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UN NOU ÎNCEPUT
Americanii comemoreazã în luna septembrie
10 ani de la dispariþia turnurilor gemene iar noi
aniversãm începutul unei (noi) reforme fãrã bani
în sistemul de învãþãmânt. Un lucru e cert. Ei vor
reuº i s ã recl ã deasc ã turnurile, noi îns ã
învãþãmântul nu.
Guvernul ºi-a angajat rãspunderea pe Legea
Educaþiei Naþionale (LEN) în care este prevãzut
procentul de 6% din PIB pentru educaþie. Din
pãcate, am auzit voci care susþineau cã în
perioada 2012-2014 educaþia nu va primi aceºti
bani. E cât se poate de evidentã lipsa de viziune ºi
competenþã a acestui guvern. În aceste condiþii ar
fi logicã o reacþie rapidã ºi în forþã din partea
angajaþilor din învãþãmânt. Realitatea ne spune
însã cã la nivel de bazã, în unitãþile ºcolare, nu
existã acest spirit de reacþie. Nu voi detalia acum
motivele pentru care s-a ajuns aici. Acestea sunt
multiple ºi le-am mai expus în paginile
Jurnalului sindical. Cred cã ar trebui sã ne
concentrãm asupra aceea ce putem face în
contextul actual.
LEN aduce foarte multe elemente de noutate
în ceea ce priveºte structura învãþãmântului,
conducerea unit ãþ ilor º colare, programele
ºcolare, statutul personalului didactic, etc. În
afarã de LEN ºi Legea Dialogului Social aduce
noutãþi în ceea ce priveºte organizarea activitãþii
sindicale precum ºi ceea ce pot face sindicatele.
Pe la colþuri sunt unii care susþin ca miºcarea
sindicalã a slãbit prin cele douã legi. Consider cã
aceºtia nu au citit bine legile în discuþie ºi au luat
de bun ceea ce le-au spus unii acoliþi ai puterii. Cu
siguranþã sunt multe de fãcut în activitatea
sindicalã ºi e clar nu se va putea face nimic fãrã
membrii de sindicat.
Contextul naþional este cât se poate de
ambiguu, de aceea trebuie sã gândim de jos în sus
la ceea ce trebuie sã facem. Sunt câteva obiective
pe care Sindicatul Liber din Învãþãmânt
Maramureº trebuie sã le atingã în acest an ºcolar.
Nu neapãrat în ordinea importanþei, acestea ar
putea fi urmãtoarele:
1. finalizarea proceselor legate de drepturile
salariale ºi obligarea angajatorilor de a le pune în
platã;
2. facilitãþi pentru membrii de sindicat prin
eliberarea legitimaþiilor FSLI-CSDR;
3. cursuri de formare la preþuri modice;
(continuare în pag. 2)
Prof. Liviu Marian POP
Preºedinte S.L.Î. MM
liviumarianpop@yahoo.com

Apel cãtre parlamentarii României

Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt face apel la
deputaþii României sã nu susþinã proiectul privind amânarea plãþii
drepturilor restante ale bugetarilor care au acþionat statul în
judecatã. Potrivit deciziei parlamentarilor din Comisia de bugetfinanþe a Camerei Deputaþilor angajaþii de la stat care au câºtigat
procesele ar trebui sã îºi primeascã drepturile în intervalul 20122016, respectiv 5% din valoarea titlului executoriu în 2012, 10% 2013, 25% -2014, 25% - 2015 ºi 35% - 2016.
Considerãm cã punerea în aplicare a acestei decizii reprezintã
un abuz dar ºi o încãlcare gravã a principiilor unui stat de drept.
Din pãcate, hotãrârile justiþiei sunt din nou încãlcate iar rolul
puterii judecãtoreºti este minimalizat.
Anunþãm pe aceastã cale cã în ziua votului din Plenul
Camerei Deputaþilor o delegaþie a federaþiei noastre va
depune un memoriu la Parlament prin care vom solicita
deputaþilor sã nu voteze favorabil acest proiect de act
normativ.
Vã reamintim cã, la nivelul federaþiei noastre, peste 170.000 de
membri de sindicat au câºtigat în instanþã majorarea salariilor cu
33,4% pentru perioada octombrie 2008-decembrie 2009, potrivit
Legii 221/2008. Colegii noºtri nu au intrat în posesia acestor
drepturi din cauza Guvernului României care au avut alte
“prioritãþi” decât respectarea unor drepturi cetãþeneºti.
Simion HANCESCU - Preºedinte FSLI
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Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº

APEL UMANITAR

HAIDEÞI ÎMPREUNÃ SÃ DÃM O ªANSÃ VIEÞII!!!
Pop Daniel- Cosmin, fiul d-nei educatoare Aurica Pop ºi al lui
Nelu Pop, în vârstã de 26 ani din Mireºu Mare, are nevoie urgent de
sprijinul ºi ajutorul nostru. El suferã de carcinom embrionar (tumorã
malignã) iar în ciuda unei intervenþii chirurgicale ºi a douã ºedinte de
chimioterapie, evoluþia bolii nu a fost una favorabilã, aceastã
extinzându-se ºi dezvoltând ganglioni limfatici abdominali.
Pentru stoparea în evoluþie a bolii Daniel are nevoie de o
intervenþie chirurgicalã ºi de tratamentul aferent la o clinicã
specializatã din Austria iar costurile sunt enorme (40.000 - 50.000
euro).
Apelãm la înþelegerea ºi umanitatea dumneavoastrã de a ajuta
acest tânãr sã trãiascã. Sã dãm dovadã de afecþiune ºi bunãvoinþã faþã
de aceastã familie ºi sã le fim alãturi pentru a trece cu bine peste
aceastã încercare a vieþii.
Cei care sunt dispuºi sã ajute pot depune sumele de bani în
urmãtoarele conturi deschise la Raiffeisen Bank pe numele lui POP
DANIEL-COSMIN:
ROL RO 57 RZBR 0000 0600 1030 5326
EURO RO 63 RZBR 0000 0600 1390 3045

Campanie umanitarã iniþiatã de ªcoala Mireºu Mare, jud. Maramureº
(Urmare din pag. 1)
4. a c o r d a r e a d e a j u t o a r e
rambursabile (cu dobânda de 6%)
pentru membrii de sindicat;
5. negocierea unor preþuri bune pentru biletele de odihnã
inclusiv în baza de odihnã a SLI MM (Centru de formare
EROSIND de la Ocna ªugatag).
Toate cele cinci puncte vor fi puse în practicã în anul
ºcolar care abia a început însã lista poate fi completatã ºi de
altele în funcþie de evoluþia evenimentelor.
În rândurile urmãtaore voi detalia fiecare activitate
propusã:
1. În numerele anterioare am scris despre procesele
cãºtigate de SLI MM: tranºe suplimentare pentru cei care au
peste 30 de ani vechime în învãþãmânt, decontarea navetei,
100 de euro-bani pentru carte, Legea 221/2008, legea
reîncadrãrii, reducerea cu 25% a indemnizaþiei de concediu,
plata cu ora pentru învãþãtori ºi educatoare. Procesele legate
de naveta ºi de euro 100 aferent anului 2009 ºi 2010 trebuie
puse în platã în momentul în care sunt câºtigate. Mulþi colegi
deja au ridicat aceste sume. În ceea ce priveºte celelalte
procese aici avem douã situaþii. Cele finalizate în 2011 le vom
executa prin executor judecãtoresc, deja am trimis cereri
cãtre unitãþi. Cele câºtigate pânã în 31 decembrie 2010 intrã
sub incidenþa legii care le amânã în platã pentru 2012, 33% în
2014, 33% ºi în 2015,34%. Pentru a ºti exact în ce procese
sunteþi reprezentaþi luaþi legãtura cu liderul de unitate.
2. Legitimaþiile FSLI-CSDR sunt în curs de eliberare,
gratuit, pentru fiecare membru SLIMM ºi APIMM
(Asociaþia Pensionarilor din Învãþãmânt Maramureº).
Primele 1200 de legitimaþii se distribuie luna aceasta. Sunt
necesare doar o copie de pe BI/CI ºi o semnãturã. Contractele
cu magazinele la care se oferã discount între 3 ºi 50% se
gãsesc pe site-l sindicatului www.slimm.ro. În continuare

sunt aºteptate contracte de la nivel
central precum ºi în alte localitãþi ale
judeþului.
3.
Centrul de formare
Eurostudy are acreditate CNFPA cursurile de mentor,
inspector resurse umane, formator, delegat sindical ºi în curs
de autorizare altele. Aºteptãm de la MECTS acordarea
creditelor echivalente acestor cursuri. Costul este de 150 de
lei (poate fi plãtit ºi în rate) ºi ne strãduim sã îl menþinem ºi
chiar sã efectuãm cursuri ºi în afara oraºului Baia Mare ºi
Ocna Sugatag. O grupã e formatã din 20 de persoane.
4. Plecând de la propunerea multor colegi, precum ºi de
la cererile privind returnarea celor 15% din cotizaþia depusã,
pe care SLIMM nu are cum sã o returneze în aceastã
perioadã, ne-am propus sa creãm un sistem de ajutorare prin
rambursare. Practic pentru a beneficia de acest ajutor este
nevoie de o cotizaþie suplimentarã în cuantum de 6%. Detalii
suplimentare veþi primi la Colegiu Liderilor SLI MM.
5. ªi anul acesta numãrul celor care au dorit sã meargã în
concediu prin sindicat a fost mare. De aceea ne propunem
crearea unei agenþii care sã centralizeze toate cererile
dumneavoastrã ºi sã gãseascã cel mai ieftin ºi bun bilet pentru
dumneavoastrã. Ne bucurãm cã numãrul membrilor de
sindicat care au mers în concediu la Ocna ªugatag, la
Eurosind, a crescut faþã de anul trecut ºi sperãm sã fie mereu
în creºtere. Este o bazã a dumneavoastrã ºi trebuie sã o
folosiþi ºi sã vã bucuraþi de ea.
Mã opresc aici cu editorialul din acest început de an ºcolar
gândindu-mã la cele douã turnuri gemene ºi, în paralel, la
Palatul Victoria ºi Palatul Cotroceni. Sper sã nu fie nevoie de
douã avioane kamikaze ca sã realizeze cine trebuie cã
învãþãmântul are nevoie de finanþare minim 6% din PIB.
Vã doresc un an ºcolar mai bun ca anteriorul!

UN NOU ÎNCEPUT
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Curier juridic

Prevederi ale Legii Educaþiei Naþionale
care se aplicã începând cu anul ºcolar 2011/2012
Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011 a intrat în vigoare în
februarie 2011, dar prin O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 au fost
aprobate mãsuri tranzitorii în sistemul naþional de învãþãmânt.
Conform celor douã acte normative începând cu anul ºcolar
2011/2012:
1. Unitãþile de învãþãmânt de stat dobândesc personalitate
juridicã în condiþiile prevãzute de art. 19 ºi art. 45 alin. 5 din
Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011.
„În sistemul naþional de învãþãmânt, unitãþile de învãþãmânt de
stat au personalitate juridicã dacã se organizeazã ºi funcþioneazã,
dupã caz, astfel:
a) cu minimum 300 de elevi;
b) cu minimum 300 de elevi, preºcolari ºi antepreºcolari;
c) cu minimum 150 de preºcolari ºi antepreºcolari;
d) cu minimum 100 de elevi ºi/sau preºcolari, în cazul unitãþilor
de învãþãmânt special”.
„Pe raza unei unitãþi administrativ-teritoriale, cu mai multe
unitãþi de învãþãmânt cu predare în limbile minoritãþilor naþionale,
funcþioneazã cel puþin o unitate ºcolarã cu personalitate juridicã,
pentru fiecare limbã maternã, indiferent de efectivul de elevi”.
2. Începând cu anul ºcolar 2011/2012 pensioarea cadrelor
didactice se face potrivit dispoziþiilor art. 284 din Legea

educaþiei naþionale nr. 1/2011.
„Art. 284. - (1) Personalul didactic beneficiazã de pensie în
condiþiile prevãzute de legislaþia de asigurãri sociale ºi pensii care
reglementeazã sistemul public de pensii.
(2) Personalul didactic de conducere, de îndrumare ºi de
control din învãþãmântul de stat se pensioneazã la data împlinirii
vârstei legale de pensionare. Dupã data împlinirii vârstei legale de
pensionare, se interzice îndeplinirea oricãrei funcþii de conducere,
de îndrumare sau de control.
(3) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic
de conducere, de îndrumare ºi de control se poate face ºi în timpul
anului ºcolar, cu aprobarea consiliului de administraþie al unitãþii
de învãþãmânt, respectiv al inspectoratului ºcolar.
(4) Cadrele didactice pensionate pot desfãºura activitãþi
didactice, salarizate prin plata cu ora, dupã împlinirea vârstei
standard de pensionare.
(5) Personalul didactic pensionat din învãþãmânt beneficiazã
de asistenþã medicalã ºi de acces la casele de odihnã ºi la bazele de
tratament ale cadrelor didactice”.
3. Începând cu anul ºcolar 2011/2012 nu se mai aplicã
prevederea conform cãreia personalul didactic e predare ºi de
instruire practicã cu o vechime în învãþãmânt de peste 25 de
ani, cu gradul didactic I, beneficiazã de reducerea
normei didactice cu douã ore sãptãmânal fãrã
diminuarea salariului.
Întrucât ºtim cã aceastã prevedere nu s-a aplicat nici
Prima zi de ºcoalã din anul ºcolar 2011 - 2012 începe pânã acum în majoritatea unitãþilor de învãþãmânt din
luni, 12 septembrie, ºi se finalizeazã în 23 decembrie judeþul nostru, Sindicatul Liber din Învãþãmânt
Maramureº a început o serie de procese în instanþã pentru
2011.
recuperarea acestor drepturi, procese care au fost
Vacanþa pentru ciclul primar va fi în intervalul 22 - 30 câºtigate. Aceste procese vor continua pentru toþi membri
octombrie. Vacanþa de iarnã începe în 24 decembrie de sindicat care ne vor împuternici sã îi reprezentãm în
2011 ºi se încheie în 15 ianuarie 2012, având astfel trei instanþã în vederea recuperãrii drepturilor încãlcate.
4. Tot începând cu 1 septembrie 2011 se aplicã ºi
sãptãmâni.
prevederile art. 248 alin. 4 din Legea educaþiei
Luni, 16 ianuarie 2012, începe semestrul al II-lea, naþionale nr. 1/2011 pentru absolvenþii liceelor
care se va încheia în 22 iunie.
pedagogice, ai ºcolilor postliceale pedagogice, ai
Elevii vor intra în vacanþa de primãvara în intervalul 7 colegiilor universitare de institutori sau ai altor ºcoli
- 22 aprilie, dupã care semestrul continuã pânã în 22 echivalente, încadraþi în învãþãmântul preºcolar ºi
primar.
iunie.
„Absolvenþilor liceelor pedagogice, ai ºcolilor
Vacanþa de varã dureazã din 23 iunie pânã în 9 postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de
septembrie 2012.
institutori sau ai altor ºcoli echivalente, încadraþi în
învãþãmântul preºcolar ºi primar, care, pânã la intrarea în
vigoare a prezentei legi, au absolvit ciclul de licenþã, li se
considerã îndeplinitã condiþia pentru ocuparea funcþiilor
didactice de profesor pentru învãþãmântul preºcolar,
respectiv profesor pentru învãþãmântul primar”.

STRUCTURA ANULUI ªCOLAR 2011-2012

Menþionez cã, conform prevederilor art. 361 alin. 6 din
Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011 „În termen de 8 luni
de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului elaboreazã
metodologiile, regulamentele ºi celelalte acte normative
care decurg din aplicarea prezentei legi ºi stabileºte
mãsurile tranzitorii de aplicare a acesteia”. Cele 8 luni
expirã în septembrie, dar încã M.E.C.T.S. nu a elaborat
metodologiile de aplicare a Legii educaþiei naþionale, deºi
existã multe prevederi care necesitã instrucþiuni de
aplicare.
Mariana NUSZER-ÞÎNÞA, consilier juridic
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INFORMARE privind

biletele de odihnã primite de la Casa Judeþeanã de Pensii
Prof. Izabella Andrea ELEKES, Membru B.O.

Biletele de odihnã pentru anul 2011 au fost repartizate Confederaþiilor Sindicale de cãtre Casa Judeþeanã de
Pensii Maramureº la începutul lunii iulie, în baza Ordinului nr. 952/ 28.06.2011, emis de Preºedintele CNPP. Din
cauza acestei intarzieri, s-au pierdut multe bilete din primele serii dar am beneficiat de suplimentãri pe parcursul
perioadei urmãtoare, ca urmare a unei intense colaborãri cu Casa Judeþeanã de Pensii Maramureº, reprezentatã de
dna Director Achim Dana. Sindicatului din Învãþãmânt i-a revenit iniþial un numãr de 341 de bilete de odihnã, din
care 243 la mare ºi 98 de bilete primite în staþiuni montane. Va prezentãm situaþia staþiunilor în care am primit bilete:
A) MARE

B) MUNTE
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Ajutoare bãneºti acordate de SLI MM
în perioada septembrie 2010 - septembrie 2011
În anul ºcolar 2010-2011, conform Hotãrârii nr. 5 din
2007 a Colegiului Liderilor, Sindicatul Liber din Învãþãmânt
Maramureº a acordat un numar de 360 de ajutoare bãneºti
pentru membrii de sindicat. Din totalul de ajutoare cele mai
numeroase au fost acordate pentru deces ºi pensionare,
însumând un procent de 69 %, urmând cu un procent de 20%
ajutoarele acordate pentru intervenþii chirurgicale (însumând
ºi ajutoare acordate pentru intervenþii chirurgicale de cãtre
Biroul Operativ, conform Statutului S.L.Î.MM), 6% dintre
ajutoare fiind acordate pentru cãsãtoria membrilor de
sindicat, iar 2 % pentru boli grave încadrate în grad de
handicap. (fig.nr.1)

(fig.nr.1)
Suma totalã acordatã pentru
ajutoarele bãneºti pentru anul ºcolar
2010-2011 de cãtre S.L.Î.MM este
de 77450 Ron la care se adaugã
suma de 11700 care reprezintã
cheltuielile aferente festivitãþii de
pensionare a colegilor care ºi-au
încheiat activitatea în anul ºcolar
2009-2010, deci un total de 89150
Ron. Din acest total cea mai mare
sumã a fost acordatã pentru
pensionarea membrilor de sindicat,
urmatã de suma acordatã pentru

deces. Urmeazã sumele acordate pentru intervenþii
chirurgicale. Cele mai mici sume au fost acordate pentru
casãtoria membrilor de sindicat ºi pentru bolile grave.
Situaþia este detaliatã în fig.2
Vã reamintim ajutoarele bãneºti pe care S.L.Î.MM le va
acorda ºi în anul ºcolar 2011-2012:
- ajutor pentru cãsatoria membrului de sindicat;
- ajutoare pentru decesul membrului de sindicat sau
pentru unul dintre membrii familiei(soþ sau soþie, parinþi sau
copii aflaþi în întreþinere);
- ajutoare pentru intervenþiile chirurgicale grave ;
- ajutoare pentru boli grave incluse în grad de handicap;
- ajutor la pensionarea membrului de sindicat.
De asemenea vã reamintim cã pentru a beneficia de aceste
ajutoare trebuie depusã o cerere, la sediul S.L.Î.MM (Str.
Progresului nr.46 Baia Mare) sau pe adresa de mail:
slimm_mm@yahoo.com sau fax: 0262-211857, în termen
de 30 de zile de la data la care s-a produs evenimentul pentru
care se solicitã ajutorul, urmând ca în termen de 90 de zile sã
fie completat dosarul cu actele doveditoare necesare.Cererea
poate fi descãrcatã de pe siteul http://www.slimm.ro/ la
secþiunea utile sau la liderul de sindicat din fiecare unitate
ºcolarã.
Prof. Marian BLÃNARU, Membru B.O.

(fig.nr.2)

Criteriile de acordare a biletelor stabilite prin
H.G.nr.83/2011 sunt urmãtoarele:
a) calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, care
îºi desfãºoarã activitatea în instituþiile publice, în care nu
este reglementatã, potrivit legii, constituirea fondului social
cu aceastã destinaþie;
b) calitatea de soþ / soþie a persoanei îndreptãþite;
c) calitatea de copil/copii al/ai persoanei îndreptãþite,
dacã are/au vârsta cuprinsã între 6 ºi 18 ani, la data eliberãrii
biletului, ºi urmeazã cursurile unei unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar, acreditatã conform legii.
Cuantumul contribu þ iei b ã ne º ti individuale a
asiguraþilor la costul biletului de odihnã se stabileºte dupã
cum urmeazã:
a) 50% din pre þ ul
biletului de odihn ã în
situaþia în care câºtigul
salarial brut al asiguratului
este mai mic sau egal cu

câºtigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea
bugetului asigurãrilor sociale de stat 2022 lei ;
b) 50% din contribuþia pãrintelui, în cazul copiilor;
c) cei care nu se încadreazã în situaþiile mai sus
prevãzute suportã integral preþul biletului;
În activitatea de repartizare a biletelor, SLIMM a
acordat prioritate membrilor de sindicat cu cereri depuse în
termen, dar s-au acceptat ºi cereri depuse ulterior
termenului prevãzut, dat fiind numãrul mare de bilete
primite în raport cu numãrul membrilor care au solicitat
bilete de odihnã. În urma centralizãrii datelor, situaþia este
urmãtoarea:
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CSDR a înaintat Parlamentului

Proiectul pentru înfiinþarea Tribunalelor Muncii
În urma întâlnirii liderilor
confederaþiilor sindicale cu
preºedintele Senatului, Mircea
Geoanã, din data de 12
septembrie a.c., reprezentanþii
Confederaþiei Sindicatelor
Democratice din România CSDR au transmis
Parlamentului un proiect de lege privind înfiinþarea
Tribunalelor Muncii ca instanþe specializate sã judece
litigiile privind conflictele de muncã ºi asigurãri sociale.
“Proiectul de lege privind înfiinþarea Tribunalelor
specializate pentru conflicte de muncã ºi asigurãri
sociale” þine cont de necesitatea asigurãrii unui act de
justiþie competent în materie, de numãrul mare al
cauzelor în domeniul relaþiilor de muncã ºi al
asigurãrilor sociale aflate pe rolul instanelor de
judecata, de asigurarea unor judecãþi cu celeritate a
acestor cauze. Proiectul nu implicã alocarea unor
resurse materiale ºi umane suplimentare, activitatea
instanþelor desfãºurându-se cu personalul încadrat în
prezent la tribunalele civile de drept comun (judecãtori,
asistenþi judiciari, grefieri, arhivari, informaticieni).
Tribunalele specializate pentru conflicte de muncã ºi
asigurãri sociale judecã astfel, în primã ºi ultimã
instanþã, litigiile privind conflicte de muncã ºi conflicte
de drepturi, ºi în primã fazã litgiile privind asigurãrile
sociale.
“Dezideratul partenerilor sociali, Stat, sindicate
ºi patronate, pentru înfiinþarea tribunalelor muncii
este în principal de a asigura specializarea
instanþei, a judecãtorilor ºi responsabilizarea
asistenþilor judiciari, mãsuri menite sã contribuie la
profesionalizarea actului de justiþie, dar mai ales la
asigurarea celeritãþii în desfãºurarea proceselor.
Soluþia legislativã propusã de CSDR þine seama de

Pe site-ul SLI MM mai puteþi citi:
- HG 926/2011 completare la HG
1395/2010 privind finanþarea unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar de stat,
finanþata din bugetele locale, pe baza
standardelor de cost pe elev/preºcolar
pentru anul 2011;
- Instrucþiunea privind ocuparea
posturilor didactice/ catedrelor care se
vacanteazã pe parcursul anului ºcolar
2011-2012;
- Tabel cu membrii SLI MM care s-au
pensionat în acest an;
- Informaþii privind Festivitatea de
pensionare, altele.

numãrul mare
d e c a u z e
existente la
nivelul fiecãrui
tribunal ºi curte
de apel, fiind
bine cunoscut
f a p t u l c ã
numãrul litigiilor
în materia
conflictelor de
m u n c ã º i
asigurãri sociale
în ultimul an s-a
dublat de la cca.
50.000 de litigii
în anul 2009 la
peste 100.000 de
litigii în anul 2010, iar trendul în aceastã materie în
condiþiile actuale, este în vãditã creºtere" a declarat
Iacob Baciu, preºedintele CSDR.
În vederea realizãrii unei judecãþi echitabile ºi
imparþiale, asistenþii judiciari vor realiza ºi procesul de
mediere a cauzelor privind conflictele de muncã ºi
conflictele de drepturi, procedurã care este menitã sã
degreveze instanþele de procedura jurisdicþionalã în
soluþionarea conflictelor de muncã ºi sã conducã la
soluþionarea acestor cauze într-un termen scurt.
Proiectul de lege mai impune condiþii speciale
pentru dobândirea calitãþii de judecãtor specializat în
conflicte de muncã ºi asigurãri sociale precum ºi
posibilitatea dobândirii calitãþii de judecãtor a
asistenþilor judiciari, în scopul asigurãrii unui corp de
profesioniºti specializaþi în materia relaþiilor de muncã
ºi asigurãri sociale.
Confederaþia Sindicatelor Democratice din România
Departament Comunicare

SENIORII ÎNVÃÞÃMÂNTULUI MARAMUREªEAN
În acest an ºi-au depus cereri pentru PREMIUL care se acordã
membrilor Sindicatului Liber din Învãþãmânt care se pensioneazã ºi
au o vechime neîntreruptã de cotizare în ultimii 5 ani un numãr de 151
persoane. Dintre acestea: 124 au fost încadrate ca personal didactic, 8
au fost încadrate ca personal didactic auxiliar ºi 19 au fost încadrate
ca personal de îngrijire. De asemenea 112 cereri provin din zonele:
Baia Mare, Baia Mare Împrejurimi ºi Ulmeni, iar 39 cereri provin
din zonele: Viºeu-Borºa, Valea Izei ºi Sighet.
Au fost aprobate un numãr de 146 cereri. Motivul pentru care cele
5 cereri au fost respinse este lipsa continuitãþii în calitatea de membru
al S.L.Î. MM în ultimii 5 ani.
Le dorim proaspeþilor pensionari sã aibã parte mulþi ani de acum
înainte de pensie, sã fie sãnãtoºi ºi sã-ºi gãseascã ocupaþii care sã le
þinã mintea ºi trupul agere ca pânã acum.
Festivitatea de pensionare va avea loc în data de 14 octombrie la
Ocna ªugatag.
Instit. Dorel MERCIU, Membru B.O.
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Profesoriitinerivorsãpãrãseascãsistemuldeînvãþãmânt
Aproximativ jumãtate dintre dascãlii care au rãspuns
unui studiu recent doresc sã pãrãseascã sistemul
educaþional în urmãtorii 5 ani.
Profesia de dascãl este perceputã de societate drept
“Cenuºãreasa meseriilor”, în opinia tinerilor profesori, aratã un
studiu recent realizat de Departamentul pentru Tineret al
Federaþiei Sindicatelor Libere din Învãþãmânt (FSLI). Potrivit
studiului “Viaþa tânãrului profesor”, 41% dintre profesorii de
pânã în 35 de ani intervievaþi doresc sã pãrãseascã sistemul de
învãþãmânt. De asemenea, 29% dintre dascãli nu sunt siguri în
privinþa viitorului profesional. Principalul motiv de nemulþumire al
profesorilor este legat de salariile mici, din care nu-ºi pot asigura
un trai decent.
Studiul a fost realizat de FSLI în perioada aprilie-iunie 2011.
Au rãspuns întrebãrilor chestionarului 718 persoane, dintre care
23% bãrbaþi ºi 77% femei. În studiu au fost incluse persoane cu
vârste de pânã în 35 de ani. Dintre cadrele didactice
intervievate, 56% lucreazã în ºcoli generale, 30% în licee ºi
colegii ºi 14% în grãdiniþe. Jumãtate dintre respondenþi
activeazã în mediul rural, iar cealaltã jumãtate la oraº.
Sondajul are o marjã de eroare de plus-minus 3%.
(sursa:puterea.ro)

MANIFEST DE 7 OCTOMBRIE
Muncã decentã! Salarii de state. Guvernul a luat mãsuri 2011, SCMD a scos 15 000 de
pentru a împiedica orice oameni în stradã la Bucureºti,
decente! Pensii decente!
În 7 octombrie, patronatele,
sindicatele, Societatea civilã
a n i v e r s e a z ã Z i u a
Internaþionaãa a Muncii
În aceastã zi,
Decente.
începând cu ora 10.00, pe platoul
din faþa Academiei militare,
Sindicatul Cadrelor Militare
Disponibilizate doreºte sã
organizeze o
manifestare de
proporþii în
Bucureºti ºi
în
reºedinþele de
judeþe.
Coincidenþa face
ca, pe 7 octombrie,
sã înceapã la
Parlamentul
României, lucrãrile
Adunãrii Anuale
Parlamentare
N AT O . Vo r f i
prezenþi, alãturi de
Staff-ul NATO, 6 ºefi

manifestare în jurul
Parlamentului cu aceastã
ocazie, în ideea de a minþi încã
odatã opinia publicã
internaþionalã asupra situaþiei
reale din þarã. SCMD este
singura forþã a Societãþii civile din
România care va organiza
manifestaþii cu aceastã ocazie se
aratã într-un comunicat.
Reamintim cã în 24 ianuarie

dând ultimatum Guvernului ºi
preºedinþiei, ca pe 17 februarie
sã clarifice problema pensiilor
din luna decembrie ºi drepturile
furate pe luna ianuarie. De fricã,
Puterea a admis, dar nu a
prorogat ºi legile. Prin urmare,
toate pensiile militare, se
încaseazã la ora actualã ilegal,
mai devreme sau mai târziu
urmând sã li se ia banii înapoi ca
”foloase necuvenite
din drepturi de
pensie”.
Din cele 21.753
d e p r o c e s e
declanºate pe
aceastã tema,
SCMD a câºtigat
peste 2400 ºi în 26
de cazuri a obþinut
respingerea
recursurilor MAI ºi
MAN.
Honor et Patria!
Vae victis!
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sediul S.L.I. MM sau la Centrul de Formare
de la Ocna ªugatag ºi pot fi plãtite în rate.
Înscrierea se poate face prin
completarea unei cereri, care pote fi
descãrcatã de pe site-ul www.slimm.ro,
urmând ca aceasta sã fie trimisã prin email.
slimm_mm@yahoo.com , fax. 0262211857), depunere directã la sediul SLÎ
MM sau la responsabilii de zone: Anuþa
Bizãu, tel. 0725-526185 (zona Sighet);
Dorel Merciu, 0749-112204 (zona
Ulmeni); Licã Constantin, tel. 0749112203 (Zona Viºeu); Cristina Buda, tel.
0725-526186 (zona Tg. Lãpuº);
Pentru informaþii suplimentare sunaþi la
nr. tel. 0749-112207, dnaAlina Perºa.

Foto: Puiu Mastan

Sindicatul Liber din Învãþãmânt
Maramure º organizeazã cursuri de
prin Centrul de formare
formare ,
„EUROSTUDY"
(www.eurostudy.blogspot.com), pentru
urmãtoarele specializãri:
- delegat sindical naþional;
- delegat sindical de întreprindere;
- formator;
- inspector resurse umane;
- mentor.
Primele douã cursuri se adreseazã în
special liderilor sindicali.
Cursul de „formator” este pentru tot
personalul din învãþãmâ nt, cel de
„Inspector resurse umane” este, în
special, pentru secretarii ºi contabilii din
unitãþile ºcolare dar ºi pentru ceilalþi membrii
de sindicat, iar cel de „mentor” este pentru cei
care desfãºoarã activitãþi de mentorat .
Cursurile sunt acreditate CNFPA,
participanþii obþinând diplome recunoscute
la nivel naþional de cãtre Ministerul Muncii
ºi Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului.
Durata unui curs este de trei zile: douã zile
de curs ºi a treia de evaluare.
Preþuri:
1. 600 lei/cursant, în Baia Mare, la sediu
S.L.I. MM (include suport curs, taxã eliberare
certificat CNFPA)
2. 900 lei/cursant, la Centrul de Formare ºi
Odihnã al S.L.I. MM de la Ocna Sugatag
(include cazare, masã, suport curs, taxã
eliberare certificat CNFPA)
Membrii Sindicatului Liber din
Învãþãmânt Maramureº beneficiazã de o
reducere de 75%, adicã 150 lei/ cursant
pentru cursurile din Baia Mare ºi 50%, adicã
450 lei/ cursant (include costul pentru cazare
ºi masã), respectiv 75%, adicã 150 lei/
cursant pentru cursurile care se desfãºoarã la
Ocna ªugatag. Membrii Federaþiei
Sindicatelor Libere din Învãþãmânt ºi ai
Confederaþiei Sindicatelor Democratice din
România beneficiazã de reducere de 25%,
adicã 675 lei/cursant.
Cursurile se organizaeazã organizeazã în
zilele de joi si vineri dupã masã ºi sâmbãta, la
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