
SINDICATUL DIN
ÎNVĂȚĂMÂNT

GHERLA ISSN 2501-5656
ISSN-L 2501-5656

SERIA I, NR. 9 -12, FEBRUARIE- MAI 2017
http://sindicatinvatamantgherla.ro

Contract Colectiv de
Muncă Unic la Nivel

de Sector de
Activitate

Învățământ
Preuniversitar

-sinteză articole-

Ne propunem să pre-
zentăm pe parcursul ur-
mătoarelor câteva  nu-
mere, articole din CCM,
de interes pentru mem-
brii de sindicat.
 Este vorba despre
CCMUNSAIP valabil din

data de 22.02.2017.
C.C.M.U.N.S.A.I.P. este stabilit între
(părțile contractante):
1. Ministerul Educației Naționale
2. Federațiile sindicale representative din
învățământ:

- Federația Sindicatelor Libere din
Învățământ – FSLI

- Federația Sindicatelor din Educație
Spiru Haret

Art. 1 Părțile contractante recunosc și
acceptă pe deplin că SUNT EGALE ȘI
LIBERE în negocierea C.C.M.U.N.S.A.I.P.
și se obligă să respecte prevederile
acestuia.
Art. 3 (1) C.C.M.U.N.S.A.I.P. are ca scop
stabilirea, în condițiile legii a drepturilor
și obligațiilor reciproce ale
angajatorului și salariaților membri de
sindicat, precum și condițiile specifice de
 (continuare în pagina 2)
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Întrunirea Consiliului Județean și a
Conferinței Județene, organisme de

conducere S.L.I.P.C.
-modificări de statut, informări și litigii noi-

Marți, 28.03.2017 a avut loc întrunirea Consiliul Județean și a Conferinței
Județene, două dintre cele patru organisme de conducere ale S.L.I.P.C. – Sindicatul
Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean.  În cadrul acestora s-au votat o serie
de modificări și adaosuri la Statutul SL.I.P.C. și s-au făcut informări după întâlnirea
liderilor din cadrul F.S.L.I. – Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, una din
cele două mari federații sindicale reprezentative din învățământ.

Din partea Sindicatului din Învățământ Gherla, în baza afilierii la S.L.I.P.C,
au participat la lucrări  Președintele S.I.G. și Vicepreședinte S.L.I.P.C.,  d-l profesor
Tarța Grigore și prof. Câmpean Ciprian, lider de sindicat.

Întrucât modificările de Statut S.L.I.P.C. interesează în primul rând pe
membrii S.L.I.P.C., vom face referire, cu precădere, la informările de la punctele 2
și 3 ale Conferinței Județene care vizează în mod egal pe toți membrii de sindicat
atât S.L.I.P.C. cât și  S.I.G.

Punctual, în cadrul acestor informări s-au adus la cunoștință următoarele:
   1.   Semnarea noului Contract Colectiv de Muncă... începând cu 22.02.2017

2. Încercarea de a întări reprezentativitatea S.L.I.P.C. prin negocirea
Contractului Colectiv de Muncă și la nivel de județ, pentru a da glas și a soluționa și
unele probleme specifice. Astfel că, s-a negociat Contractul Colectiv de Muncă...
între S.L.I.P.C. și I.S.J. CJ. cu intenția de a se introduce la nivel județean unele
elemente noi:

- Ziua de 5 Octombrie – zi liberă așa cum se întâmplă în trei zone ale țării,
la București, Brăila și Hunedoara;

- În sprijinul personalului didactic auxiliar, modificarea prevederii din
Contractul

Colectiv, care spune că acesta beneficiază între 5 și 10 zile de concediu suplimentar
(continuare în pag.6)
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(continuare din pag. 1)
muncă și urmărește promovarea și garantarea unor RELAȚII DE MUNCĂ ECHITABILE, de natură să asigure protecția
socială a salariaților.

(3) Părțile contractante garantează aplicarea clauzelor prezentului C.C.M.U.N.S.A.I.P., pentru membrii
SINDICATELOR AFILIATE la federațiile sindicale semnatare ale acestuia.
Art. 6 (1) Drepturile salariaților prevăzute în prezentul contract colectiv nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi
collective sau individuale care sunt recunoscute de legislația în vigoare.

(2) În situațiile în care, în privința drepturilor ce decurg din prezentul C.C.M.U.N.S.A.I.P., intervin reglementări legale
mai favorabile salariaților , acestea vor face parte, DE DREPT, din contract.

(3) Interpretarea clauzelor contractului se face PRIN CONSENS. Dacă nu se realizează consensul, clauza se
interpretează potrivit REGULILOR DREPTULUI COMUN. Dacă și după aceasta există divergențe, interpretarea clauzelor
se va face în sensul FAVORABIL SALARIAȚILOR.
Art. 9 (1) Prezentul contract colectiv de muncă se încheie pe o durată de UN AN și intră în vigoare la data înregistrării
acestuia, cu posibilitatea de prelungire.
 (2) Dacă niciuna dintre părți nu are inițiativa renegocierii lui anterior expirării, contractul se prelungește DE DREPT,
în condițiile legii.
Art. 13 (1) Pentru REZOLVAREA PROBLEMELOR care apar în aplicarea prevederilor prezentului contract colectiv
de muncă, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract, se constituie COMISII PARITARE la
toate nivelurile – Ministerul Educației Naționale, inspectorate școlare, unități și instituții prevăzute în Anexa 3 ( în această
anexă se află și unitățile de învățământ) -  CARE SUNT ÎMPUTERNICITE să interpreteze prevederile contractelor
colective de muncă, în funcție de condițiile concrete, LA SOLICITAREA oricăreia dintre părți.
(2) Hotărârile comisiilor paritare sunt OBLIGATORII pentru părți și vor fi aduse la cunoștința salariaților prin afișare la
sediul ministerului, inspectoratelor școlare, unităților/instituțiilor prevăzute în Anexa 3 la prezentul contract, după caz.
Nerespectarea hotărârilor comisiei paritare atrage RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ sau, după caz, PENALĂ, a
persoanei/persoanelor vinovate.

(3) Atribuțiile, componența, organizarea și funcționarea COMISIILOR PARITARE sunt stabilite prin
REGULAMENTUL -CADRU – anexă la prezentul contract colectiv de muncă, precum și prin regulamentele comisiilor
paritare – anexe la contractele colective de muncă încheiate la nivelul inspectoratelor școlare, unităților/instituțiilor prevăzute
în Anexa 3. În situația în care nu există contract colectiv de muncă la nivelul inspectoratului școlar/unității/instituției,
SE APLICĂ în mod corespunzător prevederile Regulamentului cadru, anexă la prezentul contract.

(4) În cazurile în care comisia paritară nu va soluționa problemele care apar în aplicarea prezentului contract în
termen de 15 zile de la data întrunirii, părțile contractului au dreptul de a se adresa INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI,
în conformitate cu prevederile legale.

(5) Dreptul organizațiilor sindicale de a se adresa DIRECT instanțelor de judecată este garantat, prevederile alin.
(4) neconstituind o procedură prealabilă.
Art. 14 (1) Executarea prezentului contract este OBLIGATORIE pentru părţi.
 (2) Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract colectiv de muncă atrage RĂSPUNDEREA
PĂRȚILOR care se fac vinovate de aceasta.
Art. 54 În vederea stabilirii drepturilor  și obligațiilor angajatorilor și salariaților, angajarea se face prin încheierea
CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ.
Art. 56 (1) Contractul individual de muncă va cuprinde cel putin clauzele  prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract,
în condițiile legii.

(2) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (angajator
și salariat), angajatorul fiind obligat ca, ANTERIOR ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII, să înmâneze salariatului un exemplar
din contractual individual de muncă.

(continuare în pag. 6)

(continuare din pag.6)
Din păcate, deși în ultimii ani s-a susținut că Educația este prioritate națională și că este la egalitate cu Sănătatea,

acestea nu se mai află pe picior de egalitate din perspectiva creșterilor salariale întrucât Sănătatea va avea din Ianuarie
2018 o mărire de 120 %.

4. Voucherelc de vacanță nu au fost incluse în buget, deci nu se dau pentru anul 2017. Avem, în schimb
promisiunea că se vor da din 2018.

5. Avem, apoi, o  noutate: bani pentru hrană și îmbrăcăminte în valoare de 2 salarii medii pe an, totalul fiind
împărțit lunar.

6. Pensionarea anticipată cu 3 ani fără penalizare, se află la Comisia de învățământ. Sperăm să treacă!

7. În ceea ce privește hotărârile judecătorești, s-a promis că se vor da la prima rectificare bugetară din Iunie 2017,
dar în martie ni s-a transmis că se vor da doar la a doua rectificare în Noiembrie 2017, când se dorește
achitarea lor integrală.

8. Sindicatul va deschide 3 noi procese :

a. Un proces nou pentru Secretar Șef/Contabil șef.... pentru perioada 1 Aug. 2016 – 1-16 Decembrie 2016

b. În continarea litigiului pentru condiții vătămătoare (10% personal nedidacic, 15% personal didactic) din
perioada Mai 2012- 2015, va fi al doilea dosar din Mai 2015 până în prezent.

c. Problema sporurilor care au rămas în același cuantum și după mărirea din 1 Ianuarie 2017, care nu li
s-a aplicat.

Dacă în privința primelor două procese speranțele de câștig sunt mari, în ceea ce privește al treilea proces rezultatul
este incert, deoarece s-au dat prea multe acte, ce se bat cap în cap și pentru că legiuitorul a înlocuit noțiunea de spor cu
cea de cuantum, iar sensul termenului cuantum este: valoarea este aceeași de la an la an.

9. Ultima tranșă de vechime va fi la 25 de ani.  Sporul de vechime va fi introdus în salariul de bază, iar discuțiile
se vor axa pe introducerea unor gradații de la 1-5, aceasta conform directivelor UE.

10. Reducerea normei didactice cu două ore de la 18 la 16 ore pentru cadrele didactice cu o vechime de peste 25
de ani. Cu observația că dacă cineva aflat în această situație dorește să primească ore peste cele 16 la plata
cu ora, cele 2 ore de la 16-18 nu se plătesc ci numai ce este peste 18 ore. Explicația este că această reducere
se face avându-se în vedere uzura psihică și fizică a dascălului după 25 de ani de activitate, care își dorește
firesc, mai puține ore, nu mai multe. Raționamentul este corect, dar totuși, cine se află în situația de a face, de
ex. 19 ore, când are dreptul la 16, pentru că nu există altcineva care să facă cele 3 ore în plus, și din
considerente morale acceptă, muncește gratis două ore, ceea ce nu este corect. Desigur, dacă există această
situație ipotetică.

Revenind la modificările de Statut S.L.I.P.C., de interes general ar fi schimbarea care preconizează crearea unui
Centru de formare acreditat al S.L.I.P.C., cu formatori ai sindicatului, care să furnizeze programe de formare gratuite pentru
membrii de sindicat. O veste bună.

În luna Octombrie 2017 se va întruni din nou Conferința județeană în vederea alegerilor la finalul a cinci ani de
mandat, pentru președinte, vicepreședinți și lideri de sindicat.

Lider de sindicat,
Prof. Câmpean Ciprian

Liceul Teoretic Ana Ipătescu, Gherla

Întrunirea Consiliului Județean și a Conferinței
Județene, organisme de conducere S.L.I.P.C.

-modificări de statut, informări și litigii noi-

Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de
Activitate Învățământ Preuniversitar

-sinteză articole-
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Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de
Activitate Învățământ Preuniversitar

-sinteză articole-

(continuare din pagina 2)
(3) ANTERIOR ÎNCEPERII ACTIVITĂȚII, angajatorul este obligat să înregistreze contractual individual de muncă

în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului territorial de muncă.
 (4) FIȘA POSTULUI pentru fiecare salariat este anexă la contractual individual de muncă. Orice modificare a
acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, ÎN PREZENȚA LIDERULUI DE SINDICAT, la SOLICITAREA
MEMBRULUI DE SINDICAT.
Art. 57 (3) La solicitarea SCRISĂ a salariatului, organizația sindicală din care face parte acesta, afiliată la una din
federațiile semnatare ale prezentului contract, poate acorda asistență la încheierea/modificarea contractului individual
de muncă.
               Va urma
               Prof. Câmpean Ciprian
               Liceul Teoretic Ana Ipătescu, Gherla

Întrunirea Consiliului Județean și a Conferinței Județene,
organisme de conducere S.L.I.P.C.

-modificări de statut, informări și litigii-
(continuare din pag. 1)
prin negociere în comisiile paritare de la nivelul unităților de învățământ, în sensul că acesta să beneficieze în mod imperativ
de 10 zile concediu suplimentar fără nici un fel de negociere.

Se așteaptă un răspuns din partea ISJ CJ, care a invocat faptul că trebuie să aibă reprezentativitate, adică să obțină
mandat/împuternicire din partea tuturor directorilor unităților de învățământ, în acest sens, de la nivelul județului,  iar ulterior
să se introducă cele două elemente noi, sus amintite: 5 Oct. zi liberă și 10 zile concediu suplimentar pentru personalul auxiliar.
În condițiile în care răspunsul este negativ sau deloc, se aplică prevederea din Contractul Colectiv de Muncă... în sensul
negocierii în comisiile paritare a perioadei de concediu suplimentar, ce poate fi între 5 – 10 zile.

OBSERVAȚIE IMPORTANTĂ: Dacă ISJ CJ consideră, în această problemă, că nu este angajatorul directorilor, ci doar
al inspectorilor, de aceea trebuie să le ceară directorilor împuternicire/mandat, în problema tăierilor de clase, nu numai că
nu le cere nicio împuternicire sau mandat, dar nici nu ține seama de solicitările acestora din planurile de școlarizare propuse
și nici nu acceptă ca aceștia să fie împotriva acestor decizii nefondate recurgând la argumentul neconvingător că directorii
sunt opriți să facă aceasta de Contractul de management cu ISJ CJ. Un joc făcut de ISJ CJ, nu tocmai cinstit!

Important de reținut, suplimentar, sunt următoarele aspecte, în legătură cu problema zilelor suplimentare de concediu și
funcționarea comisiilor paritare:

- Printr-o adresă către conducerea unității de învățământ, înregistrată la secretariat  se solicită convocarea
comisiei mixte paritare;

- În cadrul acesteia se discută această problemă și prin consens se ia o decizie care se consemnează în
procesul verbal;

- Decizia din comisia paritară devine obligatorie pentru Consiliu de administrație; ea trebuie pusă în aplicare
pentru că în Regulamentul – cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor paritare, anexa 2 la
Contractul Colectiv de Muncă... se precizează că: hotărârea adoptată....este obligatorie pentru părțile
contractante!

- Faptul că în art.29 (5) (ce face referire la problema semnalată), din Contractul Colectiv de Muncă...apare
expresia potrivit legii, nu înseamnă că trebuie căutată altă Lege care să facă precizări suplimentare față de
ceea ce prevede acest articol! Contractul colectiv de Muncă ... este Legea părților, iar acea sintagmă putea
foarte bine să nu existe.

3. În ceea ce privește Legea salarizării, s-a promis că de la 1 Iulie 2017 vom avea o nouă lege a salarizării, în care vom avea
o ierarhie/scară valorică de la 1-13. Profesorii, din păcate se vor situa în a doua parte a acesteia.
Când s-a discutat creșterea salarială nu s-a adus nici o grilă de salarizare, precizându-se doar că de la 1 Iulie 2017 va fi o
creștere de 20 % iar de la 1 Ianuarie 2018 de 30 %. Această creștere va fi, însă, pe etape în perioada 2017-2021; ultima
majorare în 2021.
Sunt stimulați tinerii debutanți ce vor avea salariul echivalent cu al unui profesor gr. did. II 14-15 ani vechime. Impactul
bugetar este de 34 miliarde.
          (continuare în pag. 7)

(continuare în pag.4)
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