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Planul de activități al
Federației Sindicatelor
Libere din Învățământ
pentru anul 2016
1. Susţinerea la legea salarizării unitare, prin intermediul
C.S.D.R. care va participa conform Memorandumului
Guvernului României la elaborarea proiectului legii salarizării, a următoarelor principii:
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Simion HANCESCU

Viitoarea lege a
salarizării trebuie
să elimine actualele inechităţi
Federația Sindicatelor Libere
din Învățământ, care reprezintă
drepturile și interesele a peste
178.000 de salariați din învățământul preuniversitar, consideră că
noua lege de salarizare unitară trebuie să elimine actualele inechități și dezechilibre în ceea ce privește salarizarea din sectorul
public. O lege de salarizare construită plecând de la principii co-

Folclorul constituie o pagina a cartii de identitate a poporului roman. Deseori se vorbeste despre folclor ca
despre un tezaur, o comoara inestimabila. Din nefericire însa, prea putini mai pastreaza si valorifica traditiile s i obiceiurile din strabuni.
Aceasta initiativa desfasurata împreuna Televiziunea INTERMEDIA este o invitatie sau mai bine zis o provocare adresata elevilor, aceea de a cunoaste credintele populare (tradit iile si obiceiurile din judetul nostru).
Scopul acestui proiect este de a introduce folclorul ca obiect de studiu optional în scolile din judetul Suceava, si
nu în ultimul rand acela de a-i convinge pe elevi ca folclorul romanesc este, pe de o parte, temelia pe care s-a zidit literatura culta si, pe de alta parte, un nesecat izvor de întelepciune pentru ca, trebuie sa recunoastem, de multe ori regasim în folclor adevarate lectii de viata.
In 10 unitati scolare din Suceava – Scoala Gimnaziala Nr. 3, Bosanci, Berchisesti, Dolhasca, Manastirea
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Gheorghe ȘORODOC

Venituri mai mari

Aurelian COCOREANU

Activitatea ASI
Suceava în
ultima perioadă

Sporuri salariale recunoscute și
acordate prin Comisia paritară

Reforma învăţământului, ieri și
azi

În MO Partea I Nr. 964 din
24.12.2015 a fost publicată HG
nr. 993 privind modificarea HG
72/2103 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per
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Analiză

Salarizarea în învățământul din
România, înainte de 1989!
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Vasile BUDUȘANU

Imediat după Revoluţia
din Decembrie 1989, la fel ca în
toată ţara, şi la Fălticeni a început
agitaţia, adia vântul schimbării.
Unii s-au apucat de comerţ
(trăiască bazarul din Suceava şi
cele din Turcia şi Polonia!), alţii de
politică iar dascălii, în marea lor majoritate, au rămas pe
„baricade”. S-au gândit poate la copiii pe care-i pregătiseră până atunci, la copiii lor, la siguranţa locului de muncă, la statutul
pe care îl aveau în societate (încă mai exista respect!), ori nu au
avut acel dram de nebunie pentru a se aventura în necuPagina 2
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Dorin Marcel SOLCAN

Ce vremuri,
ce oameni!

În data de 24 ianuarie
2016 încă mai sărbătorim Mica
Unire (cea a Principatelor) și odată
cu aceasta pe colonelul Alexandru
Ioan Cuza, Domnul Unirii. Guvernanții, și cei locali și cei de la centru,

Cadrele
didactice nu
solicită fondul
școlii!

Directorii unităţilor școlare au
obligaţia de a
pune în plată
sentinţele
judecătorești
Sentințele civile pronunțate de Tribunalul Suceava
referitoare la dobânzi, sentințe definitive și irevocabile au
putere de lege și toate părțile implicate în acest proces
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Există un proiect de
lege care fost depus în Parlamentul României şi modifică Legea educației cu un
nou articol, care prevede că „darea sau colectarea de
fonduri pentru unitățile de învățământ, în alte condiții
decât cele prevăzute de art. 108 alin. (1) din Legea nr.
1/2011, constituie infracțiune și se pedepsește
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recte, înseamnă ca fiecare
categorie
socioprofesională să fie poziționată în grila de salarizare în funcție de rolul
pe care-l are în dezvoltarea societății.
Este o realitate
faptul că învăţământul este un domeniu strategic de care depinde viitorul unei ţări. Din păcate, în România, acest sector de activitate a fost neglijat în ultimii 26 de ani, fiind constant subfinanțat
și consecințele se văd. O componentă fundamentală a acestui

Viitoarea lege a
salarizării trebuie să
elimine actualele
inechităţi

domeniu este resursa umană și, inevitabil, subfinanțarea a condus
la degradarea alarmantă a statutului social al acesteia. Din cauza
salarizării umilitoare, calitatea profesională a dascălilor care au
intrat în sistem în ultimii ani a scăzut constant, ceea ce a avut
drept consecință scăderea calității actului instructiv-educativ.
În momentul de față, după majorarea salarială de aproximativ 25% din anul 2015, salariul unui profesor debutant este de
1100 de lei, iar al unui profesor la final de carieră este de 2400 lei.
Public s-a anunțat că Ministerul Muncii va elabora proiectul legii salarizării unitare până în data de 10 februarie a.c., lege
care să aibă la bază conceptul de “performanță profesională”,
criteriu în funcție de care să se stabilească nivelul salariilor. Salariații din învățământ nu văd cu ochi buni acest lucru, nu pentru că
nu agreează acest criteriu, ci datorită faptului că în învățământ, ca
de altfel și în alte sectoare bugetare, va fi aproape imposibil de
evaluat obiectiv performanța profesională. În învățământ, de
exemplu, principalul indicator în funcție de care ar putea fi stabilită performanța didactică este progresul școlar al elevilor, numai
că nu există instrumente care să-l poată cuantifica corect. De asemenea, este utopic să facă performanță didactică, atâta timp cât
programele școlare sunt complet depășite și neadecvate la cerințele actuale de pe piața muncii. Având în vedere timpul foarte
scurt în care se intenționează să se elaboreze acest proiect de
lege, soluția realistă ar fi să se lucreze pe proiectul făcut în toamna
anului trecut și, eventual, să se introducă criterii suplimentare față
de cele existente, pentru acordarea premiilor individuale.
În ceea ce privește stabilirea grilei de salarizare pentru
învăţământ este imperios necesar să se ia în calcul anumiţi indi-

noscut şi au rămas la „posturi”.
Au încercat să se apropie de
domiciliu, lucru imposibil de realizat
înainte de 1989, să se realizeze fiecare
cum poate, să cumpere cărţi după
placul inimii dar salariile erau mici iar politicienii nu prea ne
„aveau la suflet”, lucru ce
dăinuie până în zilele noastre,
ba chiar, parcă, s-a amplificat, deşi „învăţământul este
prioritate naţională”, că doar
„scrie la Constituţie!”
Aşa că am început să
ne organizăm şi noi în sindicate, ce-i drept cam timid la
început şi destul de fărâmiţaţi.
Au apărut sindicate care ofereau butelii, altele televizoare
color, bilete în staţiuni şi...
cam atât. Fiecare se orienta
spre acea grupare care-i satisfăcea nevoile urgente. Au
apărut noile sindicate în unităţile şcolare (care nu mai
erau cureaua de transmisie a
partidului!) şi am încercat
coagularea unor grupări mai
serioase.
După mai multe
încercări, cu „dezbateri”, constructive desigur, cu contre,
„ispite” din toate părţile, am
reuşit să alegem un comitet
sindical, să ne facem o platformă-program, nişte comisii pe
domenii de activitate şi în 3
iulie 1992 am reuşit să trimitem un dosar spre judecătorie
pentru înregistrare. În 15 iulie
1992 am dobândit personalitatea juridică pentru SINDICATUL LIBER DIN ÎNVĂŢĂMÂNT –
ZONA FĂLTICENI. A fost prima formă mai închegată, sub conducerea primului preşedinte, prof. Constantin Mateciuc.
A urmat „epoca” Gigi Coman, când alături de noi au
venit şi alte grupe sindicale, apărute între timp la nivelul şcolilor

Ce vremuri,
ce oameni!

catori și să se aibă în vedere câteva principii.
Unul dinte indicatorii cei mai relevanți care trebuie avut în
vedere la stabilirea salariilor din învățământ este “P.I.B.-ul per
capita”.
În acest moment P.I.B.-ul per capita în România este de
aproximativ 35.000 lei. Raportat la acest indicator, salariile profesorilor debutanți din România-18.900 lei/an reprezintă 53%, iar
salariul maxim-41800lei/an înseamnă118%.
În alte țări europene nivelul salariilor minime, raportate la
același indicator, este de 179% în Muntenegru; 152% în Germania;
139% în Spania; 126% în Grecia etc. În ceea ce privește nivelul
salariilor maxime, raportate la P.I.B.-ul per capita, acesta este de
306% în Cipru; 284% în Muntenegru; 261% în Portugalia; 206% în
Germania etc.
Aceste rapoarte scot în evidență faptul că în România modul de stabilire a salariilor din învățământ este complet discriminatoriu comparativ cu alte categorii socio-profesionale. De asemenea, ar trebui analizată inclusiv legislația din domeniul salarizării
de dinainte de anul 1989, pentru a se constata că între salarizarea
din învățământ și cea din alte sectoare bugetare:justiția, armata,
administrația centrală etc., exista un echilibru, echilibru pe care îl
întâlnim în majoritatea țărilor europene.
Plecând de la acest indicator, principiile de bază care ar
trebui să stea la baza construcției noii grile de salarizare din învățământ sunt următoarele:

Salariul de bază al profesorului debutant să reprezinte
150% față de salariul minim pe economie;

După 15 ani de activitate didactică să se poată ajunge la
un salariu care să reprezinte o creștere de 75% față de
salariul debutantului;

Salariul de bază maxim al unui profesor să reprezinte
150% față de salariul profesorului debutant și să poată fi
atins după 25 de ani de activitate didactică. Aceasta presupune existența următoarelor trepte de salarizare: până la
un an, 1-5 ani, 5-10 ani, 10-15 ani, 15-20 de ani, 20-25 de
ani și peste 25 de ani.
Această reducere a numărului de tranșe de salarizare se
impune, având în vedere că învățământul este singurul domeniu
unde nivelul maxim de salarizare se poate atinge după 40 de ani
de activitate, iar numărul acestor cadre didactice este de aproximativ 3000 în toată țara.
Salariul de bază al învățătorului/educatorului cu studii
medii să reprezinte 80% din salariul profesorului.
Numai dacă vor fi luate în calcul aceste principii la stabilirea noii grile de salarizare pentru învățământ, putem spera că
învățământul va deveni un domeniu atractiv pentru tinerii performanți și cu vocație pentru meseria de dascăl.
Simion HANCESCU, Președinte FSLI

şi grădiniţelor din zonă, ne-am maturizat şi în mandatul prof.
Ion Deaconescu am aderat la Sindicatul Învăţământ „Spiru Haret” Suceava, organizaţie condusă de prof. Constantin Cernica.
Nu putem uita acele momente agitate pentru că ne
întâlneam săptămânal sau chiar de două-trei ori pe săptămână
cu cei de la Suceava, apăreau diverse păreri, multe „fumigene”
aruncate de unii şi de alţii,
dar până la urmă am realizat „marea unire”! Era nevoie de putere, de forţă, iar asta
nu se obţinea decât prin unire. Am fost „peţiţi” de mulţi
dar până la urmă am ales
varianta cea mai bună. Spunem azi şi o vom spune mereu, atâta timp cât idealurile
oamenilor nu sunt trădate şi
în centrul activităţii A.S.I.S.,
noua formă de organizare a
sindicaliştilor suceveni, rămâne OMUL din sistemul de
învăţământ!
Filiala noastră a fost mereu
prezentă, activ şi afectiv, la
toate acţiunile sindicale organizate la nivel de judeţ, la
Bucureşti, la Iaşi. Am fost
alături de colegii noştri în
momentele cele mai dificile,
dar şi „la bine”. Şi aşa vom fi
mereu! Este menirea noastră!
Pentru nostalgici, şi
nu numai, prezentăm documentul care atestă personalitatea juridică a sindicatului,
primul comitet sindical şi
comisiile pe domenii de activitate, care pot constitui
sugestii şi pentru zilele noastre.
La mulţi ani şi felicitări pionierilor sindicalismului
fălticenean! Dumnezeu să-i aibă în pază pe cei plecaţi dintre noi!
La mulţi ani Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava!
Vasile BUDUȘANU, vicepreședinte ASI Suceava

s-au îngrămădit la Iași să-i acopere
soclul statuii cu jerbe tricolore și
coroane de flori sângerii. Puțini
însă au amintit că acesta a fost
făuritorul reformelor care au modernizat România. Între acestea și
cea din Educație (prin legea instrucțiunii publice din 1864), care a
pus fundamentul educației românești până în veacul al XX-lea.
Tot el, principele moldov, a pus bazele Universităților de
la Iași (1861) și București (1864) care îi onorează și acum numele și
amintirea.
Reforma sa a contopit trinomul părinți – elevi - dascăli
într-un minunat creuzet cel al competenței și patriotismului care
avea să nască România independentă (în 1878) și apoi România
Mare (în 1918) și în final miracolul România interbelică.
Chiar și în veacul întunecat „al stăpânirii bolșevice (1950
- 1989) spiritul lui Cuza n-a murit, cel puțin nu în totalitate, pentru
că învățământul românesc a produs încă valori care au menținut
educația românească la un nivel european.
Revoluția din 1989 și toate frământările ce au urmat, au
schimbat aproape totul în societatea românească: valori, cerințe și
idealuri. Tinerii care înainte visau să învețe ca să-și făurească o
carieră onorabilă au început să viseze să… facă bani. Cât mai mulți
și în orice chip. Și cum banii mulți, făcuți rapid, n-au nimic de-a
face cu masele, majoritatea copiilor țării și-au pierdut cele mai
importante repere: respectul de sine și față de ceilalți

Reforma
învăţământului,
ieri și azi

(patriotismul).
Din păcate, sistemul de educație de după 1990 nu a
putut face față acestor mari provocări. „Reformele introduse după
1990 care clamau că urmăresc să construiască un învățământ
modern și eficient care să facă față provocărilor lumii contemporane s-au dovedit doar niște cârpeli, paleative care au folosit doar
celor ce le-au „inițiat și implementat”. (Exemplul cu informatizarea învățământului de către Microsoft este arhicunoscut și de
cetățeni și de DNA).
Furtul intelectual (ca și cel economic) a devenit o problemă națională, iar incompetența s-a lățit la aproape toate nivelele,
iar universitățile „de cartier” au fabricat tone de diplome. În aceste condiții, cei cu adevărat buni au ales să-și continue studiile în
străinătate, provocând un adevărat colaps în nevoia de competență a țării.
Reforma permanentă a învățământului românesc s-a
întrupat în final în Legea învățământului din 2011, care în loc să
limpezească problemele le-a încifrat și mai mult.
Introducerea finanțării pe elev în condițiile unui învățământ de stat care se confruntă cu grave probleme materiale și de
personal, a creat o concurență injustă între școli, fără însă să stimuleze calitatea învățământului. Puși în situația de a „rezolva”
această problemă, directorii școlilor au început „goana după
elevi”, numărați precum cocoșeii de aur în lada unui avar.
Amestecul de multe ori nejustificat și diletantist al părinților și factorul politic local în deciziile școlilor nu au avut deloc
rolul de a limpezi situația, dimpotrivă.
La toate aceste aspecte ale „reformei” actuale, se adaugă cea mai dureroasă: salarizarea personalului din învățământ.
Profesorii și învățătorii din țara noastră sunt cei mai prost plătiți
din Europa, mult chiar sub nivelul fostelor state comuniste. Aceasta în timp ce li se pretinde un nivel de efort considerabil, întocmirea de diferite documente, activități diverse (culturale, sportive,
artistice, etc.), activități în comisii, etc. – toate neatribuite. Și apoi,
guvernanții se mai plâng că în sistem nu mai vin tinerii!
În concluzie, credem că este necesară o nouă reformă în
învățământ care să reînvie spiritul românesc și competența, o
reformă reală care să înceapă de la profesori și sindicate și să fie
făcută în folosul tuturor: profesori, părinți și elevi. O Reformă
pentru România și nu în dauna ei!
Aurelian COCOREANU, Vicepreședinte ASI Suceava

ASI Suceava vrea Contract colectiv de
muncă la nivel județean
Deși, în anul 2015, au fost două întâlniri pe această temă, nu s-a
reușit negocierea și semnarea unui Contract colectiv de muncă la nivel
județean între grupul de unități școlare afiliate la Alianța Sindicatelor din
Învățământ Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava. Argumentele au fost invocate de reprezentanții ISJ Suceava care au susținut că semnarea Contractului colectiv de muncă este ilegală.
Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat Legea pentru
modificarea și completarea Legii dialogului social care creează premisele
negocierii contractelor colective de muncă la nivel județean. Din această
perspectivă, Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava a solicitat convocarea Comisiei paritare de pe lângă ISJ Suceava pentru a negocia și SEMNA
Contractul colectiv de muncă la nivel județean. În opinia noastră, ISJ
Suceava nu are temei legal de a se opune acestui demers al nostru și
semnarea CCM-ului ar trebui să aibă loc în termenul cel mai scurt. Această
Lege consfințește și încasarea cotizației pe statul de plată, Lege care inițial
a fost retrimisă de Președinte Parlamentului pentru reexaminare.
Giani LEONTE, Președinte ASI Suceava

Directorii unităţilor școlare au
obligaţia de a
pune în plată
sentinţele
judecătorești

sunt obligate să aducă la
îndeplinire dispozițiile instanței. Arătăm că sentințele civile sunt titlu executoriu
și trebuiesc puse în plată,
având în vedere dispozițiile
art. 632 din Codul de procedură civilă - Titlul executoriu:

Art. 416 al (1): „Orice cerere
de chemare în judecată,
contestație, apel, recurs, revizuire și orice altă cerere de
reformare sau de retractare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive
imputabile părții, timp de 6 luni."
Art. 433 : „Hotărârea judecătorească are putere executorie, în condițiile prevăzute de lege."
Art. 434 : „Hotărârea judecătorească are forța probantă a unui înscris autentic."
Art. 435 (1): „Hotărârea judecătorească este obligatorie și produce efecte numai între părți și succesorii acestora."
Art. 448 (1): „Hotărârile primei instanțe sunt executorii
de drept când au ca obiect: (2) plata salariilor sau a altor
drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, precum
și a sumelor cuvenite, potrivit legii, șomerilor; "
Art. 632: „(1) Executarea silită se poate efectua numai
în temeiul unui titlu executoriu. (2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum și
orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi
puse în executare."
În condițiile în care Tribunalul Suceava a stabilit cu
putere de lege obligații în sarcina dumneavoastră, vă solicităm ca, în calitate de angajator să faceți demersurile legale
pentru ca membrii noștri să beneficieze de drepturile stabilite prin sentințe.
Avem în vedere, în acest sens, dispozițiile art. 40 al 2
lit. c din Codul Muncii, care precizează:
„Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligații: să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din
lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă."
În cazul în care veți refuza executarea hotărârilor judecătorești, înțelegem să formulăm plângere penală conform
art. 287 și art. 297 din Codul penal și art. 261 din Codul
Muncii pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești față
de membrii noștri de sindicat, pentru abuz în serviciu.
Dorin Marcel SOLCAN, consilier juridic
cu închisoare de la
6 luni la 2 ani”.
Consider că înainte
de
a
modifica
Legea
educaţiei
naţionale
ea
trebuie, mai întâi,
bună sau rea, respectată. Cei care vin cu propuneri de
modificări de legi ar trebui mai întâi să fie preocupaţi
de respectarea legilor, în speţă, de respectarea articolului 8 din Legea educaţiei naţionale, care prevede
acordarea a minimum 6% din PIB educaţiei.
Categoric nu sunt de acord cu colectarea fondului şcolii şi vă spun că nu am cunoştinţă că-n ultimii
3 ani, în vreo şcoală din judeţul Suceava, s-ar fi cerut
bani părinţilor. Părinţii sunt o componentă foarte importantă a actului educaţional şi singura modalitate
prin care aceştia pot contribui la dezvoltarea materială
a şcolilor este prin asociaţiile de părinţi care
funcţionează legal pe lângă majoritatea unităţilor şcolare.
Niciun cadru didactic nu poate obliga sau
constrânge părinţii să doneze sume de bani asociaţiilor de părinţi cum nici Ministerul nu poate opri implicarea acestor asociaţii în dezvoltarea şcolii atât timp
cât învăţământul este subfinanţat.

Cadrele didactice
nu solicită fondul
școlii!

Pedeapsa cu închisoarea mi se pare o
măsură exagerată în condiţiile în care legea nu este
respectată de guvernanţi pentru că nu acordă 6% din
PIB educaţiei şi este respectată de profesori pentru că
nu solicită fondul şcolii. Oare cine ar trebui trimişi la
închisoare dacă profesorii îşi desfăşoară activitatea în
unităţi şcolare fără avizul sanitar de funcționare? Sigur
nu, nici profesorii şi nici părinţii!
Giani LEONTE, președinte ASI Suceava

Dialogul social este mimat
În cursul zilei de 14.01.2016, Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali din cadrul
M.E.N.C.S., a transmis Federației Sindicatelor Libere
din Învățământ un proiect de adresă pe care Ministerul
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice doreşte să îl
transmită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea finalizării proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice.
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propune o serie de criterii de performanţă care să
fie avute în vedere la elaborarea Proiectului legii de
salarizare mai sus menţionat. Ni se solicită propuneri
până în 15 ianuarie 2016. Federaţia Sindicatelor Libere
din Învăţământ consideră că este absolut necesar ca
acest material să poată fi supus unei analize și dezbateri serioase, întrucât un material de o asemenea importanță, pe baza căruia să se elaboreze proiectul legii
de salarizare, nu poate fi discutat într-o singură zi.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ
apreciază că se impune constituirea, la nivelul ministerului, a unei comisii, din care să facă parte reprezentanţii ministerului și ai federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, care să stabilească criterii obiective, pe baza cărora să se realizeze evaluarea performanţei didactice, ţinând cont şi de realităţile sistemului

educaţional. În aceste condiţii, FSLI a solicitat amânarea discutării acestui material pentru o dată ulterioară,
astfel încât să se poată realiza consultarea tuturor celor implicaţi în actul educaţional.
Constatăm că în ultima perioadă de timp dialogul social este mimat. Astfel, recent, ni s-au solicitat
propuneri la Proiectul metodologiei privind concursul
de ocupare a funcţiilor de director şi de director adjunct, dar propunerile pertinente transmise de federaţia
noastră şi argumentate în comisia de lucru, au fost

neacceptate. Aceeaşi atitudine o constatăm şi în acest
caz, când ni se cer propuneri de pe o zi pe alta, la un
material extrem de important pentru salariaţii din învăţământ, în baza căruia se va realiza salarizarea personalului din sistem.
Giani LEONTE, vicepreședinte FSLI

nister. Cei care au studiat aceste variante
au constat faptul că fiecare disciplină de
învățământ va fi afectată într-o măsură mai
mare sau mai mică în repartizarea numărului de ore. Singurul „avantaj” care se desprinde e faptul că disciplinele matematica și educație fizică sunt deranjate mai puțin. Dacă admitem faptul că aceste modificări trebuie să fie aplicate începând cu anul 2017/2018, anticipez o mișcare de personal
nemaiîntâlnită până acum datorită restrângerilor de activitate
totale sau parțiale pentru multe cadre didactice. ISJ Suceava
a emis o notă către unitățile de învățământ din județ prin care
se cere ca în fiecare școală să aibă loc dezbateri legate de
cele 3 variante de planuri de învățământ, iar propunerile și
precizările legate de alegerea unei variante să fie transmise
către inspectorat până la data de 15.01.2016.
Am avut un an financiar 2015 fast, cum rar am sesizat
în ultima perioadă. Cred că ceea ce s-a întâmplat în 2015
poate fi comparat cu rezultatul grevelor generale din învățământ din anul 2000. Reamintesc principalele creșteri salariale: pentru personalul didactic (didactic de predare și didactic
auxiliar) măririle au fost de: 5%-martie, 5%-septembrie, 15%
- decembrie. Calculate spor la spor, această majorare ar
ajunge la un cuantum de 26,27% pe an. Pentru personalul
nedidactic, măririle au fost determinate de creșterea salariului minim la valoarea de 1050 de la 1 iulie 2015 și de creșterea de 12% de la 1 august 2015, lucru care a îndreptat nedreptatea desprinsă prin introducerea sporului de vechime în
salariul de bază. La toate
acestea se adaugă plata
hotărârilor judecătorești în
avans cu 1 an, astfel că
în luna decembrie a fost
achitată și ultima tranșă
aferentă anului 2016.
Pentru viitor rămân de
recuperat sumele cuvenite sentințelor judecătorești pe dobândă, cu o
singură condiție: ordinatorii de credite (directori,
primari) să facă demersurile la aprobarea bugetelor. Dar, anterior acestor
demersuri, sumele trebuie
calculate (cunosc școli care încă nu au făcut acest lucru). În
susținerea celor arătate mai sus cu privire la hotărâri judecătorești, am transmis pe 12.01.2016 motivarea pentru aplicarea hotărârilor judecătorești, întocmită de ASI Suceava, motivări ce au în vedere dispoziții art. 632 Cod Procedură Civilă
și art.287 și art.297 Cod Penal (plângere penală) și art. 261
Codul Muncii pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești.
La Ministerul Muncii s-au cerut propuneri pentru viitoarea lege a salarizării. FSLI a propus ca principii de bază
pentru discuții următoarele: a) salariu profesor debutant150% din salariul minim, b) după 15 ani de activitate- 75%
din salariul debutantului, după 25- 150% din salariul debutantului, c) trepte salarizare 0-1, 1-5, 5-10, 10-15, 15-20, 2025, peste 25, d) învățători-educatori studii medii-80% din
salariul profesorului.
În Comisia paritară de pe lângă ISJ Suceava din 18
ianuarie 2016 au fost rezolvate două probleme: prima de
instalare în primul an de activitate și sporul pentru clase simultane care se acordă și pentru clasele de gimnaziu.

Activitatea ASI Suceava în ultima perioadă
elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ
preuniversitar care se asigură din bugetul de stat din sume
defalcate din TVA din bugetele locale, pe baza costului standard elev/preșcolar. Având în vedere faptul că indicatorii
economici au crescut, creșterile salariale prevăzute pe anul
2015 au fost aplicate, se impunea și modificări legate de
determinarea costului standard per elev. La fel ca și în anii
trecuți, acești coeficienți luați în calcul pentru determinarea
costului standard, au în vedere o serie de indicatori (forma
de învățământ-zi/seral/f.r.; număr mediu de elev pe clasă,
urban-rural; cost mediu pe nivele de învățământ; cost mediu
minorități naționale, indicatori privind zona de temperaturăSuceava, zona 6). Conform art.2, al.2 și 3, se stipulează ca
pentru anul 2016, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 3043 lei. În funcție de această modificare vor
suferi corecții și cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru 2016. Același
lucru se întâmplă și cu pregătirea profesională, cheltuieli cu
evaluarea periodică a elevilor sau la articolul bugetar „Bunuri
și servicii”.
Confederațiile sindicale au avut o activitate mai susținută în perioada sfârșitului de an 2015 pe tema salariului
minim pe economie. Așa cum era prevăzut în înțelegerea cu

fostul guvern, la data de 1.01.2016, salariul minim trebuia să
fie 1200 lei. Noul Guvern nu a fost de acord. După discuții
îndelungate și amenințări cu protestele, s-a stabilit ca nivelul
salariului minim să fie de 1250 lei din mai 2016, lucru care
duce la o creștere salarială pentru personalul nedidactic.
Pornind de la aceste considerente, discuțiile au abordat și
legea salarizării unitare în sistemul bugetar, lucru absolut
necesar datorită discrepanțelor dintre salariile obținute de
angajații diferitelor ministere (familii bugetare), dar și discrepanțe în interiorul aceluiași sector bugetar. Pornind de la
acest aspect, guvernul anunța că este preocupat de această
lege, dar aplicarea acesteia ar trebui să se facă de la
1.01.2017. În perioada următoare fiecare minister va trebui
să transmită către ministrul muncii criterii de performanță
pentru toate categoriile de angajați de la nivelul fiecărui sector bugetar. Comentariile le las să le faceți singuri.
Pe site-ul M.E.N.C.S. au fost postate spre dezbatere
publică 3 variante de planuri-cadru pentru învățământul gimnazial, la fiecare variantă fiind o motivație aferentă. Această
postare a fost făcută în scopul dezbaterii publice, în urma
căreia să se facă propuneri față de variantele emise de mi-

Gheorghe ȘORODOC, vicepreședinte ASI Suceava

- stabilirea salariului de bază pentru
funcția de profesor debutant cu studii superioare în învățământul preuniversitar la nivelul a 2.5 salarii minime brute pe economie;
- stabilirea salariului de bază pentru
funcția de învățător, educatoare
debutant cu studii medii în învățământul preuniversitar la nivelul a 2 salarii minime brute pe
economie;
- numărul tranșelor de vechime în învățământ să fie la fel cu
cel din alte sectoare bugetare;
- raportul între salariul de încadrare maxim și salariul debutantului să fie 2.5/1;
2. Finalizarea demersului F.S.L.I. referitor la debirocratizarea sistemului de învățământ preuniversitar, astfel
încât numărul comisiilor care funcționează la nivelul
unităților să fie de maximum 7;
3. Încheierea unor acorduri cu partidele politice parlamentare, în vederea adoptării în Parlament a următoarelor acte normative:
- pensionarea personalului didactic, la cerere, cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislaţia în vigoare,
dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani
femeile, respectiv 30 de ani bărbaţii;
- investirea personalului didactic de predare, de conducere,
de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar cu
exercițiul autorității publice, pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în limita competențelor stabilite prin lege;
- modificarea Legii nr.1/2011, în sensul că gestionarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ preuniversitar să fie făcută de M.E.N.C.S. - inspectorate şcolare - unităţi de învăţământ, urmând ca Primarul să rămână ordonator
principal de credite pentru cheltuielile materiale;
4. Lansarea, în martie 2016, a OFERTEI DE FORMARE A
F.S.L.I., atât cu sprijinul organizaţiilor afiliate, cât şi online, folosind reţelele de socializare;
5. Derularea cursurilor de formare autorizate de
M.E.N.C.S. în cadrul Centrelor Regionale de formare,
precum şi sprijinirea înfiinţării de noi Centre de Formare
judeţene;
6. Organizarea Conferinţei finale a proiectului VS/2015/0030
„Social
Partners
Promoting
Decent
Workplaces in the Education Sector for a Healthier
Working Life” – “Partenerii sociali promovează locuri de
muncă decente în sectorul educaţie pentru o viaţă profesională mai sănătoasa”, 9 – 10 iunie 2016, Bucureşti;
7. Acreditarea a încă 2 cursuri care au fost solicitate de
organizaţiile afiliate în anul 2015, respectiv:
- Achiziţii publice şi proceduri contabile (pentru contabili,
administratori şi directori de şcoli);
- Secretariat şi arhivare (pentru personalul didactic auxiliar);
8. Depunerea pentru finanţare a unei serii de proiecte, în
funcţie de liniile de finanţare care se vor deschide, probabil, din martie 2016;
9. Organizarea unor dezbateri sub egida „Dezbateri Naționale pentru Educație și Cercetare – România educată”,
acțiune lansată de Administrația Prezidențială:
- Resursa umană în învățământ - componentă cheie de care
depinde calitatea procesului instructiv – educativ;
- Reformarea programelor școlare - șansa salvării învățământului românesc.
Giani LEONTE, Vicepreședinte FSLI

Planul de
activități al
FSLI pentru
anul 2016

Sporuri salariale recunoscute și acordate prin Comisia
paritară de pe lângă ISJ Suceava
Urmare a demersurilor ASI Suceava în Comisia paritară din 18
ianuarie 2016 s-a obținut:

1.

Acordarea sporului pentru predarea simultană și personalului didactic din învăţământul gimnazial. Acest spor a fost acordat
atât personalului din învățământul primar, cât și celui din învățământul gimnazial. Aceasta până la data de 1 ianuarie 2010, moment din care respectivul spor a fost acordat doar personalului
didactic care asigură predarea simultană în învățământul primar,
nu și celui din învățământul gimnazial. Valoarea acestui spor este
de 15% (personalului care asigură predarea simultană la 4 clase),
10% (3 clase) și 7% (2 clase). Începând cu data de 2 noiembrie

Humorului, C-lung
Moldovenesc – C.N.
”Dragos Voda”, Calinesti
Ciuparencu,
Satu Mare, Malini si Moara se vor desfasura spectacole
folclorice cu cei mai de seama artisti ai judetului Suceava, si anume, George Sarbu – folclorist, Constantin
Mandristeanu – instrumentist, Leonard Zama – instrumentist, Costinel Leonte – maestru coregraf, Angelica
Flutur – interpret de muzica populara, Alexandru Bradatan – interpret de muzica populara.
La eveniment vor mai participa Viorel Varvaroi –
manager Centru Cultural Bucovina, Loredana Ceica –
inspector scolar ISJ Suceava, Giani Leonte – presedinte
ASI Suceava si Mihaela Barsan – realizator emisiuni TV.

2012 a intrat în vigoare Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivelul Sectorului de Activitate Învățământ Preuniversitar, care, la art.
36 alineatul 1, prevede acordarea acestui spor.

2.

Acordarea primei de instalare în primul de activitate de la
absolvirea studiilor. Legea 63/2011 a sistat acest drept salarial,
însă o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție prevede că prima
de instalare redevine obligatorie. Această primă de instalare reprezintă un stimulent important pentru cadrele didactice la început de carieră având în vedere faptul că un profesor debutant
câștigă puțin peste salariul minim pe economie.

Salarizarea în învățământul din
România, înainte de 1989!
Decret—Lege nr. 2845/11.10.1941
- învățător definitiv cu 8 gradații: 17150 de lei (cel mai mic salariu
din educație);
- profesor definitiv învățământ secundar cu 8 gradații: 31450 lei;
- profesor titular învățământ superior cu 7 gradații: 61800 lei;
- conferențiar cu 7 gradații: 38400 lei;
- judecător/procuror de la tribunal: 16000 lei;
- judecător/procuror de la tribunal cu gradația 3: 27700 lei;
- procurorul general al ÎCCJ – 64400 lei (cel mai mare salariu din
justiție).
Concluzie: salariul unui profesor definitiv din învățământul secundar era cu 13% mai mare decât al unui judecător/procuror de la
tribunal, cu gradația 3!

Publicaţie lunară editată de Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava

Perioada 1974—1989 (Legea 57/1974)
- profesor cu studii superioare și gradul didactic I: max. 3675 lei
- profesor definitiv cu Institut pedagogic: max. 2370 lei (peste 26
de ani vechime)
- învățător cu liceu pedagogic: max. 2260 lei
- profesor universitar: max. 5525 lei
- conferențiar universitar: max. 4530 lei
- medic primar de specialitate cu gradul I: max. 4975 lei
- președinte de tribunal/ procurorul șef: max. 4530 lei
- procuror: max. 4315 lei.
Concluzie: salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar a fost cu 15% mai mic decât al unui procuror!

Coordonatori: Dumitru IRIMIA, Gheorghe ȘORODOC,
Vasile BUDUȘANU, Ovidiu VARVAROI,
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Distribuţie: Brîndușa Maria SOFIAN, Iulia Cătălina CEASAR
Contact: telefax +4 0230 551 434, +4 0737 508 150
asis@suceavasji.ro, www.suceavasji.ro

Salarizarea actuală
- profesor cu 40 de ani vechime – 3.480 lei
- conferențiar universitar –3.800 lei-5.900 lei
- profesor universitar – 5.900 lei-12.000 lei
- judecător Curte de Apel-14.000 lei
Concluzie: salariul maxim al unui profesor din învățământul preuniversitar reprezintă 25% din salariul unui judecător de la Curtea
de Apel, deci de 4 ori mai mic!
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