FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE L’ENSEIGNEMENT
FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
ROMÂNIA

BUCUREŞTI, Bd. Regi a Elisa eta, r. , se t. , od
Tel. (+4)021.315.16.95, 021.315.78.70, Fax. (+4)021.312.58.37
www.fsli.ro
fsli@fsli.ro
FEDERA IAăSINDICATELORăLIBEREăDINăÎNV

MÂNTăăÎNCEPEăPROTESTELE!

Federa iaă Sindicateloră Libereă dină Înv mânt,ă careă reprezint ă drepturileă iă
interesele a aproximativ 178.000 de membri de sindicat - peste 60% din totalul
salaria ilor dină înv mântulă preuniversitar - anun ă c , înă zileleă deă 18ă iă 19ă
aprilie, între orele 15.00-17.00, ună num ră deă 800 de membri vor picheta sediul
GuvernuluiăRomâniei,ăprincipaleleănemul umiriăfiind:

1. Neapro area, de ătre Guvernul României, a proiectului Legii-cadru privind
salarizarea personalului plătit din fonduri pu li e, elaborat pe baza
Memorandumului aprobat de Prim- i istrul Da ia Cioloș î data de
12.01.2016. Proiectul propus de Ministerul Muncii, î ur a dis uțiilor di tre
grupul i ter i isterial și repreze ta ții i stituțiilor ugetare, ur a să elimine
a tualele i e hităţi şi deze hili re din salarizarea personalului din sectorul
public. Cu toate a estea, Guver ul Cioloș u l-a înaintat Parlamentului spre
adoptare!
Actualul sistem de salarizare, mai ales pentru personalul di î văță â t, este
o plet e otiva t, u î urajează perfor a ța profesio ală și u atrage, ătre
acest sector vital, tinerii u vo ație pe tru eseria de das ăl.
2. Modul incorect de stabilire a costului standard per a tepreș olar/preș olar/
elev, atâta ti p ât se plea ă de la u „dat” al Mi isterului Fi a țelor Pu li e și
nu de la nevoile reale de fi a țare ale u ităților de î văță â t.
3. Inactivitatea factorilor de decizie în stoparea „fenomenului” de depășire a
u ărului de a tepreș olari/preș olari/elevi la grupă/ lasă, cu mult peste cel
prevăzut de art. di Legea edu ației ațio ale.
4. Nedecontarea, în i tegralitate, de ătre toate autoritățile pu li e lo ale, a
heltuielilor pe tru aveta la şi de la lo ul de u ă a adrelor dida ti e şi a
personalului didactic auxiliar di î văţă â tul preu iversitar de stat.
5. Creșterea alar a tă a u ărului de agresiu i fizi e și ver ale asupra
personalului didactic, săvârșite de ătre elevi și repreze ta ții legali ai a estora;
pri ipala auză o reprezi tă i existe ța u or dispoziții legale pri
are

Confederaţia Sindicatelor Democratice din
România
Romanian Democratic Trade Union Confederation

Internaţionala Educaţiei
Education International
Internationale de l'Education

Comitetul Sindical European pentru Educaţie
European Trade Union Comittee for Education
Comité Syndical Européen de l'Education

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
ROMÂNIA

perso alul dida ti să fie protejat î potriva u or astfel de a țiu i.
6. Neadaptarea o ți utului progra elor ș olare la evoile de for are ale
elevilor și la eri țele de pe piața forței de u ă; programele pun accentul
pe latura i for ativă a elevilor și ai puți pe ea for ativă, iar pri evaluare se
ur ărește, prepo dere t, eea e au reți ut elevii și u apa itatea lor de a
apli a pra ti u oști țele a u ulate.
7. I existe ța dreptului legal al personalului didactic de predare cu o vechime
efe tivă î î văță â t de el puți
de a i de a se pensiona la cerere, cu 3
ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără di i uarea
cuantumului pensiei.
8. Neadoptarea u or ăsuri legislative
fu țiilor de o du ere di î văță â t.

are să

o du ă la depolitizarea

9. Supraî ăr area a tivității desfășurate de ătre perso alul edida ti din
u itățile de î văță â t preu iversitar, ge erată de redu erile de posturi di
a ii a teriori, o o ite t u ăsurile de suspe dare a o upării posturilor
vacante/devenite vacante.
10. Lipsa autorizației sa itare de fu țio are pe tru
î văță â t.

ii de u ități de

PRE EDINTE,
Simion HANCESCU
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