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Cenaclul literar 

Cronică de  
Cenaclu 
  

 Î n data de 02 aprilie anul 
curent, s-a desfa s urat o noua  s e-
dint a  a cenaclului literar sub pa-
tronatul s i î n interiorul Aliant ei 
Sindicatelor din Î nva t a ma nt Su-
ceava. La aceasta  s edint a , profeso-
rul Valeriu Avra mia s i-a prezentat 
volumul „Valorificarea ma rturiilor 
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Sprijin 

F.S.L.I susține  

acționarea în instanță a 
Inspectoratului Școlar 
Județean Suceava 
  

 Stimați colegi suceveni, 
 

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ susține de-
mersul salariaților din învățământul sucevean, membri ai Alianței 
Sindicatelor din Învățământ Suceava, de a acționa în instanță I.S.J. 
Suceava pentru nepunerea în executare a sentințelor judecăto-
rești prin care s-a dispus plata unor drepturi legale, respectiv,  
sporul pentru condiții vătămătoare și periculoase, după ce s-au 
epuizat toate demersurile făcute de A.S.I. Suceava. 

De fapt, de neexecutarea hotărârilor nu se face vinovat 

numai Inspectoratul Școlar al 
Județului Suceava, care refuză 
avizarea statelor de plată ce con-
țin acest spor, în culpă este și 
Ministerul Educației Naționale și 
Cercetării Științifice care, neofici-
al, comunică verbal inspectorate-
lor școlare să procedeze în aceas-
tă manieră, Suceava nefiind sin-
gurul județ aflat în această situa-
ție. 

 Decizia dumneavoastră 
de a face această plângere penală 
este o primă formă de protest ca 
urmare a unui șir lung de nemulțumiri ale salariaților din educație 
și de aceea, este foarte probabil ca în perioada imediat următoare  
să se declanșeze și alte forme de protest la nivel național! 

Chiar dacă în anul 2015 s-a obținut o creștere salarială 
de peste 26% pentru personalul didactic și nedidactic, statutul 
social al personalului din învățământ este departe de cel pe care 
îl merită aceste categorii de salariați! 

 Actualul Guvern refuză să finalizeze proiectul Legii salariză-

Amintiri 

Filiala Vatra Dornei se prezintă 
 
 Ca nd am î nceput sa  redactez 
aceasta  scurta  prezentare a Sindicatului 
Î nva t a ma nt din Ț ara Dornelor mi-au 
revenit î n minte cuvintele istoricului 
latin FLORUS care scria î n urma  cu doua  
milenii: „Dacii stau legat i de munt ii lor!” 
 Pentru ca , î ntr-adeva r locuitorii 
Ț a rii Dornelor sunt legat i indestructibil 
de aceste binecuva ntate plaiuri. La fel ca 
vechii lor î naintas i, cadrele didactice din 
zona Dornelor, profesori, î nva t a tori s i 
educatori deopotriva , dar s i cei care 
muncesc î n folosul s colii (personal di-

Scrisoare deschisă 

Domnului Dacian Julien CIOLOȘ 
Prim-ministrul României 
 

 Stimate domnule Prim - Ministru, 
 

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care reprezintă drepturile și 
interesele a peste 178.000 de salariați din învățământul preuniversitar,  vă supune 

atenției o serie de probleme cu care se confruntă sistemul educațional și salariații 
acestuia. 
 I. Subfinanțarea învățământului. Este o realitate faptul că învăţămân-

tul 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 
subfinanţat şi consecinţele se văd. Deși există prevederi exprese în Legea educați-

ei naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind alocarea 
unui procent de 6% din PIB pentru finanțarea educației naționale (art. 8, art. 361 

alin. (3) lit. g), aplicarea acestor prevederi a fost a fost an de an amânată, astfel 
încât, prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, a fost alocat un procent de 3,6% 

din PIB pentru finanțarea educației, în condițiile în care media U.E.  a procentului 
din P.I.B.  alocat educației este de 5.25%! 

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că este imperios 
necesară majorarea anuală a procentului din P.I.B. acordat învățământului, astfel 

încât, în anul 2020, să primească 6% din PIB, ceea ce va permite și creșterea 
investiției în resursa umană, întrucât subfinanţarea a condus la degradarea alar-

mantă a statutului social al personalului din sistemul educațional.  
 II. O altă problemă, în strânsă legătură cu finanțarea învățământului, o 

reprezintă modul de stabilire a COSTULUI STANDARD per preșcolar/elev . 
Deși, potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Consiliul Naţional pentru Finan-

ţarea  Învăţământului Preuniversitar, este organismul competent, să determine 
costul standard per elev/preșcolar, totuși, nici până în prezent acesta nu a funcțio-

nat. Astfel, determinarea costului standard „s-a făcut” prin hotărâre de Guvern, la 
propunerea Ministerului Educației, în funcție de cuantumul cheltuielilor de personal 

stabilit de M.F.P pentru salariații din învățământ și aprobat de Parlamentul Români-
ei, prin legea bugetului de stat. Din aceste motive, la stabilirea acestui cost stan-

dard nu s-a avut niciodată în vedere faptul că, există numeroase unități de învăță-
mânt, care au un număr mare de elevi și la nivelul cărora sunt încadrate multe 

cadre didactice cu gradul didactic I, cu mulți ani de vechime în învățământ și unele 
dintre ele beneficiare ale gradației de merit, elemente de care nu se ține cont la 

fundamentarea costului standard per preșcolar/elev, ceea ce a creat, an de an, 
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Respect 

Legea educației consacră dreptul 
la securitate al personalului  

didactic 
 

       Legea educaț iei naț ionale nr. 1/2011, cu modifica rile ș i 
compleța rile ulțerioare, prevede, la arț. 7 alineațul (1): „În 
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Pentru suflet 

Postul ca jertfă și 
urcuș către 

desăvârșire 
 

               Omul ș i lumea î nțreaga  reprezința  

expreșia iubirii ințrațreimice care șe revarșa  

î n afara ființ ei lui Dumnezeu, dovedindu-ne 

ceea ce Sfa nțul Apoșțol ș i Evanghelișț Ioan afirma „Dumnezeu este 

iubire”. Fiind creaț dupa  chipul lui Dumnezeu, cu raț iune, voinț a  ș i 

“Școala mea!” 

Poveste din școala ce  
construieşte încredere 

Dialog social 

Informare privind ședința  
Comisiei Paritare de la nivelul 

M.E.N.C.S. 
 

 În data de  28.03.2016, a avut loc ședința Comisiei Paritare 
de la nivelul M.E.N.C.S., în cadrul căreia s-au discutat următoarele 

probleme: 

 1. Adoptarea hotărârii privind organizarea și funcționarea 

Inițiativă 

Statutul de autoritate  

publică votat în  

Camera Deputaților 
 

 În data de 6 aprilie 2016, Camera Deputaților a votat favora-
bil propunerea legislativă privind învestirea personalului didac-

tic de predare, de conducere, de îndrumare şi de control cu 

exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndepli-

nirea atribuţiilor de serviciu. 

 Reamintim că această inițiativă a fost propusă de Federația 

Protest  

Pichetare la Palatul  
Victoria 
 

 În datele de 18 și 19 aprilie, între orele 15:00—17:00 
membrii Colegiului Național al Liderilor FSLI vor picheta sediul 
Guvernului României. Principalele nemulțumiri ale membrilor 
noștri de sindicat sunt: 

Concurs 

„Penelul fermecat” –  

concurs de artă  

plastică 
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Discprepanțe salariale 

Guvernul Cioloș demarează 
„Marea reformă” în sistemul 
de salarizare, făcând ne-
dreptăți şi generând tensi-

uni între salariați 
  

 Mult așteptata lege de salarizare în sistemul bugetar, 
pe care Guvernul tehnocrat condus de Prim – ministrul Daci-
an Julien Cioloș se angajase că o va finaliza până la data 

de 5 februarie 2016, se dovedește a fi o normă inechitabilă. 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, analizând pro-
iectul Ordonanței de urgență privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, care urmează a fi adoptat în cel 
mai scurt timp, a constatat că acesta nu rezolvă marile dis-
crepanțe în salarizarea personalului bugetar pe care le-am 
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rii în sistemul bugetar, lege care ar trebui să conducă la o 
creștere substanțială a salariilor personalului din învăță-
mânt, pentru ca această meserie nobilă să fie și motivantă 
din punct de vedere financiar. 

 În prezent, salariile din învățământ sunt cu peste 45% mai 
mici decât cele din administrație publică și ordine publică 
și de peste 5 ori mai mici decât cele ale magistraților! 

 Nu s-a finalizat încă procesul de debirocratizare din învăță-
mânt, pentru care F.S.L.I. militează de mai mulți ani, în 
condițiile în care dascălii sunt „blocați” din cauza întocmi-
rii de hârtii inutile, în detrimentul calității actului educați-
onal. Sperăm că, totuși, de la 1 septembrie 2016, numărul 
maximum al comisiilor din școli va fi 7 în loc de 40, câte 
sunt acum! 

 Parlamentul nu a rezolvat problema pensionării cu 3 ani 
înainte de împlinirea vârstei standard, fără diminuarea 
pensiei. 

 Costul standard per preșcolar/elev, care stă la baza stabili-
rii fondului de salarii pentru învățământ, este incorect 
calculat și, de aceea, an de an, a existat riscul major al 
insuficienței fondurilor pentru plata salariilor în ultimele 
luni ale anului, recurgându-se la rectificări bugetare. 

 Dascălii  sunt tot mai frecvent victime ale agresiunilor 
fizice și verbale din partea unor elevi și părinți, motiv pen-
tru care Parlamentul ar trebui să voteze inițiativa legislati-
vă a F.S.L.I  privind învestirea personalului didactic cu 
exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu 
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. 

 Nedecontarea cheltuielilor de navetă este o altă proble-
mă cu care se confruntă personalul didactic, problemă 
generată de către autoritățile administrației publice locale. 

 Programele școlare sunt un dezastru, iar cei care conduc 
destinele învățământului românesc nu au curajul să stope-
ze această batjocură la adresa elevilor. 

 Lista nemulțumirilor personalului din învățământ este mult 
mai amplă și a fost adusă la cunoștința tuturor factorilor decizio-
nali – Președintele României, Primul-ministru al României, parla-
mentarii, dar ei sunt indiferenți și de aceea credem că se impune 
să-i trezim din adormire!  
 

Simion HANCESCU, Președintele FSLI 

F.S.L.I susține acționarea în  

instanță a Inspectoratului Școlar  

Județean Suceava 
comisiilor paritare de la nivelul unităților și instituțiilor prevăzute în 

Anexa nr. 4 la C.C.M.U.N.S.A.I.P. care nu au încheiat contracte 
colective de muncă. M.E.N.C.S. a solicitat amânarea adoptării unei 

hotărâri privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare de la 

nivelul unităților și instituțiilor care nu au încheiat contracte colective 
de muncă, pentru a analiza proiectul de hotărâre prezentat de 

F.S.L.I.. 

 2. Adoptarea unei hotărâri privind acordarea concediului de 

odihnă suplimentar pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, 
prevăzut la art. 29 alin. (5) din C.C.M.U.N.S.A.I.P. Având în vedere 

că soluția la această problemă depinde de modul în care se rezolvă 
problema de la punctul 1, adoptarea unei hotărâri privind acordarea 

concediului de odihnă suplimentar s-a amânat pentru următoarea 
întrunire a Comisiei Paritare de la nivelul M.E.N.C.S., care va avea 

loc în cel mai scurt timp. 

 3. Elaborarea proiectului Nomenclatorului bolilor profesiona-

le și a incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică, pre-
văzut de art. 53 din C.C.M.U.N.S.A.I.P. Doamna secretar de stat 

Monica Cristina Anisie s-a angajat că va transmite o adresă către 
Ministerul Sănătății, prin care va propune crearea unui grup de lucru 

care să realizeze proiectul Nomenclatorului bolilor profesionale și a 

incompatibilităților de ordin medical cu funcția didactică. 

 4. Aprobarea ordinului de ministru/notei/circularei privitoare 
la dobânda legală începând cu anul 2010 și modalitatea de calcul al 

daunelor-interese dispuse de instanțele de judecată. La solicitarea 
noastră, reprezentanții ministerului s-au angajat să transmită o 

adresă  către M.D.R.A.P., prin care va solicita acestui minister să 

atragă atenția reprezentanților administrației publice locale asupra 
obligațiilor ce le incumbă în asigurarea fondurilor necesare pentru 

plata acestor dobânzi. 

 5. Aplicarea Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în do-

meniul cheltuielilor publice. Reprezentanții FSLI au arătat că există 
suficiente argumente în favoarea acordării sporului pentru titlul știin-

țific de doctor (punctul de vedere al Plenului CSM din 30.06.2015, 
raportul Comisei de Muncă și Protecție Socială a Camerei Deputați-

lor etc.). Colegiul Director al M.E.N.C.S. va lua o decizie în ședința 

de săptămâna viitoare privind aplicarea unitară a Legii nr. 71/2015. 

 6. Stadiul deblocării posturilor didactice auxiliare și nedidac-

tice, potrivit pct. 5 din Acordul încheiat la data de 27-

.10.2014. Reprezentanții ministerului s-au angajat că în cursul aces-
tei săptămâni vor înainta inspectoratelor școlare o adresă care să 

permită deblocarea a 1250 posturi pentru învățământul preuniversi-

tar. 

 7. Emiterea unor Precizări în vederea soluționării proble-

melor apărute în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 

569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deconta-
rea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor 

didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuni-

versitar de stat, conform adresei comune a organizațiilor noastre nr. 
436/725/30.09.2015 înregistrată la cabinetul secretarului de stat 

pentru învățământ preuniversitar sub nr.  283/01.10.2015. Ministerul 
Educației va înainta, în cursul acestei săptămâni o adresă către 

M.D.R.A.P., prin care acest minister să își desemneze reprezentanți 
pentru o comisie comună, care să analizeze problemele practice 

apărute după intrarea în vigoare a H.G. nr.569/2015 privind decon-

tarea navetei și care să propună soluții pentru rezolvarea acestora.  

 De asemenea, în cadrul ședinței Comisiei Paritare, 
M.E.N.C.S. s-a angajat că în cursul acestei săptămâni va solicita 

inspectoratelor școlare o situație a sumelor restante de la hotărârile 
judecătorești, neachitate până la data de 31.12.2015, precum și a 

sumelor necesare pentru plățile aferente anului 2016; totodată, va 

solicita explicații cu privire la neutilizarea sumelor alocate pentru 
plata hotărârilor, în anul 2015, acolo unde este cazul, mai ales că 

anumite județe, care au returnat sume la bugetul de stat, au înregis-

trat și restanțe la plata acestora. 

Informare privind ședința  
Comisiei Paritare de la nivelul 

M.E.N.C.S. 

Sindicatelor Libere din Învățământ anul trecut și acest proiect de 

lege prevede următoarele: 

Art. 1.  

(1) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi 

control din învăţământul preuniversitar este învestit cu exercițiul 

autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor 
de serviciu,în limita competențelor stabilite prin Statutul personalului 

din învățământ. 

(2) Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal.  
(3) Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi 

control din învăţământul preuniversitar beneficiază, în exercitarea 
atribuţiilor specifice funcţiei, de protecţia acordată similar funcţiilor 

de autoritate publică. 

Art. 2. În aplicarea prevederilor art. 1, personalul didactic de preda-

re, de conducere, de îndrumare şi control se bucură de: 

a)         respect și considerație față de persoana sa şi față de profe-

sie din partea beneficiarilor primari, secundari şi terţiari ai educaţiei, 
precum şi din partea celorlalte cadre didactice; 

b)         un climat de ordine, disciplină și respect, în timpul desfăşură-

rii actului educaţional în contexte formale, nonformale şi informale; 

c)         autoritatea de a lua decizii oportune,  care să îi permită să 

mențină un mediu adecvat în timpul procesului de predare-învăţare-

evaluare, dar și pe parcursul desfășurării de activități extrașcolare; 

d)        susținerea părinților sau reprezentanților legali ai beneficiari-

lor primari ai educației, în realizarea actului educaţional; 
e)         dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare beneficiarilor pri-

mari, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii 

de învăţământ; 

f)         protecție juridică adecvată pentru îndeplinirea sarcinilor; 

g)         sprijin și implicare din partea autorităților, inclusiv a celor 
care au atribuții în domeniul învățământului, pentru asigurarea trata-

mentului, consideraţiei şi respectului cuvenit funcției, în raport cu 

importanța socială și sarcinile specifice; 

h)         beneficiul campaniilor desfăşurate la nivel național și local, 

de către autoritățile administrației publice, pentru creșterea conside-

raţiei și prestigiului social. 

Art. 3. În vederea asigurării dreptului instituit prin art. 1, instituţiile şi 

autorităţile publice colaborează cu personalul didactic de predare, 

de conducere, de îndrumare şi control. 

Art. 4. În cursul procedurii legale aplicabile, faptele sesizate, în 

scris, de personalul didactic de predare, de conducere, de îndruma-

re şi control, în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei, se prezumă 

a fi reale, până la momentul demonstrării situaţiei contrare. 

Art. 5. (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de 

comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, 

lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul, săvârşite 

împotriva unei persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, 

de conducere sau de îndrumare şi control, aflată în exercitarea atri-
buţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se 

sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiu-

ne, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. 

(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unei persoane care ocupă o 

funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndrumare şi 
control ori asupra bunurilor acesteia, în scop de intimidare sau de 

răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se sanc-
ţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale 

cărei limite speciale se majorează cu o treime. 

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţii-

le alin. (2), dacă privesc un membru de familie al persoanei care 
ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de îndruma-

re şi control. 

Art. 6. (1) În cazul săvârșirii de infracțiuni împotriva unei persoane 

care ocupă o funcţie didactică de predare, de conducere sau de 

îndrumare şi control, urmărirea penală se efectuează în mod obliga-
toriu de către procuror, în conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. (3) 

lit. b) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu 

modificările și completările ulterioare. 

(2) Directorii unităților/instituțiilor de învățământ precum și orice per-

soană ce exercită o funcție de conducere, de îndrumare și control 

care, în exercitarea atribuţiilor lor, au luat cunoştinţă de săvârşirea 
unei infracţiuni împotriva personalului didactic de predare, a perso-

nalului didactic de conducere, de îndrumare şi control, sunt obligate 
să sesizeze de îndată organul de urmărire penală şi să ia măsuri 

pentru ca urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace 

de probă să nu dispară. 

(3) Procurorul se sesizează din oficiu dacă află, pe orice altă cale 

decât cea prevăzută alin. (2), că s-a săvârşit o infracţiune împotriva 
unui persoane care ocupă o funcţie didactică de predare, de condu-

cere sau de îndrumare şi control şi încheie un proces-verbal în acest 

sens. 

  

 Sperăm că Senatul României care are rol decizional în ceea 
ce privește această inițiativă va vota, de asemenea favorabil, acest 

proiect de lege așteptat cu mare interes de cadrele didactice din 
România. În momentul în care vom vedea această lege în M.O., 
putem spune că aceasta poate fi considerată a fi una dintre cele 
mai mari  realizări ale  Federației Sindicatelor Libere din Învăță-

mânt. 

  

 De asemenea, Camera Deputaților a adoptat tacit un proiect 

de lege conform căruia personalul didactic de predare, de conduce-

re, de îndrumare și control, cu o vechime efectivă de cel puțin 30 de 

ani în învățământ, beneficiază, la împlinirea vârstei legale de pensio-
nare, de pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor 

brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensi-
onării”. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Senatul României 

care va avea ultimul cuvânt. 

veteranilor de ra zboi din 
Bosanci î n orele de consilie-
re s i orientare”, apa rut î n 
2015, la editura George Țo-
fan. 

 As a cum universita-
rul Mihai Laza r, î n „Cuva nt 
î nainte” face un elogiu auto-
rului care aduce î n aria isto-
riei, pe la nga  sursele clasice 
de cercetare s i interviul, 
interviu cu oameni ce au 
parcurs, fiind participant i, 
evenimente de except ie. Ca 
mijloc, interviul este un instrument al sociologiei daca  vret i, al 
sta rii nat iunii. Î n acest caz devine un instrument particular, ce 
evident iaza  elemente particulare survenite din construct ia 
subiectiva  a fieca rui intervievat, cu axare pe evenimentul cruci-
al din viat a fieca ruia î n ra zboi. O „istorie vie”, cum o numes te 
domnul Mihai Laza r, o istorie a participa rii. Pe aceasta  domi-

nanta  se dezvolta  acolade ale posibilului, 
probabilului cu deschideri sociale, politi-
ce, literare sau aforistice. Din pa cate, 
astfel de ma rturisitori ale unor eveni-
mente cruciale (al doilea ra zboi mondi-
al). Țocmai de aceea, aces tia ca t mai sunt, 
trebuie as ezat i î n mijlocul comunita t ii, 
pentru ca  ei sunt s i trebuie sa  ra ma na  
modele. 

 Prin ei, fiint a poporului a mai 
putut fi vindecata  de consecint ele pactu-
lui Ribbentrop-Molotov. 

 A luat cuva ntul profesorul Gheor-
ghe Solcan, profesorul Giani Leonte s i 
mai jos semnatul, care au evident iat par-
te din cele expuse î n aceasta  „Cronica  de 
Cenaclu”, dar s i inspirat ia de except ie a 
autorului, profesor Valeru Avra mia, î n 
recuperarea acelor fragmente de viat a  
tra ite î ntr-o traumatizanta  experient a , la 
limita existent ei, fa ra  a le denatura uma-

nitatea. 

 S-a convenit ca pe 29 aprilie anul curent, de ziua vetera-
nilor, la Bosanci, sa  fie lansata  cartea, sub egida s i organizarea 
Aliant ei Sindicatelor din Î nva t a ma nt Suceava. 

Profesor C. Cernica 

Cronică de  

Cenaclu 

Statutul de autoritate publică  
votat în Camera Deputaților 

dactic s i auxiliar) s-au atas at de aceste meleaguri dar s i de profesia 
care î i î nnobileaza . 
 Evolut ia sindicatului din î nva t a ma nt din Ț ara Dornelor a fost 
s i ea sinuoasa  la fel ca tot  ceea ce s-a î nta mplat î n t ara noastra  dupa  
revolut ie. Îmediat dupa  revolut ie, sindicalis tii au ca utat noi forme de 
exprimare î ncerca nd sa  se afirme s i sa -s i creeze o identitate proprie. 
 La î nceput, prin anii 1990, sindicatele din s colile dornene au 
creat o aliant a  locala  condusa  de regretatul profesor LUCESCU de la 
S coala Nr. 2 Vatra Dornei.  
 Apoi, dupa  decesul acestuia, sindicatele s-au aliat Federat iei 
de la Ra da ut i conduse atunci de domnul profesor BUJDEÎ.  

Ulterior, î n anul 1996, la init iativa sindicatului din S coala Nr. 
4 Vatra Dornei, s-a fa cut un alt pas: s i anume alipirea s colilor de la 
bazinul Dornelor la Federat ia „Spiru Haret” Suceava condusa  de profe-
sor Cernica Constantin. 

Acest proces de integrare a durat ca t iva ani, iar azi, ca nd 
scriem aceste ra nduri toate s colile din Ț ara Dornelor sunt afiliate la 
Aliant a Sindicatelor din Î nva t a ma nt Suceava. Î n cadrul acestei aliant e, 
ASÎ Vatra Dornei s i-a onorat toate obligat iile ce i-au revenit, ata t din 
punct de vedere financiar ca t s i logistic. Astfel, reprezentant i ai s colilor 
din zona , membri de sindicat, au participat la evenimentele organizate 
de ASÎ Suceava (picheta ri, greve, manifestat ii la Bucures ti) ca s i eveni-
mente cultural-sportive (exemplu Spartachiada Profesorilor). 

Pe parcursul î ntregii sale funct iona ri, Aliant a Sindicatelor 
din zona Vatra Dornei s-a preocupat de rezolvarea problemelor salari-
ale s i personale ale membrilor de sindicat. Au fost demarate act iuni î n 
justit ie pentru a obt ine drepturi salariale ale sindicalis tilor s i s-au 
alocat fonduri pentru sprijinirea celor aflat i î n dificultate (ajutoare 
sociale, de deces, alte forme de ajutoare).  

Azi, î n 2015, sindicatul din Ț ara Dornelor numa ra  620 de 
membri (personal didactic s i auxiliar), care î ndrumat i de liderii din 
s coli î ncearca  sa  atinga  obiectivele propuse de statutul ASÎ Suceava. 

Ala turi de colegii din celelalte sindicate afiliate la ASÎ Sucea-
va, sindicalis tii din î nva t a ma ntul dornean, participa  la toate act iunile 
desfa s urate î n plan local, regional s i nat ional pentru a î mbuna ta t i 
condit iile de salarizare s i munca  a membrilor sa i. 

 

Aurel COCOREANU, vicepreşedinte ASI Suceava 

Filiala Vatra Dornei se prezintă 



 Permanenta subfinanțare a învățământului a determinat 
degradarea alarmantă a statutului social al personalului 
din sistem; comasarea unităților școlare - din rațiuni pur 
financiare - a încurajat abandonul școlar și, implicit, 
creșterea analfabetismului, mai ales în mediul rural, ceea 
ce conduce la marginalizare socială, la creşterea numărului 
celor care nu se pot integra pe piaţa muncii. 

 Neasigurarea  resurselor financiare necesare, cu prioritate 
în mediul rural, în vederea dotării unităților de învățământ 
cu materiale didactice moderne, menite să asigure accesul 
la un învățământ de calitate pentru 
toți elevii, indiferent de mediul din 
care provin.  

 Inexistența unui sistem motivant de 
salarizare a personalului din învăță-
mânt, care să încurajeze performanța 
profesională și să atragă tinerii cu 
rezultate deosebite către cariera di-
dactică; 

 Prevederile proiectului de O.U.G. 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, care ar urma să intre în vigoare la data 
de 1.08.2016, conform căreia salariile ar urma sa scadă, 
pentru profesorii debutanți și pentru învățătorii cu studii 
medii, cu până la 18% și să crească pentru profesori. 

 Pasivitatea Guvernului în elaborarea proiectului Legii-
cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, care  să elimine actualele inechități și dezechilibre 
în ceea ce privește salarizarea personalului din sectorul 
public și pe baza căreia fiecare categorie socio-profesional 
să fie poziționată în grila de salarizare în funcție de rolul pe 
care-l are în dezvoltarea societății. 

 Nedecontarea, în integralitate, de către toate autoritățile 
publice locale, a cheltuielilor pentru naveta la și de la 
locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului di-

dactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat.  

 Creșterea alarmantă a numărului de agresiuni fizice și 
verbale asupra personalului didactic, săvârșite de către 
elevi și reprezentanții legali ai acestora; principala cauză o 
reprezintă inexistența unor dispoziții legale prin care per-
sonalul didactic să fie învestit cu exercițiul autorității pub-
lice,  ceea ce ar garanta un climat de ordine, disciplină și 
respect în timpul desfășurării actului educațional.  

 Neadaptarea conținutului programelor școlare la nevoile 
de formare ale elevilor și la cerințele de pe piața forței de 
muncă;  programele  pun accentul pe latura informativă a 
elevilor și mai puțin pe cea formativă, iar prin evaluare se 

urmărește, preponderent, ceea ce au reținut elevii și nu 
capacitatea lor de a aplica practic cunoștințele 
acumulate. 

 Inexistența dreptului legal al personalului didactic de 
predare cu o vechime efectivă în învățământ de cel puțin 
34 de ani de a se pensiona la cerere, cu 3 ani înainte de 
împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea 
cuantumului pensiei.  

 Neadoptarea unor măsuri legislative care să conducă la 
depolitizarea funcțiilor de conducere din învățământ. 

 Inactivitatea factorilor de decizie în stoparea 
„fenomenului” de depășire a numărului maxim de elevi la 
clasă prevăzut de art. 63 din Legea educației naționale. 

Pichetare la Palatul Victoria 

dificultăți în plata salariilor personalului didactic, datorită insuficienței fondurilor 

alocate pentru plata salariilor,  situația fiind dramatică la nivelul unităților de învăță-
mânt vocațional. O altă cauză a greșitei determinări a costului standard o reprezin-
tă inexistența unor coeficienți suplimentari de diferențiere în funcție de struc-

tura personalului. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în baza costului standard 

se stabilesc fondurile pentru plata salariilor personalului din învățământul preuniver-
sitar, iar costul standard așa cum este el stabilit prin HG nr. 72/2013, cu modificările 

și completările ulterioare, va genera imposibilitatea plății salariilor personalului din 
sistem în ultimele luni ale anului 2016. 
 III. Tergiversarea elaborării și adoptării Legii-cadru privind salariza-

rea personalului plătit din fonduri publice.  

 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că noua lege de 
salarizare unitară trebuie să țină cont de importanța sectorului învățământ și pozițio-

narea funcțiilor didactice în grila de salarizare, astfel încât să fie atrași tinerii perfor-
manți către cariera didactică. O lege de salarizare construită plecând de la principii  

corecte presupune ca, fiecare categorie socio-profesional să fie poziţionată în grila 
de salarizare în funcţie de rolul pe care-l are în dezvoltarea societăţii. De aseme-

nea, noua lege de salarizare ar trebui să elimine actualele inechităţi şi dezechilibre 
în ceea ce priveşte salarizarea personalului din sectorul public.  

 În momentul de faţă, după majorarea salarială de aproximativ 25% din 
anul 2015, salariul unui profesor debutant este de  cca.1100 de lei net, iar al 
unui profesor la final de carieră este de  aproximativ 2400 lei.  

Relevant este și faptul că, în prezent, salariul mediu în învăţământ este cu 
aproximativ 45% mai mic decât salariul mediu din administraţie şi ordine 

publică şi reprezintă doar 25% din salariul magistraţilor, situaţie absolut 
anacronică, în condiţiile în care aproximativ 80% din salariaţii din învăţământ 

au studii superioare! 

 Nu trebuie uitat că, prin Legea nr. 174/2015, de la 1 iulie, s -au majorat cu 
70% salariile personalului din cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi al aparatului de 

lucru al Guvernului, iar prin O.G. nr. 14/2015, s-au triplat, de la 1 august, indemni-
zațiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.  
Totodată, considerăm că se impune ca finanţarea cheltuielilor cu salarizarea 

personalului din învățământul preuniversitar să se asigure din bugetul de 
stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe filiera Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice – inspectorate școlare – unități de 

învățământ, urmând ca Primarul să rămână ordonator principal de credite pentru 
cheltuielile materiale. Acest lucru este imperios necesar, avându-se în vedere 

numeroasele blocaje generate de consiliile locale și primari în ceea ce privește 
plata salariilor pentru angajații din învățământ.  

 IV. Neasigurarea, la timp, a manualelor pentru elevi. Pentru rezolvarea 
acestei probleme, se impune elaborarea și aprobarea unei legi a manualelor 

școlare în cuprinsul căreia: manualele să fie definite ca produse curriculare desti-
nate susținerii procesului de învățare al elevilor, care se elaborează pe baza pro-

gramelor şcolare; trebuie consacrat dreptul elevilor și al profesorilor din învăţămân-
tul obligatoriu de a beneficia de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul 

în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale; să se reglemen-
teze dreptul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice  de a le achizițio-

na, în baza unei proceduri speciale de achiziție, derogatorii de la cadrul general în 
materia achizițiilor publice; procedura de achiziție a manualelor școlare gratuite să 

se aprobe prin ordin comun al Ministrului Educației și Cercetării Științifice și al  
Ministrului Finanțelor Publice. 
 Politizarea, în continuare, a funcțiilor de conducere din unitățile de 

învățământ. Această problemă se poate realiza, pentru început, prin modificarea 

art. 258 alineatul (1) din Legea nr. 1/2011, astfel încât reprezentanții autorităților 
publice locale să participe la comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de 

director, respectiv de director adjunct al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 
statut de observator și nu cu statut de membru al comisiei de concurs.  

Totodată se impune organizarea și desfășurarea, în cel mai scurt timp, a concursu-
lui pentru ocuparea acestor funcții, pentru a se pune capăt „provizoratului” în con-

ducerea unităților de învățământ. Nu trebuie uitat că nu s -au mai desfășurat concur-
suri pentru ocuparea funcțiilor de director și directori adjuncți din anii 2006-2008, iar 

în prezent toți directorii sunt numiți prin detașare în interesul învățământului.  
 Neasigurarea unitară a dreptului la reducerea normei didactice de 
predare – învățare- evaluare pentru întregul personal didactic de predare cu o 

vechime în învățământ de peste 25 de ani și gradul didactic I, din cauza modu-

lui cum este formulată prevederea legală care conferă acest drept cadrelor didacti-
ce încadrate pe normă didactică. Această problemă  se poate realiza prin  modifica-

rea art. 262 alineatul (4) din Legea educației naționale, astfel încât întregul perso-

nalul didactic de predare şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de 

peste 25 de ani, cu gradul didactic I şi cel din corpul profesorilor mentori să benefi-
cieze de reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare cu 2 ore săptă-

mânal, fără diminuarea salariului și fără nici un fel de condiționare privind încadra-
rea în bugetul aprobat. 
 VII. În unitățile de învățământ au loc tot mai multe agresiuni împotri-

va cadrelor didactice. Această problemă se poate rezolva prin completarea   

Secțiunii a 9-a- Dreptul la securitate al personalului didactic din Titlul II- Statutul 
personalului didactic – Capitolul I – Statutul personalului didactic din învățământul 

preuniversitar al Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, în sensul învestirii personalului didactic de predare, de conducere, 
de îndrumare și de control cu exercițiul autorității publice pe timpul și în 

legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.  

Prin legiferarea acestei soluții, se vor stopa cazurile de abuzuri și violențe la care 
sunt supuse cadrele didactice, atât din partea părinților, cât și din partea elevilor.  

 VIII. Nedecontarea de către toate autoritățile publice locale a cheltu-
ielilor cu naveta personalului didactic, din cauza unor lacune ale Hotărârii de 

Guvern nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a perso-

nalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat. Se impune modifica-
rea acestui act normativ, astfel încât să se poată rezolva toate probleme apărute în 

decontarea acestor cheltuieli de la data intrării în vigoare a acestei hotărâri.   
 IX. Necuprinderea în Legea bugetului de stat pentru anul 2016 a 

sumelor necesare pentru achitarea integrală a tranșelor aferente anului 2016, 
pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti pentru drepturile salariale 

acordate prin hotărâri judecătorești devenite executorii anterior anului curent și care 
au ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea per-

sonalului din învățământ. 
Solicitarea noastră are în vedere faptul că, deși art. 35 din O.U.G. nr. 83/2014, cu 

modificările ulterioare, coroborat cu art.   54 alin. (1) din O.U.G. nr. 47/2015, permi-
teau plata tranșelor aferente anului 2016 – în funcție de anul pronunțării titlului  

executoriu, cu toate acestea, nu au fost alocate – în anul 2015 – integral sume-
le necesare plății tranșelor aferente anului 2016. 

Totodată, în Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015,  nu sunt prevăzute 
sume pentru plata hotărârilor judecătorești, inclusiv a celor privind plata daune-
lor – interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a 

sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drep-

turi salariale. 
În aceste condiții, pentru a se asigura plata unitară, la nivel național, a tranșelor 

aferente anului 2016, din drepturile salariale stabilite prin hotărâri judecătorești  
devenite executorii anterior anului 2016, se impune alocarea sumelor necesare, cu 

prilejul rectificării bugetare. 
 X. Neadaptarea arhitecturii curriculare la  realitățile de pe piața 
muncii din România 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră că trebuie, în primul rând, 

regândite programele școlare, dar și sistemul de evaluare a elevilor, la toate 
nivelurile. Actualele programe școlare pun accentul pe latura informativă a 
elevilor și mai puțin pe cea formativă, iar prin evaluarea elevilor se urmărește, 

preponderent, ceea ce au reținut aceștia și nu capacitatea lor de a aplica 
practic cunoștințele acumulate. 

      De asemenea, în ultimii ani, pentru multe dintre instituțiile de învățământ 

superior, unicul criteriu de selecție a viitorilor studenți l -a reprezentat nota obținută 
la examenul de bacalaureat, ceea ce a condus la creșterea uriașă a mizei acestui 

examen de sfârșit de ciclu. Așa s-a ajuns în situația ca mulți elevi care au terminat 
clasa a XII-a și părinți să recurgă și la „metode” ilegale și imorale pentru obținerea 

unor rezultate cât mai bune la acest examen de maturitate. 
 
 Domnule Prim-Ministru 

 În conformitate cu hotărârea Colegiului Național al Liderilor Federației  

Sindicatelor Libere din Învățământ, adoptată în data de 24 februarie 2015, vă soli-
cităm o întâlnire cu conducerea  federației noastre, pentru a găsi modalități 
eficiente de soluționare a problemelor mai sus menționate.  

 Vă informăm stimate domnule Prim – Ministru că, în cazul în care veți 
refuza întâlnirea cu reprezentanții celor 178000 de salariați din învățământ, 

Colegiul Național al Liderilor F.S.L.I. consideră că acesta este un semnal al 
lipsei de preocupare al actualului Guvern față de problemele din învățământ 

și că se impune, ca primă formă de protest, pichetarea sediului Guvernului, 
urmată de organizarea unui miting în Piața Victoriei.  

 

Cu stimă,  

PREȘEDINTE, Simion HANCESCU 

Domnului Dacian Julien CIOLOȘ, 
Prim-ministrul României 

sesizat în numeroase rânduri, atât guvernului actual, dar și 
celor  care l-au precedat! 

 Mai mult, din grilele de salarizare propuse de Guver-
nul Cioloș, se constată că pentru anumite categorii de cadre 
didactice și pentru personalul didactic auxiliar, salariile pro-
puse sunt mai mici decât cele actuale cu: 

 7% pentru educatoarele și învățătorii debutanți, cate-
gorii care vor fi salarizate la nivelul salariului minim 
brut pe economie; 

 până la 29% pentru învățătorii și educatoarele cu 

studii medii; 

 6% pentru profesorii debutanți; 

 6% pentru informatician IA; 

 6% pentru administrator financiar gradul I. 

 Este adevărat că prin acest proiect de O.U. se propu-
ne reducerea numărului tranșelor de vechime, o creștere a 
salariilor pentru anumite categorii de profesori, dar și că 
unele rămân la nivelul actual. Federația Sindicatelor Libere 
din Învățământ nu poate fi de acord cu salariile propuse 
pentru învățătorii și educatoarele cu studii medii care riscă 
să rămână la același nivel pentru o perioadă nedefinit de 
mare, din cauza modului în care este concepută grila. 

 De asemenea, salariile umilitoare propuse pentru 
debutanți sunt “un îndemn” pentru tinerii performanți să fugă 
de învățământ. 

 Cei peste 178.000 de salariați din învățământul 
preuniversitar, membri de sindicat ai organizațiilor afili-
ate la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, nu 

acceptă o astfel de lege de salarizare! 

  Încă de la începutul acestui an am adus la cunoștința 
Guvernului României principalele nemulțumiri ale personalu-
lui din sistem, una dintre marile probleme ale sistemului și 
salariaților fiind tocmai cea a SALARIZĂRII UMILITOARE a 
personalului, în raport cu alte categorii de bugetari. Am infor-
mat în mod public că, după majorarea salarială de aproxi-
mativ 25% din anul 2015, salariul unui profesor debutant 
este de cca.1100 de lei net, iar al unui profesor la final 

de carieră este de aproximativ 2400 lei. 

 Dacă un salariu de 1100 lei net – al unui profesor 
debutant – este mult prea mare și Guvernul Cioloș a 
înțeles că trebuie să îl reducă cu 6%, iar un învățător 
debutant trebuie să primească salariul minim pe econo-
mie, FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂ-
MÂNT CERE CA ACTUALUL GUVERN SĂ-ȘI DEA DEMI-

SIA DE ONOARE! 

 Un Guvern care propune o astfel de grilă pentru 
salariile cadrelor didactice, care nu a investit fonduri în 
dezvoltarea sistemului educațional, pentru moderniza-
rea bazei didactice a unităților de învățământ, mai ales a 
celor din mediul rural, pentru a oferi șanse egale la un învă-

țământ de calitate pentru toți elevii,  trebuie să plece! 

FSLI a solicitat o întâlnire de urgență cu Primul 
- ministru al României, în cadrul căreia să fie abordată 

problema salarizării în sectorul bugetar. 

Din partea Guvernului României au participat: 
viceprim - ministrul Vasile Dâncu; ministrul muncii Ana 
Costea, ministrul Justiției Raluca Prună, alți miniștri și  
secretari de stat. 

La această întâlnire, Președintele FSLI, domnul 
Simion Hancescu, a particpat ca reprezentant al CSDR și în 
intervenția sa, a atras atenția asupra faptului că acest 
proiect de ordonanță este conceput greșit atâta timp cât se 
propun salarii, pentru anumite categorii de personal din 
învățământ, diminuate semnificativ față de cele actuale. De 
asemenea, domnul Hancescu Simion a argumentat, prin 
exemple, că acest proiect prezintă multe lacune și a cerut 
retragerea acestuia. 

 Concluzia finală a întâlnirii a fost că acest proiect 
de ordonanță de urgență va fi retras din dezbatere 
publică, inclusiv ministrul muncii recunoscând că nu poate 
susține această variantă, ceea ce înseamnă că acest proiect 
a fost elaborat în forma actuală, la comandă venită de la 
nivel superior.  

 În aceste condiții, membrii de sindicat afiliați la Fede-
rația Sindicatelor Libere din Învățământ, vor recurge la toate 
formele de luptă sindicală, prima acțiune urmând a se desfă-
șura în zilele de 18 și 19 aprilie, în intervalul orar 15.00-

17.00, când vor picheta sediul Guvernului României. 

Guvernul Cioloș demarează „Marea 
reformă” în sistemul de salarizare, 

făcând nedreptăți şi generând  

tensiuni între salariați 



unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate 
nate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care 
încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol 
sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, re-
spectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi 
activităţile de natură politică şi prozelitismul religios. „De așemenea, 
arț. 10 alin. (1) din acelaș i acț normațiv conșacra   caracțerul  de șer-
viciu de ințereș public al î nva ț a ma nțului. 

 Legea educaț iei consacră dreptul la securitate al person-
alului didactic, î n  Tițlul II- Sțațuțul perșonalului didacțic – Capițolul I 
– Sțațuțul perșonalului didacțic din î nva ț a ma nțul preuniverșițar – 
Secț iunea a 9-a,  arț. 272, conform ca ruia: 

„(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul 
desfăşurării activităţii didactice de nicio autoritate şcolară sau publică.   

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se consideră 
perturbare a cadrelor didactice în timpul desfăşurării activităţii didac-
tice intervenţia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care 
sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în 
pericol în orice mod, conform constatării personalului de conducere, 
respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru situaţii de urgenţă.   

(3) Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice 
poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.   

(4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii 
didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu 
acordul cadrului didactic respectiv.   

(5) Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor 
desfăşurate în spaţiile şcolare este permisă numai cu acordul 
personalului de conducere, cu excepţia celor de la alin. (3).”  

Realițațea ulțimilor ani a demonșțraț șca derea țoț mai 
accențuața  a reșpecțului acordaț corpului profeșoral de ca țre elevi ș i 
pa rinț ii șau reprezențanț ii legali ai aceșțora. Nu au foșț puț ine 
șițuaț iile î n care perșonalul didacțic a foșț șupuș unor agreșiuni fizice 
ș i/șau verbale din parțea elevilor, dar ș i a pa rinț ilor șau 
reprezențanț ilor legali ai aceșțora.  

Conform unui șțudiu efecțuaț anii țrecuţi pențru Minișțerul 
Educaţiei, peșțe 70 de mii de profeșori roma ni au foșț, cel puţin o dața , 
jigniţi, ameninţaţi șau chiar loviţi de ca țre elevi șau pa rinţi. Sțudiul a 
foșț fa cuț î n 1200 de şcoli, cu un numa r țoțal de 586.000 de elevi. Din-
țre aceşția, 2400 au recunoșcuț ca  şi-au inșulțaț șau î njuraț profeșorii, 
iar aproape 200 au ma rțurișiț, unii din ei cu ma ndrie, ca  au ba țuț, cel 
puţin o dața , un cadru didacțic. Ințernețul e plin de arțicole şi chiar 
filme î n care șunț prezențațe așemenea incidențe: elevi care î şi umileșc 
î n faţa clașei profeșorii, alţii care î i î njura  de mama focului șau î i iau de
-a drepțul la pumni. Pa na  î n 1989, adica  î n plin regim țoțalițar, un așe-
menea incidenț era de neconcepuț, iar ațunci ca nd, țoțuşi, aşa ceva șe 
î nța mpla î nțr-un oarecare colţ al ţa rii, urma rile erau drașțice pențru 
elevul î n cauza . Pa na  şi î n anii negri ai dicțațurii, dașca lul era reș-
pecțaț, iar demnițațea lui era apa rața . 

I n șișțemul naț ional de î nva ț a ma nț șe conșțața  o lipșa  de 
proțecț ie juridica  a cadrelor didacțice faţa  de ha rț uirea ș i agreșiunile 
venițe din parțea elevilor, pa rinț ilor șau reprezențanț ii legali ai 
aceșțora; obiceiul de a vedea ș coala ca o inșțițuţie î n care predomina  
drepțurile unor elevi faț a  de profeșorii lor șau faţa  de reșțul elevilor, 
din cauza concepț iei greș ițe ca  ș colile șunț cențre de așișțenţa ; î n 
mulțe cazuri, profeșorii nu șunț proțejaţi  î n cazul lua rii unei decizii 
pedagogice faț a  de un elev  șau al aplica rii unei șancț iuni dișciplinare; 
nu șe poațe așigura prevalenț a drepțului la educaţie al  majorița ț ii 
elevilor î n raporț cu cei care au un comporțamenț perțurbațor ețc.  

      Eșțe obligațorie șenșibilizarea șocieța ț ii î n anșamblul șa u cu 
privire la neceșițațea de a țranșforma șișțemul de î nva ț a ma nț, prin 
conșolidarea auțorița ţii cadrului didacțic pențru a șe evița eș ecul 
ș colar, abandonul ș colar, ca ț ș i pențru î mbuna ța ț irea calița ț ii educaț iei, 
așțfel î nca ț ș coala șa  așigure formarea unor țineri calificaț i î n raporț cu 
cerinț ele î n conținua  șchimbare de pe piaț a forț ei de munca .  

     I n acelaș i țimp,  proceșul de predare ș i î nva ț are de calițațe  șe 
poațe deșfa ș ura doar î nțr-un mediu de reșpecț reciproc î nțre corpul 
profeșoral ș i beneficiarii primari, șecundari ș i țerț iari ai educaț iei.  

     Ca urmare a tuturor celor ment ionate considera m de aseme-
nea ca , autorita t ile publice din Roma nia trebuie sa  se asigure ca  profe-
sorii vor primi tratamentul, considerat ia s i respectul conform cu im-
portant a sociala  a sarcinii î ncredint ate de societate, trebuie sa  acorde 
o atent ie prioritara  pentru a î mbuna ta t i condit iile î n care corpul profe-
soral î s i realizeaza  munca s i vor î ncuraja acordarea unei considerat ii 
crescute s i a recunoas terii sociale a profesiei didactice.  

     Aceasta  lege contribuie la recunoas terea sociala , a autorita t ii, 
precum s i a standardelor profesionale ale corpului profesoral, promo-
va nd formarea s i evaluarea sa s i recunoas te autoritatea publica  a di-
rectorilor, membrilor de conducere s i profesorilor din s colile publice 
s i private, aces tia bucura ndu-se de toate principiile prezumt iei de 
veridicitate î n declarat iile lor scrise cu privire la evenimentele cu sem-
nificat ie disciplinara  s i de protect ia acordata  de lege.  

 Aceasta  lege recunoas te ca autoritate instituțională figura 
profesorului şi o converteşte în sprijinul primordial pentru un proces de 
predare – învățare de calitate, ava nd î n vedere faptul ca  î nva t area 
poate fi doba ndita  doar î ntr-un climat de munca  respectos fat a  de 
cadrele didactice s i fat a  de restul elevilor, î ntr-un mediu de conviet uire 
pozitiva .  

„Penelul fermecat” –  
concurs de artă plastică 

În data de 4 martie 2016 la 
Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovi-
na - Gura Humorului,  s-a desfășurat con-
cursul de artă plastică „Penelul ferme-
cat”, fază pe zonă. 

La acest concurs organizat de 
doamnele educatoare Zofotă Cornelia 
Maria, Nicolau Tatiana și Hanek Rita, au 
participat preșcolarii îndrumați de educa-
toarele din Gura Humorului, Păltinoasa, 
Capu Câmpului, Valea Moldovei, Mironu, Ostra, Vama, Pârtești, 

Poiana Micului cu lucrări de pictură, 
desen, grafică, modelaj și mozaic. 
Preșcolarii s-au prezentat cu un nu-
măr de 141 de lucrări din care au 
promovat un număr de 66 de lucrări 
cu locul I spre faza județeană. 

Arta îl face pe copil să trăiască în fru-
musețe, în armonie, să respecte fru-
mosul și să vibreze în fața lui, iar rolul 
educatoarei este de încurajare, de 
sensibilizare a copilului în fața frumo-
sului. 

Prof. înv. preșcolar Cornelia Maria ZOFOTĂ  

G.P.P. „Căsuța Piticilor” Gura Humorului 

șențimenț, omul eșțe chemaț șa  puna  î n lucrare aceșțe daruri pențru a 

parcurge drumul ca țre așema nare care î nșeamna  doba ndirea șfinț eniei 

ș i a nemuririi. Ma nțuirea nu eșțe un proceș pe care omul î l poațe par-

curge șingur ci î n comuniune cu celelalțe ipoșțașuri umane ș i cu î n-

țreaga națura , pențru ca  ș i creaț ia eșțe chemața  la deșa va rș ire.  

 Lumea î ntreaga  a fost creata  pentru om s i de aici decurge s i 

responsabilitatea omului fat a  de necesitatea conserva rii s i spiritualiza -

rii habitatului sa u. Nu î nta mpla tor deci prima s i singura porunca  pe 

care omul o primes te dupa  momentul î n care primes te suflarea de viat a  

este porunca postului. A dat apoi Dumnezeu lui Adam porunca  s i i–a zis 

“Din toți pomii din rai poți să mănânci dar din pomul cunoştinței binelui 

şi a răului să nu mănânci căci în ziua în care vei mânca vei muri”(Facere 

3-16,17) 

 Pa rintele profesor Dumitru Sta niloae î n Teologia Dogmatică, 

vorbea despre lume ca fiind darul lui Dumnezeu dar s i despre crucea 

pusa  pe acest dar. Astfel, el afirma ca  Dumnezeu a supus omului î ntrea-

ga creat ie s i omul are dreptul de a folosi toate cele ale lumii ata t pentru 

necesita t ile sale trupes ti ca t s i pentru aspirat iile sale de natura  intelec-

tuala  s i spirituala . Țotus i pentru ca  s tim ca  am primit totul î n dar iar 

da ruitorul nostru este Dumnezeu, cei care dorim sa  î nta rim lega tura cu 

Domnul nostru Îisus Hristos, simt im ca  ar trebui sa  ra spundem s i noi 

cu ceva, mai precis cu un dar la darul lui Dumnezeu. Î n aceasta  situat ie 

ajungem î nsa  la concluzia ca  noi nu avem nimic ce am putea sa  da ruim 

lui Dumnezeu de care El sa  duca  lipsa  pentru ca  El le are s i le sta pa nes -

te pe toate, as a ca  orice am aduce material ca jerfa  lui Dumnezeu le 

aducem tot din ale Lui as a cum rostes te preotul î n Sfa nta Liturghie 

î nainte de momentul prefacerii Sfintelor Daruri „Ale Tale dintru ale Tale 

Ție îți aducem de toate şi pentru toate”. 

 Cu toate acestea, omul poate sa  da ruiasca  ceva ceea ce Dumne-

zeu nu are adica  renunt area sa de buna  voie la folosirea celor materiale 

pentru un timp mai lung sau mai scurt ca expresie a jertfei sale pornita  

din libertate s i dragoste fat a  de Pa rintele Ceresc. Fa ca nd acest lucru, 

omul intra  î n stare de post s i î n dialog cu Dumnezeu creatorul sa u. 

Astfel postul î l putem considera ca o punte de iubire s i comunicare 

î ntre om s i Țata l Ceresc.  

 Cei care accepta  prin post s i ruga ciune sa  lupte cu la comia 

trupeasca  care din pa cate a pus sta pa nire pe noi odata  cu ca lcarea 

poruncii s i care asta zi parca  î s i arata  din ce î n ce mai ura t fat a hidoasa , 

aduc un cadou frumos lui Dumnezeu. La acest cadou Dumnezeu va 

ra spunde cu un cadou s i mai mare ca omul la ra ndul sa u sa  poata  da rui 

din ce î n ce mai mult s i astfel î ntre cei doi, Dumnezeu s i omul se î nfiripa  

o iubire profunda  care poate restaura chipul  cel desfigurat de pa cat. 

 Acei care nu vor dori sa  se jertfeasca  s i sa -s i ia de buna  voie 

crucea postului s i a renunt a rii, vor avea de multe ori surpriza ca unde-

va pe parcursul viet ii sa  primeasca   jertfa cea fa ra  de voie adica  vor fi 

obligat i din motive medicale sa  intre î ntr-un anumit regim alimentar s i 

de viat a  pentru a lupta cu anumite boli care au ca punct de pornire 

la comia s i dezordinea spirituala . Din pa cate acest post impus de situa-

t ia medicala  nu va mai avea roadele aceluia  autoimpus de libertatea s i 

dragostea fat a  de Dumnezeu. Î n acest sens putem vorbi de bene-

ficiile imense ale postului nu doar asupra sufletului ca t s i asupra 

trupului. 

 Astfel, î n sens restra ns, postul reprezinta  î nfra narea benevola  

de la ma ncare s i ba utura , pentru o anumita  perioada  de timp  din moti-

ve religioase s i morale.  

 Aceașța  î nfra nare, poațe fi anulare șau reţinere, de la orice fel 

de ma ncare şi ba uțura , iar poșțul propriu-ziș, o reţinere numai de la 

anumițe ma nca ruri, ba uțuri şi gușțarea celor permișe cu cumpa ț. Re-

nunţa rile aceșțea nu au la baza  ideea afirmața  de țradiț ia iudaica  șau 

ișlamica  ca  anumițe alimențe (diverșe țipuri de carne, alcoolul, ețc.) ar 

fi necurațe  şi ar șpurca pe cei ce le iau din moțive religioașe, ci ca  prin 

î nfra narea țrupului, șuflețul șe ridica  șpre Dumnezeu.  
 I n primul ra nd, poșțul aduce poțolirea pofțelor țrupeşți, 

î nfra nare şi micşoreaza  puțerea lor așupra țrupului şi așupra șuflețului. 

I n al doilea ra nd, el eșțe un exerciţiu al voinţei şi arața  dominaţia 

așupra inșțincțului de hrana  şi așupra pofței şi a pla cerilor legațe de 

aceșț inșțincț. “Postul este mijlocul numărul unu pentru înfrângerea 

voinţei, curăţirea inimii, o jertfă pentru a putea iubi pe Dumnezeu; e 

frâul trupului, mama curăţeniei, sănătăţii şi păcii.” (Sfa nțul Vașile cel 

Mare). I n al țreilea ra nd, poșțul eșțe deci şi expreșia poca inţei pențru 

pa cațe. „Când sufletul se îndeletniceşte cu cele de sus, el nu lasă timp 

trupului să fie înviforat cu patimi. Cu o astfel de întocmire a sufletului, cel 

ce primeşte hrană cu nimic nu se deosebeşte de cel ce nu mănâncă, căci o 

viaţă cumpătată nu-i aprinde pofta, căci trupul trebuie să-l avem lu-

crător, iar dacă-l vei sili, cu neputinţă peste măsura puterilor lui, apoi vei 

pricinui sufletului tulburare.” (Sfa nțul Vașile cel Mare). I n al pațrulea 

ra nd, poșțul șe aduce ca o jerțfa  bineprimița  lui Dumnezeu.  

 I n șfa rşiț, poșțul șprijina  ruga ciunea, fa ca nd ca șpirițul, eliberaț 

de țulburarea pofțelor țrupeşți, șa  șe î nalţe cu uşurinţa  la Dumnezeu – 

aici ada uga ndu-șe şi conșideraţia ca  poșțul eșțe neceșar şi indicaț şi din 

puncț de vedere medical, purifica nd țrupul de țoxine, î nnoindu-l şi 

ferindu-l de boli. „Pe măsură ce trupul celui ce posteşte devine mai 

subţire şi mai uşor, viaţa cea duhovnicească ajunge la desăvârşire şi 

duhul îşi săvârşeşte lucrările sale parcă într-un trup fără trup” (Sf. Ser-

afim de Sarov) 

 I n ulțima  inșțanț a , adeva rațul poșț țrebuie șa  î mbrace haina 

iubirii ș i compașiunii pențru șemenii noș țri ca ci Sfa nțul Apoșțol Pavel 

ma rțurișea î n capițolul al 13 din Epișțola I ca țre Corințeni „De aș vorbi 

în limbile oamenilor și ale îngerilor și de aș avea darul proorociei și 

tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință 

încât să mut și munții și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul 

meu să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu îmi folosește” (I Corințeni 

13,1-3) 

 Așțfel, poșțind curaț ș i î narmaț i cu credinț a  na dejde ș i 

dragoșțe, urca m șcara duhovniceașca  a virțuț ilor ava nd permanenț î n 

faț a ochilor imaginea lui Iișuș Hrișțoș Cel ra șțigniț ș i î nviaț revela ndu –

ne î n șemnele ra nilor șale iubirea fa ra  de șfa rș iț a lui Dumnezeu ș i 

permanența invițaț ie ca țre deșa va rș ire.  

Pr. Dr. Bogdan Cojoleancă 

Dir. Adjunct C.S.E.I. Sf. Andrei, Gura Humorului 

Postul ca jertfă și urcuș către desăvârșire 

 Un posibil 
ghid al unei astfel de 
şcoli ar putea fi Rapor-
tul Comisiei Internați-
onale pentru Educa-

ție în secolul XXI, înaintat către UNESCO. Acest document promovează 
asumarea responsabilității fiecărui individ în propria dezvoltare, prin parti-
ciparea activă în societate. Tot aici se întâlnesc ”cei patru piloni ai educați-
ei” – a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să 
trăiești împreună cu alții, a învăța să fii – pe care 
ar trebui să se construiască fiecare personalita-
te prin traiectoria educațională pe care o parcur-
ge.  

”A învăța să trăiești împreună cu 
alții” –  iată o direcție de dezvoltare considerată 
soluție la o problemă majoră a lumii contempo-
rane, ce reclamă crearea de situații de învățare 
pentru acceptarea diversității persoanelor,  
pentru medierea conflictelor și diminuarea vio-
lenței.  Pentru înfăptuirea acestui deziderat ar 
trebui parcurse ”două trasee complementare: pe 
de o parte, descoperirea pas cu pas a celuilalt 
și, pe de altă parte experiența scopurilor împăr-
tășite de-a lungul vieții, o cale aparent eficientă 
de a evita sau soluționa conflicte laten-
te.” (Delors, 2000) Responsabilitatea unei astfel de oferte educaționale îi 
revine școlii, ce trebuie să gândească strategii ce vor promova 
autodescoperirea, cunoașterea de sine, descoperirea modului de a relațio-
na pozitiv cu ceilalți, dezvoltarea empatiei, exersarea colaborării pentru 
atingerea unui scop comun. 

”A învăța să fii” – marchează ideea de dezvoltare personală 
prin forțe proprii, fiind necesară o înaltă cunoaștere de sine, valorificarea 
la maxim a propriului potențial pentru a ajunge la împlinirea personală, 
concretizată prin independență în gând și faptă. 

Se poate afirma că aceste două dimensiuni reprezintă o nuanță 
optimistă a direcției în care se îndreaptă educația în momentul social 
actual, încercând să asigure un mediu pașnic, propice conviețuirii liniștite 
între oameni. Raportul reclamă necesitatea implicării școlii într-o astfel de 
educație, prin crearea cât mai multor situații de învățare care să conducă 

la dezvoltarea competențelor sociale și emoționale.    
Se poate sau nu se poate dezvolta acest tip de educaţie în 

şcoala românească? O întrebare pendulând între minus şi plus. Spre care 
dintre ele se îndreaptă fiecare, e simplă chestiune de alegere. Propunem 
un exerciţiu de imaginaţie. Atunci când copiii vin la şcoală, aduc cu ei o 
mulţime de vise, resurse, oportunităţi despre care sunt mai mult sau mai 
puţin conştienţi. Ideal ar fi, să fie trataţi din perspectiva egalităţii de şanse. 
Mai departe, în virtutea acestui avantaj, începem a construi. Punem teme-

lia – bazată pe respect, încredere, ajutor oferit 
şi primit deschis, numai la nevoie. Unul din 
duşmanii dezvoltării, este acţiunea adultului ce 
are tendinţa să-i ofere copilului ajutor, atunci 
când acesta nu are nevoie de el. Atenţie deci 
la capcane! Ridicăm zidurile construcţiei – pe 
de o parte pe baza lucrurilor obişnuite, cunos-
cute, pe care copilul poate glisa fără probleme; 
pe de altă parte orientaţi după reguli stabilite 
de comun acord, asumate şi respectate pe 
verticala şi orizontala relaţiilor din clasă. Aco-
perim construcţia cu două şarpante solide: una 
formată din drepturi, cealaltă din îndatoriri pe 
care fiecare le cunoaşte şi le respectă, de 
asemenea. Daţi un nume construcţiei astfel 
obţinute! Noi i-am spune simplu – Şcoală! 
 Dacă nu v-am convins, venim cu 

material suplimentar - ajutorul elevilor noştri. Ne-am jucat de-a şcoala 
noastră. „Şcoala mea” – văzută cu ochii clasei pregătitoare şi cu cei ai 
clasei a III - a, a fost tema de joacă, creaţie şi implicit învăţare şi reflecţie 
ce ne-a reunit într-o activitate comună. Cei mici au vorbit şi au pus pe 
hârtie şcoala văzută cu ochii lor, cei mai mari – chipul pe care nu-l vede 
nimeni, cel al interiorului din fiecare, construit în anii de şcoală. Aşa au 
descoperit că activităţile pe care le fac la şcoală îi ajută să crească, să se 
autoconstruiască, să se dezvolte, să fie mai buni, să poată mai mult, să 
ofere şi să primească cu bucurie. 

Vă dorim tuturor în momentele de autoreflecţie, să vă semene 
autoportretul cu ceea ce au ilustrat aceşti copii de la Şcoala „Teodor 
Balan”!  

Prof. Carmen Sava şi Prof. Petronela Cauc 
Şcoala Gimnazială „Teodor Balan”, Gura Humorului 
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