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Tribut plãtit pentru
incompetenþa guvernanþilor
Pe 30 septembrie presa a relatat un caz ºocant.
Un copil de la o grãdiniþã din Baia Mare ºi-a rupt
piciorul dupã ce a cãzut de la etajul unitãþii de
învãþãmânt. La doar douã sãptãmâni, în
Bucureºti, un copil de la o grãdiniþã este gãsit
inconºtient, dupã ce ºi acesta a cãzut pe fereastrã.
Educatoarea din Capitalã a avut de ales între a
supraveghea 30 de copii sau unul singur. Ce aþi fi
ales domniile voastre dacã eraþi în aceastã
situaþie? Nu s-ar fi ajuns într-o astfel de posturã
dacã nu ar fi existat deficit de personal în unitãþile
de învãþãnânt preºcolar sau grupele nu ar fi fost
supraaglomerate.
Deºi legislaþia în vigoare prevede ca numãrul
maxim de copii la grupele din grãdiniþe sã fie de
20, avem numeroase situaþii în care o educatoare
trebuie sã se ocupe de 30 sau 40 de copii. Este o
ilegalitate, realizatã cu acordul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi,
implicit, al Guvernului României. Dacã
guvernanþii s-au gândit cã în acest fel pot face
economii la buget, pot suprasolicita cadrele
didactice, au omis un lucru extrem de important:
viaþa fiecãrui copil din grãdiniþele din România
poate fi pusã în pericol.
Salariile prea mici ºi condiþiile de muncã au
dus, în plus, la demisii în rândul angajaþilor din
învãþãmântul preºcolar. Totodatã, blocarea
posturilor prin actele normative emise de
Guvernul României nu permite angajarea
personalului de specialitate acolo unde se impune
acest lucru. Sunt numeroase cazuri în care
grãdiniþele au nevoie de bucãtãrese sau
îngrijitoare, fãrã de care o grãdiniþã nu poate
funcþiona.
O altã problemã este cea generatã de decizia
MECTS de a nu degreva de norma didacticã
directoarele de grãdiniþe. Astfel, acestea sunt
obligate sã desfãºoare atât activitatea didacticã la
grupe, cât ºi sã îºi îndeplineascã atribuþiile
manageriale. Aceste educatoare-directoare sunt
nevoite, de multe ori, sã lase grupele de copii
nesupravegheate pentru a putea rezolva
problemele administrative ale unitãþii de
învãþãmânt, care sunt la fel de urgente ºi
importante.
(continuare în pag. 2)
Prof. Liviu Marian POP
Preºedinte S.L.Î. MM
liviumarianpop@yahoo.com

De Ziua Mondialã Educaþiei, a fost lansat

Ghidul debutantului din învãþãmânt
În data de 5 octombrie 2011 la sediul Federaþiei Sindicatelor Libere
din Învãþãmânt a avut loc lansarea Ghidului debutantului din
învãþãmânt, material elaborat de cãtre Departamentul pentru Tineret al
FSLI. La acest eveniment au fost prezenþi Alteþa Sa Regalã Principele
Radu al României ºi conf. univ. Vasile Molan, din cadrul Facultãþii de
Psihologie ºi ºtiinþele Educaþiei - Universitatea Bucureºti. Lansarea
ghidului a avut loc în prezenþa a aproximativ 170 de cadre didactice,
debutanþi din învãþãmânt, precum ºi lideri ai sindicatelor afiliate.

Ne-am propus prin acest eveniment sã marcãm Ziua Mondialã a
Educaþiei. „Am evitat sã spun cã sãrbãtorim Ziua Mondialã a Educaþiei
pentru cã pentru ºcoala româneascã ºi slujitorii ei, ziua de 5 octombrie
este una tristã. Este sãrbãtoare pentru dascãlii din þãrile normale,
acolo unde au existat ºi existã guverne responsabile, care au înþeles
importanþa investiþiei în educaþiei. Tãierea brutalã cu 25% a salariilor
din învãþãmânt, aplicatã anul trecut, a fost o mãsurã cinicã ºi
iresponsabilã, afectând grav statutul social ºi aºa ºubred al dascãlului.
Datele Comisie Europene privind salariile din învãþãmânt ar trebui sã
provoace frisoane actualului guvern, dacã acesta ar avea un gram de
luciditate. Conform acestor date oficiale un profesor debutant din
România are un venit anual de 2.700 de euro, la fel cât câºtigã un coleg
al lui din Luxembourg în ºapte zile, cât unul din Finlanda în 14 zile sau
aproape jumãtate din cât câºtigã un profesor debutant din Bulgaria.
Cine îºi imagineazã cã sistemul de învãþãmânt din România poate
deveni performant, în condiþiile în care dascãlii au asemenea salarii, se
înºealã,” a declarat preºedintele FSLI, Simion Hancescu.
(continuare în pag. 2)
Departament Comunicare FSLI
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FSLI luptã pentru obþinerea gradaþiilor de merit
cuvenite personalului didactic auxiliar
Personalul didactic auxiliar din învãþãmânt nu va mai
beneficia începând cu anul 2012 de gradaþia de merit, potrivit metodologiei care reglementeazã acordarea acestui drept.
Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt condamnã
decizia Ministerul Educaþiei Cercetãrii, Tineretului ºi
Sportului de a îngrãdi un drept al angajaþilor din învãþãmânt,
doar pentru a face economie la bugetul Statului.
În total, la nivelul unitãþilor de învãþãmânt din întreaga
þarã, vor fi afectaþi aproximativ 17.000 de angajaþi,
reprezentând personalul didactic auxiliar, respectiv:
bibliotecari, laboranþi, informaticieni, secretari etc.
Gradaþia de merit reprezintã 25% din salariul de bazã.
Federaþia noastrã a fãcut deja demersuri cãtre Comisia
pentru Învãþãmânt, ºtiinþã, Tineret ºi Sport din Camera
Deputaþilor, pentru modificarea actului normativ, prin care
personalul didactic auxiliar nu mai beneficiazã de gradaþia de
merit. “Considerãm cã este o discriminare ºi o lipsã de
recunoaºtere a importanþei pe care o are personalul didactic
auxiliar într-o unitate de învãþãmânt. Gradaþia de merit se

acorda pentru activitatea deosebitã, iar efortul bugetar nu era
atât de mare, însã pentru colegii noºtri sumele primite în plus
înseamnã foarte mult. Din pãcate, Ministerul Educaþiei
continuã sã îºi batã joc de angajaþii din învãþãmânt”, a
declarat Simion Hancescu, preºedintele FSLI.
Vom ilustra mai jos, cu câteva exemple:
Bibliotecar
Salariu de bazã 940 lei
Salariu de bazã cu gradaþie de merit 1175 lei
Informatician, grad IA
Salariu de bazã 992 lei
Salariu de bazã cu gradaþie de merit 1240 lei
Laborant
Salariu de bazã 899 lei
Salariu de bazã cu gradaþie de merit 1123 lei
Secretar
Salariu de bazã- 964 lei
Salariu de bazã cu gradaþie de merit 1205 lei
Departament Comunicare FSLI

Ghidul debutantului din învãþãmânt

(urmare din pag. 1)

În privinþa situaþiei din învãþãmânt,
Alteþa Sa Regalã Principele Radu al
României a declarat: “Nu suferiþi
datoritã crizei economice. Criza
economicã nu are legãturã cu criza
instituþionalã. Responsabilitate ne
trebuie, generozitatea lipseºte, simþul
datoriei lipseºte, respectul lipseºte,
mândria lipseºte. În ciuda condiþiilor
mizerabile, nu a scãzut numãrul de
elevi, însã nici a politicienilor de la
Putere. Un lucru este sigur, vã faceþi
datoria. Nu existã ºcoalã pe care sã o
vizitez în strãinãtate ºi sã nu gãsesc un
student român. Meritaþi felicitãri ºi sã vi
se mulþumeascã pentru ce faceþi în
România.“
În ceea ce priveºte iniþiativa
federaþiei, Alteþa Sa Regalã a declarat:
“Nu existã ceva mai frumos ºi mai bun
decât gestul de a investi într-un om
tânãr. Indiferent de greutãþile prezentate, învãþãtorul este de
neîntrecut în meseria sa. Cu cât sprijini învãþãmântul
românesc, cu atât sprijini intelectualii din România. Cea mai
mare sopranã a României s-a nãscut în Adjud ºi a învãþat
într-o ºcoalã generalã dintr-un sat. Procesul învãþãturii este
un proces vital.”
Prezent, de asemenea, la acest eveniment, conf. univ.
Vasile Molan a spus: “Profesia didacticã, oricât de multe
greutãþi ar întâmpina, rãmâne nobilã. Vã recomand sã nu vã
fie ruºine. De profesor ºi de felul în care vã exercitaþi
profesia, depinde viitorul copiilor. Dacã avem valori în
România, asta înseamnã cã încã avem dascãli buni. Aveþi de
luptat cu imaginea ºcolii, pentru cã nu mai e deloc ceea ce a
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fost. Între profesorii valoroºi se înscriu
mulþi tineri ambiþioºi, ei sunt secretul, ei
pot schimba, pentru cã generaþiile de
copii sunt diferite ºi trebuie sã te
reconstruieºti pentru a te reîncadra
cerinþelor. S-au întâmplat multe
reforme, dar cea mai importantã nu a
avut loc ºi anume, cea a lecþiei. Reforma
asta nu o poate face decât profesorul.
Am preluat idei de afarã, din
strãinãtate, însã nu am studiat
îndeajuns ideea. În strãinãtate copiii
învaþã în ºcoli ºi nu acasã. Închei, prin a
spune o vorbã veche: <<Du-te la
ºcoalã, sã devii om ºi fã studii
superioare sã devii domn!>>”
Conþinutul ghidului a fost prezentat
de cãtre secretarul general al federaþiei,
Liviu Marian Pop. “Materialul a fost
realizat de tineri pentru tineri, concret
de cãtre Departamentul pentru Tineret
al FSLI. Elaborarea unor astfel de
materiale va deveni o practicã a federaþiei noastre. Sperãm
sã gãsiþi în acest material rãspunsurile pe care le cãutaþi. Am
trecut ºi noi prin ce trece fiecare dintre dumneavoastrã! Am
avut zeci de întrebãri la care nimeni nu ne-a oferit un
rãspuns! Am cerut de multe ori sprijin, dar nu l-am primit! Nu
vrem ca istoria sã se repete, aºa cã vã întindem o mânã de
ajutor. Nu e mult, dar e primul pas pe care vrem sã îl facem
împreunã cu dumneavostrã...tineri dascãli. “
Totodatã, FSLI a înaintat cãtre ministrul Educaþiei, Daniel
Petru Funeriu, premierului Emil Boc, preºedintelui
României, Traian Bãsescu, precum ºi conducerilor celor
douã Camere ale Parlamentului o Scrisoare deschisã privind
nemulþimirile angajaþilor din învãþãmânt.
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Curier juridic

Norme de aplicare a Legii educa þ iei na þ ionale
Aºa cum ºtiþi, Legea educaþiei naþionale nr. 1/2011 deºi a învãþãmântului universitar de scurtã
intrat în vigoare încã din februarie a acestui an, majoritatea duratã, realizat prin colegiul cu
prevederilor ei nu pot fi aplicate datoritã mãsurilor tranzitorii durata de 3 ani sau institutul
emise prin ordin al Ministrului Educaþiei, Cercetãrii, pedagogic cu durata de 3 ani, cu
Tineretului ºi Sportului, precum ºi a lipsei normelor de ciclul I de studii universitare de
aplicare. Conform art. 361 alin. 6 din Legea educaþiei licenþã, pentru cadrele didactice din
naþionale, M.E.C.T.S. se obligã ca în termen de 8 luni de la învãþãmântul preuniversitar;
intrarea în vigoare a legii sã elaboreze metodologiile ºi
Ordinul M.E.C.T.S. nr.
·
regulamentele de aplicare. Dar, au trecut cele 8 luni ºi încã 5558/2011 privind aprobarea
existã numeroase prevederi din lege care nu pot fi aplicate Metodologiei de organizare º i
datoritã faptului cã lipseºte regulamentul de aplicare.
desfãºurare a concursului pentru
Totuºi, în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. ocuparea funcþiei de inspector ºcolar din inspectoratele
713/10.10.2011 a fost publicat Ordinul nr. 5552/2011 prentru ºcolare;
completarea mãsurilor tranzitorii ale Legii educaþiei
Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5484/2011 pentru aprobarea
·
naþionale. Conform acestui ordin „Personalul didactic de Metodologiei privind recunoa º terea º i echivalarea
predare, de conducere, îndrumare º i control din competenþelor profesionale dobândite formal, nonformal sau
învãþãmântul preuniversitar, care îndeplineºte vârsta de informal de cãtre cadrele didactice care ocupã funcþii de
pensionare, se pensioneazã, de regulã, la data încheierii e d u c a t o r i / e d u c a t o a r e , i n s t i t u t o r i / i n s t i t u t o a r e ,
anului ºcolar. Dupã data împlinirii vârstei legale de învãþãtori/învãþãtoare, maistru-instructor, antrenor, în
pensionare se interzice îndeplinirea oricãrei funcþii de vederea ocupãrii funcþiei didactice de profesor pentru
conducere, de îndrumare sau de control. Pensionarea învãþãmântul preºcolar, profesor pentru învãþãmântul primar,
personalului didactic, de conducere, îndrumare ºi control din profesor de instruire practicã, respectiv profesor-antrenor în
învãþãmântul preuniversitar se poate face ºi în timpul anului cluburile sportive ºcolare, palatele ºi cluburile copiilor;
ºcolar, cu aprobarea consiliului de administraþie al unitãþii
· Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5554/2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare ºi funcþionare a casei corpului
de învãþãmânt, respectiv a inspectoratului ºcolar."
De asemenea, au fost publicate Normele metodologice didactic;
privind efectuarea concediului de odihnã al personalului
· Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5489/2011 pentru aprobarea
didactic din învãþãmânt aprobate prin O.M.E.C.T.S. nr. Metodologiei privind promovarea a 2 ani de studii într-un an
5559/2011 ce a fost publicat în Monitorul Oficial al României ºcolar în învãþãmântul preuniversitar.
Aceste acte normative, precum ºi altele le gãsiþi pe site-ul
Partea I nr. 723/13.10.2011.
În data de 19 octombrie 2011 au fost publicate în nostru www.slimm.ro.
Monitorul Oficial al
României urmãtoarele
ordine ale M.E.C.T.S.
pentru aplicarea Legii
educaþiei naþionale:
O r d i n u l
·
M . E . C . T. S . n r.
5 4 8 8 / 2 0 11 p r i v i n d
aprobarea Regulamentului-cadru pentru
organizarea ºi
func þ ionarea consor þiilor ºcolare;
O r d i n u l
·
M . E . C . T. S . n r.
5 5 5 3 / 2 0 11 p e n t r u
aprobarea Metodologiei
ªedinþele vor avea loc vineri, 4 noiembrie 2011
privind echivalarea pe
baza ECTS/SECT a
Mariana NUSZER-ÞÎNÞA, consilier juridic

ªedinþele zonale
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Sindicatul Liber din Învãþãmânt Maramureº
De Ziua Mondialã a Educaþiei

Dascãlii maramureºeni ºi-au strigat nemulþumirile în stradã
De Ziua Mondialã a
Educaþiei, dascãlii
maramureºenii au ales sã-ºi
strige nemulþumirile pe strãzile
municipiului Baia Mare.
Pentru a trage un semnal de
alarma cu privire la condiþia
vitrega a personalului din
invatamantul romanesc,
sindicalistii din judet au ales o
metoda inedita de a marca ziua
dedicata celor care lucreaza la
catedra.
O maºinã cu megafon s-a
plimbat în 5 octombrie, timp de
douã ore pe strãzile din oraºul
Baia Mare. De aceastã datã n-a
fost însã vorba despre vreo invitaþie lansatã bãimãrenilor, ci
de un mesaj transmis de dascalii din judeþ, de Ziua Mondialã a
Educaþiei. În acest fel, dascãlii au dorit sã-ºi faca auzite
problemele care îºi aºteaptã rezolvarea de ani buni.
“Noua lege a educaþiei nu a reuºit sã înlãture sau sã
amelioreze carenþele sistemului de învãþãmânt, ci
dimpotrivã: a bulversat sistemul”, s-a auzit la megafonul
autoturismului.
Vicepreºedintele Sindicatului Liber din Învãþãmânt
Maramureº (SLIMM), Ioana Petreuº, a arãtat cã
nemulþumirile dascãlilor nu sunt puþine: de la salariile mici
pânã la blocarea investiþiilor ºi chiar acordarea drepturilor
câºtigate în instanþã.
“Printre acestea se numãrã nealocarea a 6 % din PIB,
abandonul ºcolar, politizarea excesivã a învãþãmântului,
deblocarea posturilor pentru desfãºurarea activitãþii normale
în unitãþile de învãþãmânt. Ne dorim de asemenea finalizarea

proiectelor de investiþii ºi
mai ales respectarea
hotãrârilor judecãtoreºti.
Sunt atâtea hotãrâri
judecãtoreºti ce nu sunt
luate în considerare ºi mai
avem multe procese pe rol”,
a punctat vicepreºedintele
SLI MM.
Ziua de astãzi a fost
consideratã una tristã de
cãtre dascãli, aceºtia
arãtând cã nu numai
profesorii, ci ºi elevii ºi
pãrinþii resimt sincopele
sistemului.
“Începând cu reducerea
salariilor cu 25 %, cu tãierea sporurilor, deficitul bugetar,
deficitul de persoanal, care sunt atât la nivel judeþean, cât ºi
naþional am ajuns ca aceastã zi sã fie una nefasta”, a declarat
Petre Oros, responsabil cu personalul nedidactic.
În loc sã sãrbãtoreascã ziua dedicatã lor, dascalii s-au
arãtat dezamãgiþi de condiþia umilitoare pe care au ajuns sã o
aibã în învãþãmântul românesc.
“Normal cã este o zi tristã, Ziua Educaþiei. Vedem unde ne
aflam cu educaþia ºi la ce nivel ne aflãm cu salarizarea. Nu
suntem multumiþi nici cadrele didactice, nici pãrinþii, nici
elevii de situaþia în care se aflã învãþãmântul. În ziua de azi, e
o condiþie tristã sã fii dascãl”, a spus un profesor
maramureºean.
Profesorii din Maramures spun cã au evitat sã organizeze
un protest de Ziua Mondialã a Educaþiei, aºa cum s-a
întâmplat în alte judeþe, deoarece s-au obiºnuit ca guvernanþii
sã fie insensibili la solicitãrile lor. (Sursa: emaramureº.ro)

Tribut plãtit pentru incompetenþa guvernanþilor
(urmare din pag. 1)
Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt a fãcut o
statisticã, din care reiese cã, în acest moment, la nivel
naþional, în grãdiniþe deficitul de educatoare se ridicã la peste
3.500. Mai adãugãm aici ºi necesarul de posturi care ar trebui
ocupate de personalul administrativ.
Mã gândesc dacã în toate aceste decizii proaste este vorba
despre incompetenþã sau rea voinþã? Iar miza care poate fi?
Distrugerea învãþãmântului? Distrugerea viitorului unor
copii? S-a gândit MECTS sã transmitã un mesaj de
încurajare pentru cele douã familii din Baia Mare ºi
Bucureºti, ai cãror copii au avut de suferit tocmai de pe urma
unei politici crude ºi lipsite de logicã? S-a sesizat cineva din
Guvern sau Parlament sã ia mãsuri, pentru cã oricine ar fi
putut fi în locul acelor pãrinþi?
Singurul lucru pe care s-au concentrat guvernanþii a fost
promovarea Legii Educaþiei Naþionale, prin angajarea
rãspunderii. Un act normativ fãcut dupã chipul ºi asemãnarea
lor. Cu scopuri meschine, reducere de personal ºi reducere de
un an din educaþia copiilor din România.
Probabil scopul este de a degrada actul educaþional cât
mai mult. Fãrã educaþie, un popor devine mai uºor de
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manevrat. Prin tãierea de la Educaþie, lãsãm loc liber sãrãciei
ºi corupþiei.
Însã politicianismul ieftin pe care ni-l servesc cei din
MECTS nu se opreºte aici. Prin Hotãrârea de Guvern 963
din 28 septembrie 2011 care aºteaptã sã fie publicatã în
Monitorul Oficial, se pregãtesc 210 obiective de investiþii,
grãdiniþe cu program normal cu 2 sãli de grupã. Finanþarea
obiectivelor de investiþii se face din împrumutul acordat de
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Guvernului
României. În motivaþie se scriu verzi ºi uscate fãrã nicio
logicã în contextul în care în învãþãmântul preºcolar rãmân
doar 3 grupe ºi avem o nouã Lege a Educaþiei Naþionale.
Faptul cã repartiþia pe judeþe este cu dedicaþie de o anumitã
culoare electoralã, îmi întãreºte convingerea cã preþul de
construcþie are puternic iz de afacere de partid.
Federaþia noastrã a fãcut apel cãtre MECTS ºi cãtre
Guvernul Rãmâniei sã se ia, de urgenþã, mãsuri prin care sã
fie angajate mai multe educatoare ºi totodatã sã se creeze mai
multe grupe la grãdiniþe. Facem apel pe aceastã cale ºi la
pãrinþi sã ne sprijine în acest demers, întrucât este pusã în
pericol viaþa ºi securitatea micuþilor, care nu au nicio vinã în
jocul murdar al guvernanþilor.
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Grupul ªcolar Borºa - 50
Este ºcoala un spaþiu al educaþiei, al comunicãrii, al
socializãrii, al disciplinei, al instruirii, în realitate, sau
aceasta este ºcoala idealã, o aspiraþie a lui Aristotel? ªcoala
noastrã, fãrã a exagera, cred cã are puþin/mult din aceste
deziderate.
50 de ani reprezintã o unitate de mãsurã temporalã
semnificativã, sau doar un reper, un moment aniversar în
evoluþia unei instituþii?
Ca vârstã biologicã nu este o povarã, am depãºit 50 de ani
ºi mã uimeºte, încã, sã urc pe munte cu elevii, dar ca
succesiune a 45 de generaþii ºi a 7616 absolvenþi, 50 de ani
reprezintã o cu totul altã semnificaþie, 50 de ani înseamnã
istorie pentru Grupul ªcolar Borºa.
Cu un început timid, în anul 1961 liceul teoretic avea
douã clase real-uman; ºcoala noastrã a crescut, “Am crescut
împreunã”,
înregistrând noi dimensiuni ºi orientãri
festivalului pentru tineret. Miºcarea folk a continuat în liceu,
profesionale ºi educaþionale.
Evoluþia ºcolii a fost marcatã, pânã în anul 1989, de sub acelaºi nume, pânã în anii '90.
Aceste rezultate, activitatea profesorilor ºi a elevilor, au
orientãrile ºi resursele economice ale zonei. Dupã 1989
conferit
o identitate aparte liceului, menþionat într-o poezie
liceul s-a deschis spre cerinþele ºi doleanþele elevilor ºi
de
poetul
IoanAlexandru, aflat în vizitã la Borºa.
pãrinþilor, þinând seama de perspectivele de dezvoltare
Evident,
cum este ºi firesc, nu toþi elevii au fost olimpici,
durabilã într-un nou conþinut economic ºi social. Populaþia
nu
au
avut
un parcurs academic, fiecare a avut propriul
ºcolarã pânã în anul 1989 provenea din Borºa, Moisei, Valea
destin,
traseul
profesional a fost ºi este variat, divers. Un
Izei, Poienile de sub Munte, ca dupã 1989 majoritatea
mare
numãr
de
absolvenþi au ales cariera didacticã, 25 de
elevilor sã provinã din zona Borºa-Moisei.
foºti
elevi
funcþioneazã
acum ca profesori la liceul care i-a
Chiar de la începuturi, liceul a fost într-o competiþie
format.
Catedra
de
istorie
este formatã din cinci profesori
permanentã cu sine, dar ºi cu alte licee din judeþ. Profesorii de
foºti
elevi.
Important
este
cã
noi, elevii ºi profesorii liceului,
excepþie, elevii de valoare erau competitori redutabili la
avem
o
susþinere
comunã,
formând
o mare FAMILIE care îºi
olimpiadele judeþene. În acest context în anii '70 un inspector
are
reºedinþa
în
Borºa,
dar
membrii
familiei sunt rãspândiþi
de specialitate spunea cã primele locuri la olimpiada de
pânã
la
Paris,
Londra
sau
Milano.
De
aceea,
revederea este cu
românã sunt rezervate liceului din Borºa. Ce premoniþie a
atât
mai
intensã,
palpitantã
ºi
emoþionantã.
avut domnul inspector, deoarece dupã 1989 elevii noºtri,
Deºi ºcoala noastrã a avut trei locaþii, multe denumiri
pregãtiþi de profesori dedicaþi,
s-au situat consecutiv pe
(Liceu
teoretic, Grup ªcolar Minier, Grup ªcolar Borºa), a
locuri foarte bune la olimpiadele ºcolare faza judeþeanã ºi
naþionalã la limba românã, geografie, matematicã, istorie, avut elevi ºi profesori din aproape toate zonele þãrii, a rãmas
economie, englezã, biologie, concursuri pe meserii. unul ºi acelaºi LICEUL DIN BORªA ºi poate ...în
Rezultate speciale la olimpiade s-au înregistrat în anul 1989. perspectivã, vom reuºi sã-i atribuim un nume care sã-i
În documentul realizat de inspectorat, Borºa era pe locul al înnobileze identitatea.
La jubileul liceului, îl voi cita pe domnitorul Petru Rareº:
II-lea dupã Baia Mare, iar liceul pe locul al III-lea dupã
„
vom
fi iarãºi ce am fost ºi mai mult decât atât”.
Liceul „Gheorghe ªincai” ºi Liceul Industrial nr.9 din Baia
Director, prof. Ioan MÎÞ
Mare (informaþii prezentate ºi în
ziarul „Pentru socialism”, nr.10421
din 12 mai 1989).
Au fost într-adevãr rezultate de
excepþie, opere de egalat într-o
competiþie tot mai consistentã, în
condiþiile în care elevii noºtri „jucau
în deplasare”.
În plan cultural, cenaclul „Mihai
Beniuc”
coordonat de domnul
profesor Iureº Cornel a recrutat mulþi
elevi talentaþi ºi a adus în Borºa
personalitãþi marcante ale culturii ºi
sportului, care ne-au impresionat
profund pe noi elevii. La iniþiativa lui
C. Iureº în anul 1974, s-a format
Grupul Folk '74, muzica folk era
foarte apreciatã de tineri, care s-au
Festivitatea de pensionare a membrilor de sindicat, 14 octombrie 2011,
Centrul de Formare "Eurostudy" - Ocna ªugatag
calificat la faza naþionalã a
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În 22 octombrie 2011 la Bucureºti a avut loc

CONFERINÞA SOCIALÃ REUNITÃ DIN ROMÂNIA
În 22 octombrie 2011 reprezentanþi ai Sindicatelor ºi
ai Societãþii Civile din România ºi din 9 þãri europene au
participat la ediþia a doua a Conferinþei Sociale Reunite
din România (www.conferintasocialareunita.ro) ca parte
componentã a procesului Conferinþei Sociale Reunite
Europene (www.jointsocialconference.eu).
Obiectivele principale ale Conferinþei :
gãsirea de alternative ºi soluþii concrete la actualele
politici guvernamentale antisociale care, sub pretextul
Crizei, atacã sectorul serviciilor publice afectând, practic,
întreaga populaþie prin încãlcarea principiilor Statului de
Drept ºi prin încercarea de distrugere a conceptului de Stat
Social de Bunãstare (Social Welfare State concept);
l respingerea Planurilor de Austeritate care implicã
desfiinþarea locurilor de muncã, diminuãrile salariilor,
pensiilor, burselor pentru elevi ºi studenti ºi a alocaþiilor
pentru copii, combinate cu creºterea taxelor ºi
impozitelor, toate pe fondul lipsei de soluþii economice ºi
sociale reale ;
l combaterea totalã a corupþiei ca unul dintre principalii
factori cauzatori ai deficitului bugetar, agravãrii Crizei ºi
adoptãrii mãsurilor de austeritate.
Reprezentanþii organizaþiilor participante la Conferinþã
au susþinut :
l

l respingerea politicilor anti-Sindicale ºi anti-Sociale care

vizeazã desfiinþarea Contractelor Colective de Munca ºi
limitarea, sau chiar pierderea, drepturilor angajaþilor ºi a
reprezentanþilor acestora, ºi afectarea drepturilor
pensionarilor politici care derivã din acceptarea aºa-zisului
concept de 'Guvernare Economicã' din Pactul de
Competitivitate European;
l respectarea ºi aplicarea Legislaþiei Naþionale, Europene
ºi a Constituþiei (exemple: Educaþia sã fie
'Prioritate Naþionalã' ºi sã beneficieze de
alocarea a 6% din PIB; Ramurile de
Activitate sã fie definite; Hotãrârile
Judecãtoreºti Definitive ºi Irevocabile sã fie
puse în executare ºi sã nu mai fie amânate
prin Ordonanþe de Urgenþã, respectarea
separaþiei Puterilor în Stat ºi sancþionarea
încercãrilor de intervenþie a factorului politic
în terþe domenii);
l respingerea politicilor de îndatorare a
Statului Român faþã de instituþiile financiarbancare Europene ºi Mondiale (B.C.E, C.E.,
F.M.I., B.M. instituþii care au avut un rol
major în declanºarea Crizei EconomicoFinaciare la nivel Mondial ºi care au
contribuit la impunerea mãsurilor economice
anti-sociale), politici care au cauzat
pauperizarea populaþiei ºi periclitarea
siguranþei, bunãstarii ºi viitorului
generaþiilor urmãtoare ;
Reprezentanþii organizaþiilor europene
(din Belgia, Franþa, Italia, Ungaria, Bulgaria)
ºi-au exprimat înalta apreciere faþã de
Conferinþã considerând-o un pas extrem de
important în constituirea unei iniþiative
Sociale-Sindicale, legatã de procesul
european al Conferinþei Sociale Reunite, care
sã lupte împotriva mãsurilor de austeriate
care afecteazã întreaga populaþie. Aceºtia au
recunoscut importanþa Conferinþei din
România în contextul în care aceasta ºi-a
îndeplinit rolul de liant în zona Central-Est
European ºi Europa în ansamblu.
Vicepreºedinte FSLI, prof. Adrian
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Actualitate

CURSURI DE FORMARE „EUROSTUDY”
Sindicatul Liber din Învãþãmâ nt
Maramureº organizeazã cursuri de formare,
prin Centrul de 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 învãþãmânt, 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.
Pentru informaþii suplimentare sunaþi la nr.
tel. 0749-112207, dnaAlina Perºa.

Programele de for mare continuã
ale Casei Corpului Didactic

JURNAL sindical
ISSN 1584-9899
imprimat la
CECONII Baia Mare
Tel: 434391, 0788.466.414
Tiraj: 1600 exemplare
• se distribuie gratuit
membrilor SLÎ MM
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module obligatorii, cu un numãr total de 160 de ore, care
au asociate 55 de credite profesionale transferabile.
! Modulul 1: Formarea competentelor IT ºi certificare
IT modul mediu de 45 de ore, cu 15 credite
profesionale transferabile asociate;
! Modulul 2: Proiectarea ºi implementarea
curriculumului centrat pe competenþe - modul
mediu de 45 de ore, cu 15 credite profesionale
transferabile asociate;
! Modulul 3: Managementul clasei gestionarea
situaþiilor de crizã, modul scurt de 25 de ore,
cu 10 credite profesionale transferabile
asociate;
! Modulul 4: Metode interactive de predare
învãþare, modul mediu de 45 de ore, cu 15
credite profesionale transferabile asociate.
În vederea selecþiei, se pot înscrie cadre
didactice, indiferent de specializare, din judeþul
Maramureº. Înscrierea se face exclusiv prin
completarea formularului on-line de pe site-ul
Casei Corpului Didactic Maramureº:
www.ccdmaramures.ro, pagina Proiecte
EUROPENE, Competenta în TIC.
Persoana de contact: Bianca Bodea, prof.
metodist CCD MM, responsabil cu activitãþile de
diseminare, imagine, feed-back ºi comunicare
din proiect.
Director CCD MM, prof. Gelu TODORUÞ
Foto: Puiu Mastan

Inspectoratul ªcolar Judeþean Maramureº ºi Casa
Corpului Didactic prelungesc perioada de înscriere a
2700 de cadre didactice din judeþul Maramureº pentru
participarea la programele de formare continuã
acreditate, 160 ore, 55 credite profesionale
transferabile, din cadrul proiectului
cu finanþare
europeanã Competenþã, profesionalism ºi dimensiune
europeanã prin integrarea TIC în actul educaþional.
Cursurile sunt gratuite ºi vor debuta în primul
semestru al anului ºcolar 2011-2012.
Programul de formare continuã este structurat pe 4
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