându-se în vedere observațiile Organizației Internațio-
nale a Muncii (O.I.M) privind armonizarea Legii dialogului social cu 
convențiile O.I.M ratificate de către statul român.  

Această lege are prevederi care fac imposibilă fundamentarea unor 
reglementări echitabile a relațiilor de muncă și implicit în stabilirea princi-
piilor ce vor sta la elaborarea legii salarizării unice a personalului plătit din 
fonduri publice. 

S-a hotărât că aceasta va fi poziția părții sindicale ce va fi susținută 
în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. 

În data de 28 septembrie 2016, la sediul Guvernului, în prezența 
prim-ministrului Dacian Cioloș, a avut loc întâlnirea Consiliului Național 
Tripartit pentru Dialog Social având pe ordinea de zi stabilirea principiilor 
care vor sta la baza elaborării legii salarizării unitare pentru personalul 
plătit din fonduri publice. Așa cum a fost stabilit, cu o zi înaintea acestei 
întâlniri, partea sindicală și-a prezentat și susținut propunerea care a fost 

acceptată de guvern. În plus a fost modificat calendarul propus de Guvern, 
de stabilire a principiilor ce vor sta la baza elaborării legii salarizării unitare 
a personalului plătit din fonduri publice stabilindu-se un nou calendar în 
care să se discute, mai întâi, salariul minim pentru anul 2017 și modificarea 
Legii 62 condiții necesare pentru stabilirea corectă a principiilor care vor 
sta la elaborarea legii salarizării unitare. 

La această întâlnire guvernul a solicitat o nouă întâlnire a Consiliului 
Național Tripartit pentru Dialog Social pentru a prezenta o situație actuali-
zată a numărului de angajați în sectorul public în vederea unei corecte 
evaluări a impactului salarial. 

Această întâlnire a evidențiat, încă o dată, importanța stabilirii unei 
poziții comune a părții sindicale în dialogul social purtat cu partenerii soci-
ali, poziție fundamentată pe consultarea membrilor de sindicat. 

Mulțumim organizațiilor care, la solicitarea noastră, au răspuns 
informărilor transmise de conducerea operativă a CSDR formulând obser-
vații și propuneri.  

Vă rugăm ca și pe viitor să vă implicați activ în activitatea CSDR de 
reprezentare a intereselor noastre înțelegând că noi vom rămâne consec-
venți în abordarea conform căreia poziția CSDR va fi fundamentată întot-
deauna pe baza observațiilor și propunerilor formulate de către organizați-
ile membre. 

Poziția CSDR în dialogul social nu va fi o poziție exclusiv a liderilor, 
ea va fi formulată ținând cont de propunerile și observațiile dumneavoas-
tră. Vom prezenta întotdeauna, fără ajustări și interpretări, poziția pe care 
o are fiecare organizație și fiecare membru de sindicat. 

CSDR este o organizație sindicală care își bazează întreaga activitate 
pe principiul conducerii colective acordând posibilitatea, fără discriminare 
sau interdicții, ca fiecare dintre dumneavoastră să aibă posibilitatea de a fi 
auzit și ascultat de autoritățile statului român.  

Principiile legii salarizării nu 
reprezintă soluţia suficientă 

Școala de vară din Gura Humorului 

http://www.suceavasji.ro/ignoranta-guvernului-genereaza-actiuni-de-protest/
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