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Concediul şi zilele libere
ale personalului nedidactic

Personalul nedidactic beneficiază de concediu și de zile libere plătite conform prevederilor
Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar cu nr.
1483/13.11.2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea a V-a, nr. 5 din 26 noiembrie 2014, care este
valabil și în prezent, fiind prelungit la cererea părților.
    Astfel, numărul de zile de concediu de odihnă (art.29 alin. 1) de care beneficiază personalul nedidactic
se stabilește în funcție de vechime, după cum urmează:
 -  până la 5 ani vechime - 21 de zile lucrătoare;
 -  între 5 și 15 ani vechime - 24 de zile lucrătoare;

                              -  peste 15 ani vechime - 28 de zile lucrătoare.
         Pe lângă aceste zile de concediu obligatoriu au dreptul la un număr de zile concediu suplimentar de odihnă (art. 29
alin. 5) nu mai mic de 5 și nu mai mare de 10. Numărul efectiv al zilelor de concediu de odihnă suplimentar se stabilește
de Comisia Paritară de la nivelul unității de învățământ și se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administrație.
       Perioada de efectuare a concediului de odihnă pentru personalul din învățământ se stabilește prin planificare colectivă
sau individuală de către consiliul de administrație al unității de învățământ cu consultarea liderului sindical în funcție de
interesul învățământului și al celui în cauză (art. 29 alin. 2) și, spre deosebire de cadrele didactice, personalul  nedidactic
poate beneficia de concediu de odihnă oricând în timpul anului, nu doar în vacanțele școlare.
        Alte zile libere plătite(art. 30) sunt cele pentru probleme familiale deosebite sau în alte situații:
a)   căsătoria salariatului - 5 zile lucrătoare;
b)  naşterea unui copil - 5 zile lucrătoare + 10 zile lucrătoare dacă a urmat un curs de puericultură (concediul paternal);
c)   căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;
d)  decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor, fraţilor, surorilor salariatului sau al altor persoane aflate în întreţinere
- 5 zile lucrătoare;
e)   schimbarea locului de muncă cu schimbarea domiciliului/reşedinţei - 5 zile lucrătoare;
f)   decesul socrilor salariatului - 3 zile lucrătoare;
g)   schimbarea domiciliului - 3 zile lucrătoare;
h)  îngrijirea sănătăţii copilului - 1 zi lucrătoare (pentru familiile cu 1 copil sau 2 copii), respectiv 2 zile lucrătoare (pentru
familiile cu 3 sau mai mulţi copii).

De asemenea, personalul nedidactic are dreptul și la concedii fără plată(art. 31 alin. 1 și 2):
- pentru rezolvarea unor situaţii personale a căror durată însumată nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare pe an calendaristic;
- pentru pregătirea examenelor sau a concursului pentru salariaţii care urmează, completează, îşi finalizează studiile,
precum şi cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea unui post sau unei funcţii în învăţământ a căror durată însumată
nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare pe an calendaristic.

Prof. Grigore Tarța
                                                                                                                            Președinte S.I.Gherla

Obiectivele
Federației Sindicatelor Libere din Învățământ în anul 2017

1. Întreprinderea demersurilor necesare pentru o salarizare echitabilă a personalului din învățământ, prin noua lege de
     salarizare unitară.
2. Implicarea în elaborarea unei noi legi a educației naționale și a Legii privind Statutul personalului didactic.
3. Întreprinderea diligențelor necesare pentru modificarea legislației în domeniul pensiilor, astfel încât stabilirea și plata

           acestora pentru toate categoriile să aibă la bază principiul contributivității la fondul de pensii.
(continuare în pag. 2)
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Federației Sindicatelor Libere din Învățământ în anul 2017

  ( continuare din pag. 1)

4. Demararea demersurilor către cele două camere ale Parlamentului României pentru ca să se adopte inițiativele legilative
promovate de parlamentari, la propunerea FSLI, respectiv: proiectul de Lege privind învestirea 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;  proiectul de Lege privind modificarea și completarea art. 12 din Legea educației naționale nr.
1/2011, prin care, elevii înscriși în învățământul profesional și tehnic cu durata de minimum 3 ani beneficiază de masă și
cazare gratuită în cantinele și internatele școlare; proiect de Lege pentru modificarea și completarea art. 69 din legea
educației naționale nr. 1/2011, prin care se reglemnetează regimul juridic al manualelor școlare; proiectul de lege de
modificare și completare a art. 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, în vederea rezolvării problemelor existente în
ceea ce privește pensionarea personalului didactic; proiect de lege de modificare a art. 262 alin. (4) din Legea educației
naționale, astfel încât reducerea normei didactice de predare cu 2 ore săptămânal să nu fie condiționată de încadrarea în
bugetul aprobat.

5.  Intervenirea, la nivelul factorilor decizionali, pentru a se asigura plata drepturilor de natură salarială acordate
personalului din învățământ prin hotărâri judecătorești, inclusiv pentru plata sumelor reprezentând dobânzi legale acordate
de instanțele de judecată.

6. Continuarea acțiunii de debirocratizare a învățământului preuniversitar.

7. Pregătirea Conferinței Naționale a F.S.L.I.

COLEGIUL NAȚIONAL AL LIDERILOR

Cititorii lui Octombrie
proiect educațional - activitate finală

Vineri, 28 octombrie 2016, elevii din clasa a IV-a A de la Liceul Teoretic “Ana Ipătescu”, Gherla, au
desfăşurat activitatea de final a proiectului educațional “Cititorii lui octombrie”, activitate în care şi-au
prezentat cartea preferată, carte pe care au citit-o pe parcursul acestei luni. Au schimbat impresii despre
propriile lecturi, au citit colegilor fragmente care i-au impresionat în mod deosebit, au felicitat-o pe Alisa,
cititoarea lunii, care a dovedit pe baza fişelor de lectură realizate că a citit cele mai multe poveşti, povestiri
şi poezii. Au realizat desene pe baza textelor lecturate.

 Tot în acea zi au vizitat Biblioteca
Municipală Gherla, unde au aflat că
aceasta şi-a deschis porțile pentru
cititorii oraşului în anul 1950, numin-
du-se Biblioteca Raională.

    În prezent aceasta deține un
număr de peste 46 000 de cărți şi
enciclopedii în limbile română,
engleză, franceză, germană, itali-
ană, rusă.
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Mihai Eminescu - la ceas aniversar
Cu ocazia împlinirii a 167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, simbol al culturii și al spiritualității românești, dar

sărbătorind, în același timp, și Ziua Culturii Naționale, elevii Liceului Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla l-au omagiat pe poet
printr-o serie de activități cultural-artistice desfășurate în perioada 16-18 ianuarie 2017. Scopul activităților a fost de a evoca
personalitatea poetului național, de a aduce în prim-plan crâmpeie din opera și activitatea literară a scriitorului, sensibilizându-i
astfel pe elevi și familiarizându-i cu inegalabila lume eminesciană.

Organizată de catedra de limba și literatura română a școlii cu implicarea directă și susținută a fiecărui cadru didactic
din catedră, activitatea a avut puncte distincte pentru fiecare zi. Activitatea primei zile a constat în organizarea unui program
artistic, într-o manieră clasică și inedită în egală măsură. Astfel, programul a fost deschis de prezentarea biografiei poetului,
realizată de elevele Lucșa Simina și Mărginean Alexandra din clasa a XI-a B, coordonate de doamna prof. Elena Dobocan.
Corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle a constituit un moment al evocării căruia i-au dat glas Costea Miriam
din clasa a VI-a A, Bocica Petruța, Creciunesc Diana și Pădureț Rareș din clasa a XII-a C, ultimii doi realizând și imaginile
care au însoțit evocarea. Elevii au fost îndrumați în realizarea acestui moment de doamna prof. Mihaela Mureșan.

Un moment artistic aparte, încărcat de emoție, apreciat de publicul constituit în majoritate din elevi de liceu, l-a
reprezentat interpretarea la flaut de către Hruban Alma din clasa a VIII-a A a unei melodii inspirate de versurile eminesciene.

Ineditul activității a constat în faptul că elevii au avut ocazia de a lua contact cu creații mai puțin cunoscute din opera
autorului, fiind prezentate prin lectură și materiale audio-video poezii din volumul Mihai Eminescu, Versuri din manuscrise,
ediție întocmită de Ioana Bot și Cătălin Cioabă, volum apărut la Editura Humanitas, 2015.  Astfel, au citit poezii elevele:
Corpodean Paula, Pop Denisa din clasa a X-a B, Grama Roxana și Rus Demi din clasa a XII-a B. De asemenea, elevii: Borșos
Darius, Martin Daiana, Pintea Anamaria, Mălinaș Andrada, Fechete Antonia din clasa a X-a B au ilustrat în ppt poezii din
același volum. Momentul a fost realizat sub îndrumarea doamnei prof. Ioana Dumitrescu.

Elevele Cioabă Andreea și Pivodă Miruna, coordonate de doamna prof. Claudia Ielcean, au întregit, printr-o recitare
de excepție, perspectivelor asupra personalității poetului omagiat. Poeziile recitate, Adrian Păunescu, Despre Eminescu și
Nichita Stănescu, Către Eminescu, au fost receptate cu interes.

Ultimul moment artistic al activității a fost pregătit de doamna prof. Adriana Rus și a constat în interpretarea cunoscutei
piese muzicale Sara pe deal de către Păcurar Nicoleta din clasa a V-a A, cu o voce frumoasă, sigură pe sine, acompaniată
la chitară de Hosu Elias din clasa a VIII-a B. Momentul a stârnit aplauze puternice și s-a bucurat de aprecierea participanților.
Programul artistic a fost prezentat de elevele Roman Cătălina și Tămaș Andreea din clasa a X-a B.

Activitatea a fost încheiată cu organizarea unui concurs de cultură generală având ca temă viața și activitatea literară
a poetului omagiat. Întrebările concursului, modul de organizare și desfășurare au fost concepute de doamna prof. Cristina
Merca. La concurs au participat în mod direct 6 elevi din clasa a VII-a C (Ungur Zara, Rus Daria, Rusu Roxana, Morar Vlad,
Oltean Ionuț, Silaghi Emanuel) și, de asemenea, au fost invitați să li se alăture toți elevii din sală, verificându-și astfel cu toții
cunoștințele de cultură generală. Elevii participanți au primit diplome și semne de carte concepute de doamna prof. Cristina
Merca, special pentru acest moment aniversar.

Programul primei zile s-a desfășurat pe scena Sălii Festive a liceului, în prezența domnului director prof. Ioan Radu
Ielcean, a membrilor catedrei de limba și literatura română și a altor cadre didactice.

La activitate au fost prezenți peste 100 de elevi, care au apreciat reprezentația colegilor lor și cărora, în finalul activității,
prin cuvântul domnului director, le-a fost adresată invitația de a participa în viitor într-un număr cât mai mare la astfel de
programe, care au ca scop formarea și dezvoltarea lor.

În aceeași zi, sub coordonarea doamnei prof. Adriana Rus, în colaborare cu Grădinița Căsuța Fermecată s-a desfășurat
activitatea Proiectului Dor de Eminescu la sediul grădiniței.

Ziua de 17 ianuarie 2017 a fost o zi de activități omagiale organizate la clasă, de către cadrele didactice din catedra
de limba română a liceului. Dintre aceste activități reținem: Concurs de recitare din creația lui Mihai Eminescu – organizat la
clasa a VI-a A – prof. Mihaela Mureșan;Eminescu – la ceas aniversar -  prezentări ppt din creația poetului – clasa a IX A –
prof. Claudia Ielcean; Mihai Eminescu, Luceafărul poeziei românești – prezentarea personalității poetului – clasa a XI B – prof.
Elena Dobocan.

Ziua de 18 ianuarie 2017 este dedicată culturii și limbii române, astfel că 90 de elevi din clasele gimnaziale ale Liceului
Teoretic „Ana Ipătescu” participă la Olimpiada de limba și literatura română, etapa pe școală.

              Prof. Limba și Literatura Română, Ioana Dumitrescu
                                                                                             Liceul Teoretic Ana Ipătescu, Gherla, Jud. Cluj

Pag. 3sindicatinvatamantgherla@yahoo.com, sindicatinvatamantgherla@gmail.com



BULETIN INFORMATIV  Seria I / Nr. 6-8
SINDICATUL DIN ÎNVĂȚĂMÂNT GHERLA - AFILIAT FSLI / SLIPC

Frecvenţa tulburărilor de limbaj la nivelul municipiului
Gherla

Prof. logoped Morar Octavia-Ioana – CJRAE Cluj-Şcoala Nr. 1 Gherla
Prof. logoped Buta Corina-Nicoleta- CJRAE Cluj, Liceul T. ,,Ana Ipătescu” Gherla

     O diagnoză a frecvenţei tulburărilor de limbaj în rândul preşcolarilor şi şcolarilor mici, realizată pe
o perioadă de 10 ani ( perioada anilor şcolari 2007-2017) la nivelul municipiului Gherla, ca urmare a
statisticilor realizate de d-nele profesor logoped  Octavia Morar şi Corina Buta, titularele celor două

cabinete logopedice, situate în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 1 şi Liceul Teoretic ,,Ana Ipătescu” Gherla, arată astfel:

Din totalul copiilor cu tulburări de limbaj, cei mai mulţi au fost diagnosticaţi cu dislalie sau dislalie polimorfă, o
tulburare de pronunţie (de articulare) a unuia sau a mai multor sunete. Sunetele cele mai afectate au fost vibranta R,
sunetele siflante S (surdă) şi perechea sa sonoră Z, sunetele şuierătoare Ş şi J, africatele Ţ, Č şi Ğ, acestea fiind urmate
de L şi perechea de fricative F-V, respectiv de oclusivele C-G.

A doua categorie ca frecvenţă au fost copiii depistaţi cu tulburări de scris-citit (dislexo-disgrafie). Dislexia este
o tulburare care presupune dificultăţi de citire a textului, de comprehensiune, citirea se realizează în ritm lent, cu multe
confuzii între literele asemănătoare (ex: a-o, n-u, m-n, p-b-d etc), cu omisiuni de sunete/silabe/cuvinte, cu citire de la dreapta
la stânga, “citire ghicită”, copilul silabiseşte sau citeşte pe litere, sare rânduri etc. Disgrafia este o tulburare a procesului
de scriere: copilul confundă literele asemănătoare, nu este sigur ce literă trebuie să scrie, omite/adaugă litere şi silabe,
înlocuieşte literele a căror etichetă verbal este asemănătoare (f-v, s-z, c-g, t-d, p-b, s-ş, z-j, etc), scrie indescifrabil, are
caiete mâzgălite, propoziţiile formulate în scris sunt sărăcăcioase şi cu multe greşeli etc. Cele două tulburări pot fi regăsite
şi separat, dar de cele mai multe ori acestea apar împreună. Dislexo-disgrafia nu se explică prin lipsa exersării, lipsă de
motivare, factori emoţionali sau de mediu.

Unii copii au prezentat întârziere în achiziţia şi dezvoltarea limbajului, adică un blocaj al ritmului evoluţiei
limbajului care se abate de la normal, logopatul având dificultăţi de pronunţie a cuvintelor, foloseşte un număr redus de
cuvinte, înţelese puţin de persoanele care nu fac parte din mediul familial al acestuia, nu poate formula propoziţii, cu toate
că are un auz bun şi organelle fonoarticulatorii bine dezvoltate, omite sau înlocuieşte consoane dificile, grupurile
consonantice sunt reduse la o consoană, iar diftongii şi triftongii la o vocală, eludează silabele aflate în poziţie finală în
cuvinte.

O altă categorie a copiilor depistaţi cu tulburări de limbaj au fost copiii care prezentau bâlbâială – o tulburare de
ritm şi fluenţă, iar un procent mai scăzut a fost reprezentat de copiii ce prezentau alalie sau dificultăţi de comunicare datorate
unor cause precum: hipoacuzie profundă bilaterală, sindrom-down, autism, intellect liminar, retard psiho-motor.

(continuare în pag. 5)
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Din experienţa noastră în domeniul terapiei logopedice constatăm că tulburările de
vorbire devin mult mai complexe, fiind mult mai frecvente dislaliile polimorfe, tulburările
de pronunţie care afectează mai multe sunete, şi retardul verbal, un număr tot mai mare de
copii  prezentând întârzieri în achiziţia vocabularului de bază.

În  primii  ani  greşelile  de  pronunţie  sunt  foarte  frecvente,  dar  nu  sunt  considerate
defecte. Deformările,  înlocuirile sau omisiunile sunt considerate particularităţi ale vorbirii
copilului mic, care se atenuează treptat, pe măsură ce copilul creşte. Numai când aceste greşeli

de pronunţie se menţin şi după vârsta de 5 ani putem vorbi despre o dificultate propriu-zisă şi se impune apelarea la
sprijin logopedic.

Intervenţia  logopedică este un proces complex ce  implică pe  lângă o muncă  în echipă (logoped – copil –
părinte – cadru didactic) şi multă răbdare, putând să se desfăşoare pe o perioadă scurtă sau mai îndelungată de timp.

Fiecare copil este unic şi modul lui de a reacţiona la probleme, ritmul său şi stilul de a învăţa sunt diferite.
Niciodată nu trebuie să se manifeste iritarea sau nerăbdarea faţă de nereuşitele copilului. Orientaţi dezvoltarea lui
într-o manieră pozitivă şi procedaţi cu răbdare!

Adresa nr. 122/25.11.2016 a Sindicatului din Învățământ
Gherla către directorii unităților de învățământ

Către
                             Direcțiunea Liceului/Școlii/Grădiniței........................................…

Prin prezenta, Sindicatul din Învățământ Gherla reprezentat prin Președinte Tarța Grigore cere delegarea din partea dvs.
a persoanelor care vor face parte ca membri în comisia paritară constituită la nivelul unității, conform Regulamentului –
cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare, anexa 3 a Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector
de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat cu nr. 1483/13.11.2014 și publicat în Monitorul Oficial, partea a V-a nr. 5
din 26.11.2014. Precizăm că la niveulul fiecărei unități de învățământ, liderul de sindicat vă va comunica lista membrilor
delegați din partea sindicatului.

 Totodată cerem întrunirea acestei comisii în cel mai scurt timp posibil pentru discutarea și luarea unor hotărâri privind
dreptul personalului didactic auxiliar și nedidactic la concediu de odihnă suplimetar între 5 și 10 zile lucrătoare, conform art.
29 alin. 5 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învățământ care precizează:

Art. 29 (5) Personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar
între 5 şi 10 zile lucrătoare, potrivit legii. Durata exactă a concediului suplimentar se stabileşte în comisia paritară
de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 3.

Președinte Sindicatul din Învățământ Gherla
 Prof. Tarța Grigore
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Cititorii lui Octombrie
proiect educațional - activitate finală

(continuare din pag. 2)

Elevii au răsfoit câteva dintre acestea cu mare curiozitate. Au aflat că una dintre cărțile cu un număr foarte mare
de pagini este Dicționarul Explicativ al limbii române, carte în care sunt explicate aproape toate cuvintele limbii în care
comunicăm.

Au descoperit că fiecare dintre ei poate fi un mic scriitor: activitățile zilei finalizându-se cu scrierea imaginativă a
unui text pornind de la expresia “inimă rea”, expresie întâlnită în lectura studiată în acea săptămână la clasă. De asemenea,
au promis că vor fi nedespărțiți de prietenele lor, cărțile, şi în săptămâna care urmează, deşi va fi vacanță.

                Prof. înv. Primar, Moldovan Adriana
                Liceul Teoretic Ana Ipătescu, Gherla, Jud. Cluj

Un om deosebit: d-l Paul Grigoriu
Un eveniment inedit s-a petrecut în prima jumătate a lunii noiembrie, mai exact vineri, 11 nov. 2016, la ora

10, când elevii Liceului „Ana Ipătescu” au avut prilejul de a se întâlni şi a discuta cu unul dintre supravieţuitorii
incendiului de la Clubul Colectiv, d-l Paul Grigoriu. Întâlnirea a fost mediată de Pr. Grigore Benea, îndrumătorul
tinerilor din Asociaţia Tinerilor Creştini Ortodocşi, filiala Dej şi Pr. Paul Isip, Protopop al Protopopiatului Ortodox
Gherla şi coordonatorul tinerilor din ATCOR Gherla.
 Sala Festivă a liceului s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru cei peste 180 de liceeni din clasele a X-a, a XI-a
şi a XII-a care, însoţiţi de profesorii lor, au dorit să-l vadă, să-l audă şi să-i pună întrebări d-lui Grigoriu, unul
dintre cei ce au avut şansa de a scăpa viu şi nevătămat dintr-un incendiu ce-a lăsat răni adânci şi goluri

incomensurabile în inimile şi familiile atâtor semeni de-ai noştri. Prezent la eveniment, directorul liceului, d-l Radu Ielcean a
atras atenţia elevilor de a fi vigilenţi atunci când doresc să meargă la concerte ce au loc în săli suprapopulate.
 În urma diverselor întrebări puse de elevi, am aflat despre d-l Paul Grigoriu că studiase şi Teologia, că iubeşte, ascultă
şi compune muzică, că este unul dintre cei care văd frumosul şi-n muzica rock, care apreciază viaţa ca dar de la Dumnezeu,
că are o credinţă foarte puternică, fiind un mărturisitor al minunii petrecute cu el; ne-a mai spus că cele întâmplate cu el i-au
schimbat viaţa, că încearcă să fie mai atent cu cei din jur, să nu amâne întâlnirile cu prietenii, să se bucure de existenţa lor;
a realizat că timpul s-ar putea să nu mai aibă răbdare...
 Îndemnul său final a fost acela de a nu pierde, ci cîştiga timpul, trăind frumuseţea fiecărei clipe, pentru că acestea
sunt unice, irepetabile şi ireversibile.
                Prof. Religie Ortodoxă, Bidian Mihaela

Liceul Teoretic Ana Ipătescu, Gherla, Jud. Cluj
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Cerere model de finanțare a programelor de formare
continuă
Domnule Director,

 Subsemnatul(a), .............................................................................., profesor/profesor pentru învățământ primar/educa-
la unitatea de învățământ ...............................................….….……………………………………………………………………..
..................................................................... , solicit prin prezenta, finanțarea programului de formare ………………………
........................................................................................................derulat de .........….………………………………………….
......................................................................................... în perioada ..................................….………………………………..
............................................................….………………………………………………………………………. …………………….
 Precizez că programul de formare are taxa de .............................., corespunde nevoilor personale de formare din anul
școlar în curs, are un număr de ............... credite profesionale transferabile și vizează dobândirea următoarelor competențe:
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................

Solicitarea vine în baza: -  art. 104, alin. (2) din CAP. VIII Finanţarea şi baza materială a învăţământului
preuniversitar al Legii nr.1/2011 cu completările și modificările ulterioare, care precizează:

”Art. 104 (2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată,
prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcţie de care se calculează costul standard per
elev/preşcolar:

a)cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi
contribuţiile aferente acestora;
b)cheltuieli cu pregătirea profesională;
c)cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor;
d)cheltuieli cu bunuri şi servicii.”

și în baza art. 90, alin (1) și art. 91 alin.(1), alin (4), alin (5) din CAP. VII Formarea profesională al Contractului colectiv de
muncă unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S.P.V.-D.D.S. sub nr.
1483 din data de 13.11.2014,  care precizează:

”Art. 90 (1) Finanţarea activităţilor de formare continuă se suportă de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin
alocarea din timp a sumelor necesare.

 Art.91 (1) Unitatea/instituţia va suporta toate cheltuielile ocazionate de participarea salariaţilor la cursurile şi stagiile
de formare profesională iniţiate de către aceasta.

(4) Finanţarea formării profesionale a salariaţilor din unităţile de învăţământ preuniversitar se va completa cu sume
alocate de la bugetele locale şi/sau din venituri proprii ale unităţilor/instituţiilor, pentru formele de pregătire
profesională solicitate de salariaţi, pentru care unitatea/instituţia suportă o parte din cost.

(5) În cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională, relevant pentru angajator, pe care ar dori
să-l urmeze, organizat de un terţ, unitatea/instituţia va analiza cererea împreună cu organizaţia sindicală afiliată la
una dintre federaţiile semnatare ale prezentului contract, al cărui membru este salariatul, pentru a stabili dacă şi în
ce măsură va suporta contravaloarea cursului.”

Data:          Semnătura,

Domnului Director  al ................................................................................................

Prof. Religie Ortodoxă Câmpean Ciprian
                  Liceul Teoretic Ana Ipătescu, Gherla
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