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Dragi colegi,

     Stimați invitați,
     Doamnelor  și
     domnilor,

Ne aflăm într-o
perioadă agitată din
punct de vedere

politic, determinată în principal de
nemulțumirile  salariaților  din  învăță -
mânt și nu numai a lor, față de unele
acte normative elaborate de Guvern și
legiferate de Parlament în contradicție
cu multe prevederi ale programului de
guvernare sau a Legii Educației
Naționale. Lucrătorii din învățământ
s-au bucurat că la conducerea societă-
ții românești a venit această coaliție
PSD-ALDE, care a promis în campania
electorală - și a trecut aceasta și în pro-
gramul de guvernare -, așezarea învă-
țământului pe o traiectorie ascendentă,
capabilă să-i asigure o dezvoltare rapi-
dă, să devină cu adevărat o prioritate
națională. Dar, se pare, ne-au fost înșe-
late așteptările, văzând unde am fost
plasați din punct de vedere al finanțării,

 (continuare în pagina 2)

     Îmi pare rău, dragi elevi, dacă nu
mai credeți în aceste cuvinte. Da, au
devenit clișee pentru că le-au folosit
oameni care nu au crezut în ele, care
nu au făcut nimic pentru a vă ajuta să
creșteți așa cum ne dorim cu toții.
Dar, chiar așa, eu vă spun că sunt
adevărate! Este foarte important să
luptați pentru viitorul vostru!
      Îmi doresc să credeți că aveți forța
să faceți tot ceea ce vă propuneți, că
puteți fi oriunde vă doriți să fiți și că nu
vă veți simți niciodată, nicăieri,
inferiori! Nu aveți de ce!
      Noi, profesorii voștri, avem misiu-
nea de a vă ghida. Voi sunteți cei
care, prin propriile forțe, puteți să
mișcați lumea. Noi vă mai luminăm
din când în când calea. Vă așteaptă
încercări grele: bacalaureat, teste na-
ționale, testări, teze. Pe unii, simple
liniuțe sau tabla înmulțirii. Aflați în fața
emoțiilor voastre avem datoria să ne
deschidem, noi, profesorii voștri. Însă
nu e suficient doar acest lucru, spun
cu regret. Din păcate, începe un nou
an școlar, cu probleme vechi de zeci
de ani, așa cum sunt multe dintre șco-
lile în care învață unii dintre voi, nemo-
dernizate, cu bănci scorojite, cu biblio-
teci sau laboratoare goale. Și tot goale
vor fi și băncile, în prima zi de școală,
pentru unii dintre voi, care nu vor primi
manuale.

      Neajunsurile ne lovesc pe toți: pro-
fesori, elevi și părinți. Guvernul nu a
trecut clasa în fața noastră, a dascăli-
lor, dar nici în fața voastră a elevilor.
      Vreau să mă adresez colegilor mei,
cărora le spun că în mine vor găsi
mereu un partener. Nu e simplu să fii
la ... centru, când armele pe care le ai
sunt... puține. Am fost amăgiți cu ma-
jorări de salarii, sporuri sau alte bene-
ficii. Nu cerem ceva exagerat și am
mai spus-o: în educație nu poți să faci
performanță cu profesori care nu sunt
plătiți corect. Guvernul trebuie să se
gândească la un lucru: ce poate să
transmită unor copii un profesor
umilit?
      Așa cum a făcut de fiecare dată,
FSLI va face tot posibilul ca nici actua-
lii guvernanți să nu își bată joc de ann
gajații din învățământ. Am trimis un ul-
timatum Guvernului Tudose și până
pe 25 septembrie așteptăm un din
partea acestuia un răspuns ferm. În
caz contrar începem protestele.
  Este rușinos, domnilor care
conduceți țara, ca cifrele să ne arate
că România alocă cei mai puțini bani
pentru educație din UE: 248 de euro
pe cap de locuitor, în condițiile în care
media este de 1400 de euro.
       Este rușinos că astăzi nu avem o
coerență în programele școlare, că
sunt depășite de realitatea de pe pia-
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Mesajul Președintelui Federației
Sindicatelor Libere din Învățământ

adresat salariaților din învățământ la
începutul anului școlar 2017-2018

Stimați colegi,
  Dragi elevi și părinți,
 Înainte de orice, sunt cadru didactic și de
aceea mă voi adresa  mai întâi vouă, elevilor.
Poate că v-ați săturat de încurajări sau de
formulările devenite un clișeu: ”voi sunteți
viitorul”,”speranța acestei țări de mai bine”.

 SPORTUL, INTRE TEHNOLOGIE SI SCUTIRI MEDICALE

De la eforturi disperate de a şti, de a înţelege, de a proceda corect pe care le fac părinţii la naşterea unui copil,
până la momentul în care îl uităm în faţa televizorului sau a calculatorului nu e decât un pas, cu efecte dintre cele mai
grave pe termen lung.

Numărul copiilor şi adolescenţilor cu probleme de greutate creşte de la un an la altul, medicii trag şi ei semnale
de alarmă, vorbind de scăderea vârstei la care se semnalează afecţiuni dintre cele mai grave, iar dependenţa de calculator
se tratează, deja de ceva vreme, la psiholog. Sunt lucruri pe care le observi cu ochiul liber, doar privind copiii de la locul
de joacă sau din sala de clasă. Puţini mai ştiu şi mai pot să sară garduri, lucru condamnat, poate, de codul bunelor
maniere dar un semn atât de evident de dezvolatare fizică armonioasă. Întrebarea „De ce au nevoie copiii de mişcare?“
a deschis o adevărată cutie a Pandorei. Nu ştii cu ce să începi, nu poţi epuiza subiectul într-o discuţie de câteva zeci de
minute, sunt de acord şi medicii, şi psihologii, dar şi profesorii de sport. „E mult mai greu să repari decât să construieşti
frumos de la început“ Copilul se naşte cu deprinderi diverse. Apucă, în relativ scurt timp aruncă, se târăşte, urcă înainte
de a învăţa să păşească. Părinţii îl privesc deopotrivă uimiţi şi încântaţi şi caută să-l sprijine în explorarea mediului
înconjurător. Îl plimbă pe cel mic exact cum le-a indicat medicul, sunt atenţi ce-i dau să mănânce, încât te întrebi când
are timp să se strice acest mers frumos al lucrurilor, iar copilul să ajungă să petreacă, la vârste foarte mici, ore întregi
pe telefon, tabletă, calculator sau în faţa televizorului. „Părinţii sesizează relativ târziu că e ceva în neregulă cu cel mic,
atunci când nu vorbim de aspectul fizic, ci de alte implicaţii ale lipsei de activitate fizică. Când intră în colectivitate şi
observă că cel mic nu se integrează, mai mult, intră permanent în conflic cu ceilalţi, părinţii solicită ajutor, singuri sau
îndrumaţi de educator sau de învăţător. E un moment destul de târziu, pentru că e mult mai greu să repari decât să
construieşti frumos de la început. Partea bună este că acceptă că au nevoie de ajutor, pentru că, să ne amintim, n-a
trecut chiar foarte mult de atunci, au fost vremuri în care părinţii percepeau psihologul, consilierul şcolar ca pe cel care
«tratează copiii nebuni, ce, copilul meu e nebun?»“. Cum ar schimba sportul, mişcarea, această realitate? „Pe lângă
dezvoltarea fizică, sportul, mişcarea în general, contribuie şi la dezvoltarea psihică armonioasă, dezvoltă calităţi morale,
de voinţă şi caracter: sprit de echipă, de cooperare, disciplină, dorinţa de performanţă, stăpânire de sine, curaj, hotărâre.
Copilul este o fiinţă socială şi trebuie să reacţioneze, să relaţioneze, nu îl ajută să trăiască în faţa calculatorului sau a
televizorului, chiar dacă tu, ca adult, câştigi pe termen scurt, poate, timp, ştiindu-l acolo, în timp ce-ţi rezolvi alte treburi.
Pe termen lung efectele sunt greu de cuantificat şi foaret greu de combătut, vei avea un copil, după care un adolescent,
izolat, care nu leagă prietenii, care nu ştie să relaţioneze“, mai spune consilierul şcolar. „Toată lumea, în teorie, ştie că
e nevoie de mişcare“ Inutil de precizat că părinţii, unii, e drept, care nu sunt adepţii zicalei „gras şi frumos“, se alarmează
mult mai repede când constată că cel mic „nu funcţionează“ fără extra-porţia de dulciuri, chipsuri şi tot felul de „prostioare
nevinovate. Pe principiul „astea-s timpurile, nu pot să-l cresc într-un glob de sticlă“, mamele uită să facă eforturile de la
început de a-i forma celui mic deprinderi sănătoase. Kilogramele se adună, probleme de sănătate se adună şi ele.
Culmea, deşi în parte ar putea fi remediate printr-un program supravegheat de efort fizic, sunt părinţi, spun profesorii,
care aleg varianta facilă de a scăpa de smiorcăielile celui mic. „Sunt părinţi care le obţin scutire de la ora de educaţie
fizică pentru că “e mai sensibil si nu vreau sa raceasca” . Şi acea scutire poartă parafa unui medic, iar tu, ca profesor,
nu-ţi permiţi să nu ţii cont de ea, asta deşi, în teorie, toată lumea ştie că e nevoie de mişcare, că mişcarea face bine.Şi
aşa ajungi să încerci să-i convingi, pe părinţi, în primul rând, cu argumente solide din teorie, vorbind de indici somatici
şi funcţionali, dincolo de argumentele colegilor psihologi.Copilul învaţă prin copiere. Dacă în familie nimeni nu face sport,
nu face mişcare, dacă părinţii vin dărâmaţi de la serviciu şi se relaxează în faţa calculatorului, nu se îndreaptă spre o
sală de sport, nu ies la plimbare, merg la serviciu cu maşina, chiar dacă pe jos ar face 15 minute, acelaşi lucru tind să-l
facă şi ei. La şcoală aceşti copii stau 4 ore, cei mai mici, până la 6-7 ore cei mari, timp în care învaţă română, matematică,
geografie..., tot ce conţine programa. Părinţii uită că şi educaţia fizică este o oră din această programă, o oră care
contribuie la sănătatea lor fizică şi psihică. Din contră, vin şi ne spun: «Nu vreau să-l omorâţi înainte de ora de
matematică!». Ne confruntăm cu o mare problemă, ca naţiune, privind cultul pentru mişcare. Oare cum privim ţările în
care copilul nu trece clasa dacă nu a învăţat să înoate, de exemplu?.

Dacă astăzi vorbeşti de Daciada, lumea te cataloghează repede drept nostalgic. Aşa s-au născut însă, în diverse
ramuri sportive campioni, copiii aveau un ţel, se pregăteau pentru ceva, iar profesorii aveau o bază de selecţie. „Sunt
astăzi profesori care aproape că nu mai vor să intre la oră, când mai mult de jumătate dintre elevi au scutiri medicale.
Când îţi vine cu scutire de la cardiolog nu-ţi permiţi nici să-l trimiţi după mingi, de frică.

(va urma)
 Prof., Cornel Mircea POP

                                     Liceul Teoretic Ana Ipătescu, Gherla
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    (continuare din pag. 1)
respectiv a salarizării, pe o scară de la 1-12, neținându-se seama, prin acest gest,- așa cum ne-am fi așteptat din partea
factorilor politici - de un sfat foarte înțelept și binecunoscut, dat de Împăratul Japoniei HIRONITO, care spunea în 1946:
dacă vrem să scăpăm de sărăcie, trebuie să investim în învățământ.Din păcate noi n-am făcut aceasta, dar japonezii, este
bine de reținut, au scăpat de sărăcie ascultându-și împăratul.

 Prezentarea de față este structurată în 7 puncte importante, după cum urmează:

1. Drepturi noi dobândite, acțiuni în instanță și alte acțiuni ale liderilor și membrilor S.I.G./ S.L.I.P.C./ F.S.L.I.
– realizări și nereușite

 În ultimii 5 ani sindicatul nostru, prin munca tuturor membrilor săi și a liderilor, a devenit în mod real, partenerul cel mai
influent, un adevărat purtător de cuvânt al colegilor noștri, un factor de presiune, în limitele decenței, pentru cei îndrituiți să
aplice corect legislația muncii și pe cea școlară.
 Liderii noștri de grupe sindicale sunt cadre didactice de o calitate profesională și umană foarte bună, sunt puternic
ancorați în viața unităților școlare, apreciați în colectivele din care fac parte, ca și de conducerile unităților respective. Putem
spune că în activitatea noastră pe linie de sindicat, am reușit să ne păstrăm echidistanța față de forțele politice, să devenim
parteneri credibili și bine informați, pentru conducerile școlilor din Gherla și comunele afiliate, acordând respectul cuvenit
directorilor de unități școlare, așa cum, de altfel și aceștia ni l-au acordat și ni-l acordă în continuare.

Sindicatul nostru, după cum cunoașteți, este afiliat pe verticală Sindicatului Liber al Învățământului Preuniversitar Clujean
(SLIPC), Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și mai departe Confederației Sindicatelor Democratice din
România (CSDR). Marile probleme de natură economică, socială sau chiar tehnologică ale membrilor noștri de sindicat au
fost probleme reale ale tuturor salariaților din învățământ, deosebit de importante, care trebuiau rezolvate.

                  ( continuare în pag. 3)

Obiectiv general
 Menținerea unității în scopul dezvoltării capacității sindicatului nostru de a reprezenta interesele și de a apăra prin mijloace specifice
drepturile membrilor de sindicat în relația cu angajatorul, cu instituțiile administrative din învățământ, cu alți parteneri de dialog și negociere.

Obiective specifice

I. În domeniul social

1. Acțiuni mai susținute privind păstrarea locurilor de muncă, pentru apărarea  demnității și statutului socio-profesional al
salariaților din învățământ.

2. Implicare activă a sindicatului în problema salarizării personalului din învățământ,î n vederea realizării unei echități sociale.
3. Acțiuni pentru păstrarea drepturilor câștigate și recâștigate, altele decât cele de natură salarială.
4. Îmbunătățirea condițiilor de muncă.
5. Eficientizarea dialogului social, prin creșterea capacității de negociere și dialog la oate nivelurile și cu toți interlocutorii.

II. În domeniul profesional

1. Participarea activă la îmbunătățirea sistemului de evaluare a personalului și a unităților de învățământ, pentru ca această
activitate să devină cât mai eficientă din perspectiva resursei umane angajate.

2. Implicarea și optimizarea sistemului de formare inițială și continuă.
3. Inițierea și participarea a cât mai multor persoane, colective didactice și unități la forme active de parteneriat, pentru

dezvoltarea profesională, individual sau a colectivelor didactice.
4. Organizarea de cursuri de formare profesională și sindicală pe diferite teme.

III. În domeniul economic

1. Administrarea judicioasă și eficientă a fondurilor S.Î.G. în vederea realizării de facilități și servicii pentru membrii de sindicat,
crearea și creșterea progresivă a fondului de grevă.

2. Acordarea unor ajutoare financiare membrilor de sindicat aflați în situații cu totul deosebite din punct de vedere social sau
medical.

3. Acordarea unor indemnizații pentru persoanele membre de sindicat, care s-au pensionat, aceasta în funcție de fondurile de
care dispune sindicatul.

4. Acordarea unor tichete cadou, din fondurile sindicatului, tuturor membrilor, cu ocazia Sfintelor sărbători de Crăciun și Paște.

IV. În domeniul relațiilor cu alte organizații sau instituții

1. Dezvoltarea și consolidarea unor raporturi de colaborarea mai active cu SLIPC la care suntem afiliați, cu federația noastră
FSLI, cu UJCSDR, cu alte sindicate afiliate acestor organizații, cât și cu reprezentanții sindicatului Spiru Haret, în vederea
susținerii unor obiective comune.

2. Eficientizarea dialogului social cu Conducerile de școli, cu Consiliile locale, ISJ, Prefectură sau Consiliul județean.
3. Antrenarea organizațiilor și asociațiilor nonguvernamentale, în programe comune, în folosul ambilor parteneri.
4. Respectând principiul echidistanței reale, eficientizarea dialogului cu partidele politice.

V. În domeniul organizatoric

1. Reactualizarea bazei de date a S.Î.G.
2. Eficientizarea comunicării și informării reciproce în interiorul sindicatului nostru sau cu alte sindicate.
3. Consolidarea și profesionalizarea activității grupelor sindicale componente, prin informări  periodice, dar și

utilizând site-ul S.Î.G.
4. Îmbunătățirea acțiunii de sindicalizare, pentru creșterea forței sindicale.
5. Formarea și dezvoltarea unui sistem propriu de formare sindicală.

VI. În domeniul îmbunătățirii imaginii

1. Consolidarea imaginii și personalității S.Î.G., în interiorul și în afara organizației.
2. Continuarea editării Buletinului informativ lunar.
3. Îmbunătățirea și permanentizarea relației cu mass-media locală și județeană.

Președinte SÎG
Prof.Grigore Tarța

Obiective strategice ale S.Î.G.
pentru perioada 2017-2022

Mesajul Președintelui Federației Sindicatelor Libere din
Învățământ adresat salariaților din învățământ la începutul

anului școlar 2017-2018
(continuare din pag. 1)
ța muncii. Este revoltător că un profesor debutant câștigă cât un muncitor necalificat.
      În fața acestei situații, părinții și cadrele didactice trebuie să devină o echipă, pentru că interesul nostru comun sunt
copiii. Pentru asta, trebuie să încetăm să mai punem presiune și pe părinți! Ei nu trebuie să mai aibă povara cumpărării auxi-
Liarelor, cretă, să schimbe bănci sau să înlocuiască geamurile sparte, ca să nu le înghețe copiii în clase!
       De 27 de ani Federația Sindicatelor Libere din Învățământ este alături de salariații din învățământ, dar și de partenerii
noștri: părinți și elevi. Așa vrem să rămânem și în acest an.
       Am încredere că împreună vom reuși să consolidăm, treptat, sistemul de învățământ.  Îmi doresc să fie un an școlar
care să aducă schimbarea în bine a acestui sistem. În 2018 se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire. Îmi doresc și eu o
Românie mai bună, pentru noi toți, dar mai ales pentru copiii acestei țări și pentru cei care construiesc destine și care
modelează acești copii.

 Președinte FSLI,
 Simion Hăncescu

Raport privind activitatea desfășurată de S.Î.G în perioada
Iunie 2013 - Octombrie 2017
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(continuare din pagina 5)
vehiculate, cum că localul este impropriu sau chiria prea mare, sau ideea, de  trecerea a claselor de liceu de la Ana Ipătescu
la Petru Maior, și transformarea liceului Ana Ipătescu în școală gimnazială, în perspectivă, s-a recuperat clasa tăiată. În
cadrul audiențelor la ISJ s-a solicitat transparență, comunicare, abordarea principială a problemei pe baza criteriilor de
performanță. Ca urmare a acestor acțiuni conflictul s-a stins și clasa s-a dat, așadar, înapoi. Dar, dacă, pe baza acțiunilor
noastre problema reducerii unei clase de a 9-a a fost rezolvată pentru anul școlar 2016-2017, în planul de școlarizare pentru
anul școlar 2017-2018, ISJ a abuzat din nou, cu complicitatea, presupunem, a Primăriei gherlene, tăind o clasă de a 9-a,
acțiune care ne întărește convingerea că zvonistica privind desființarea Liceului Ana Ipătescu, unitate de elită a
învățământului gherlean și nu numai, care pregătește elevi cu promovare la Bacalaureat, an de an în procent de peste
85%, elevi care aduc școlii an de an premii și mențiuni la concursurile și olimpiadele naționale, ne întărește, deci convingerea
că această zvonistică are un fond real.

În acest context, membrii de sindicat ai Liceului Ana Ipătescu, în lunile februarie-aprilie
2017, au înaintat memorii către Primăria Gherla, Consiliul local Gherla, I.S.J. Cluj, S.L.I.P.C. Cluj, Prefectura Cluj, Ministerul
Educației Naționale și au organizat o Conferință  pe această temă cu invitați din partea Primăriei Gherla, Consiliului local
Gherla, cu reprezentanți ai părinților și elevilor, și cadre didactice. Acțiunile de sensibilizare a opiniei publice au fost  urmate,
apoi, de un demers pe cale juridică prin angajarea unui avocat care a solicitat explicații și argumente din partea I.S.J. Cluj
pentru decizia nedreaptă a tăierii clasei de  Științe sociale, în încercarea de rezolvare pe cale amiabilă a acestei probleme.

Ne propunem și în continuare prevenirea și combaterea prin mijloace legale a oricăror măsuri abuzive cu privire la
desființarea nivelului liceal al acestei școli cât și a altora, pe termen scurt, mediu sau lung, și ne dorim materializarea ideii
de construire a unui sediu nou de școală pentru acest liceu sau altele aflate în situație similară.

7. Acțiuni cu caracter social ale S.Î.G.

Cu aprobarea Colegiului liderilor S.Î.G. am acordat fiecărui membru de sindicat, tichete cadou în fiecare din ultimii
4 ani, cu ocazia sfintelor sărbători de Crăciun și Învierea Domnului, câte 5 tichete a 10 Ron. În ceea ce privesc problemele
sociale  s-a aprobat pe baza statutului și acordat un ajutor social, unui număr de 6 persoane în sumă totală de 2.100 Ron,
unor membri de sindicat aflați într-o situație, cu totul și cu totul deosebită de sănătate sau de altă natură. Colegii care s-au
pensionat au primit câte o diplomă personalizată și câte o indemnizație de pensionare. Numărul lor a fost de 41, iar suma
totală acordată de 16.400 Ron. Am avut în vedere și acordarea unui ajutor de deces, pentru un număr de 60 de persoane,
în sumă totală de 19.200 Ron. Grupei sindicale de la liceul Ana Ipătescu i s-a acordat, după votul în Colegiul liderilor un
ajutor în cuantum de 500 Ron pentru demersul acestora în justiție. În total s-au acordat ajutoare sociale în cuantum de
37.700 Ron.

Lăudabilă este acțiunea unora dintre lideri, care au organizat, cu ocazia zilei de 8 Martie, festivități în cadrul cărora
doamnele și domnișoarele educatoare, învățătoare și profesoare au fost felicitate acordându-li-se buchete de flori.

Stimați colegi,
Am prezentat în acest raport unele dintre activitățile mai importante - ele au fost mult mai multe – ce reflectă atât

cât este posibil, efortul și neliniștea, curajul și capacitatea noastră de acțiune. Prin munca desfășurată, cu toții am acumulat
experiență, care ne va fi și vă va fi utilă în activitatea viitoare. Datorită eforturilor depuse de către noi, dar mai cu seamă a
organismelor de conducere a F.S.L.I. și S.L.I.P.C., pe baza majorărilor de salarii și în urma  câștigării și aplicării Hotărârilor
judecătorești se ajunge la o creștere substanțială în ultimii 4 ani a veniturilor noastre.

Credem cu tărie că în viitor se pot diversifica modalitățile de luptă și de acțiune sindicală și ne angajăm să găsim
cele mai bune căi de negociere, de dialog cu autoritățile locale, cu conducerile de școli, cu alte organisme județene, pentru
obținerea celor mai bune condiții de muncă, de salarizare, de protecție socială, pentru prevenirea șomajului, care bate la
ușă și în învățământ, pentru asigurarea și consacrarea unui statut demn și respectabil profesiei de dascăl.

Considerăm că este de dorit să prezentăm toate acestea colegilor noștri de sindicat, mai puțini la număr, ce-i drept,
care se întreabă: Ce a făcut și ce face sindicatul pentru noi? Asemenea întrebări apar din lipsa de informare sau din rea
credință. Dreptul și obligația noastră este de a informa colegii, în legătură  cu toate acțiunile, cu toate realizările dar și cu
nereușitele noastre.

Aș încheia, cu permisiunea dumneavoastră, cu ultima frază pe care am scris-o în Raportul meu prezentat la
Conferința noastră din Mai 2013: vă provoc, ca împreună  să impunem schimbări majore, profunde în conținuturi și
organizare, în mentalități și acțiune, căci timpul și timpurile nu ne mai așteaptă, a sosit momentul să fim angajați pentru o
societate în schimbare, să acceptăm împreună că exigența schimbării obligă și ne obligă la schimbarea exigențelor.

       Președinte S.Î.G.
       Prof. Grigore Tarța
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Toate acestea au stat în atenția noastră, am încercat să le rezolvăm, iar cele care ne-au depășit în complexitate și dificultate
le-am adus la cunoștința conducerii SLIPC sau chiar a FSLI. Problemele ridicate de noi au fost în cea mai mare parte
rezolvate de conducerea SLIPC sau a FSLI, motiv pentru care le mulțumim acum.
 Apreciem în mod pozitiv activitatea SLIPC, care în numele membrilor de sindicat din județ a reușit prin comisiile paritare
cu ISJ să aducă unele completări la CCM, obținând în plus câteva drepturi, cum ar fi:

- Realizarea corectă a transferurilor în interesul învățământului
- Desfășurarea corectă a mișcării de personal
- Organizarea pe baza metodologiei a concursului de titularizare
- Acordarea de spor pentru simultan la gimnaziu
- Reintroducerea în Legea Educației Naționale a prevederii privind reducerea cu 2 ore a normei pentru profesorii cu

grad didactic I și peste 25 de ani vechime
- Acordarea primei de instalare etc.

Au fost însă probleme monitorizate de noi, aduse la cunoștința conducerii SLIPC, în cazul cărora deși s-a încercat
rezolvarea lor, totuși nu s-a reușit. Amintim aici HG nr. 582/2016 care a creat discrepanță între personalul nedidactic și
didactic auxiliar, din cauza neacordării sporului de stabilitate și pentru nedidactic, la care s-a adăugat neprimirea sporului
de vechime, introdus în salariul de bază, problemă pe care S.I.G. o va rezolva în instanță. Tot pentru această categorie de
personal s-au pierdut sporurile pentru condiții vătămătoare, pentru care sindicatul nostru a găsit de cuviință să promoveze
acțiuni în instanță, în vederea acordării diferențelor salariale urmare a neacordării sporurilor pentru condiții vătămătoare,
inclusiv pentru calcularea tuturor celorlalte sporuri, care se acordă personalului didactic și nedidactic, la salariul din luna
Decembrie 2016.

Legat de acțiunile în instanță, putem să spunem că sentințele date pentru neaplicarea unor legi au fost favorabile
nouă, aceasta și datorită profesionalismului de care a dat și dă dovadă d-na avocat Patricia Gherman, dar și muncii noastre
de a colecta probe, inclusiv a perseverenței de a cuprinde  și recuprinde în aceste procese pe cei care din diverse motive
au rămas pe dinafară. Avem, acum, câteva procese în derulare, așa cum există și câteva pe care le-am pierdut.

Deși cele mai importante procese le-am câștigat, cu toată opoziția fostului primar (care a făcut recurs la toate
procesele, întârziind cu câteva luni acordarea sentințelor favorabile dascălilor), mai există încă restanțe pentru plata
Hotărârilor judecătorești, în ciuda faptului că actualii guvernanți au promis în campanie și prin programul de guvernare, că
vor lichida toate restanțele. Ni se spune, acum, că acesta restanțe ne vor fi date la rectificarea bugetului din luna noiembrie.
Vom trăi și vom vedea.

2. Desființări, comasări de unități de învățământ, reduceri de personal și alte măsuri luate prin O.U.G.-uri -  în
atenția S.I.G./ S.L.I.P.C./ F.S.L.I. – soluții, măsuri de protest

O altă problemă, care a preocupat sindicatul nostru și nu numai, a fost aceea a desființării, comasării și retragerii
personalității juridice la un mare număr de grădinițe și școli, pentru a se încadra în procentul de reducere de personal din
învățământ, reducere care se pare, va continua și în anii următori.

S-a ajuns ca aceste măsuri aberante ale ISJ, cu complicitatea primăriilor și a conducerilor de unități școlare, să
ducă la desființarea unor grădinițe în zona noastră, la comasarea altora, de exemplu, comasarea Școlii nr. 2 care devine
structură a Școlii Gimnaziale nr. 1, deși aceasta nu are spațiu suficient cum ar fi condiții normale pentru desfășurarea orelor
de educație fizică pe timp nefavorabil. S-a mers cu aberantele măsuri până la încălcarea unui articol din Legea Educației
Naționale, care prevede ca în fiecare comună să existe cel puțin o școală gimnazială.  Astfel că, ISJ a desființat ambele
școli gimnaziale din comuna Fizeșul Gherlii, cea de la Nicula și pe cea din centrul de comună,  în comună nemaifiind decât
învățământ preșcolar și primar.

O altă problemă importantă a conducerii sindicatului nostru a fost sindicalizarea personalului din învățământ, care
a scăzut mult în urma desființării și comasării unor unități școlare, dar mai cu seamă în urma Ordonanței Prezidențiale dată
de Traian Băsescu, care a suprimat dreptul de reținere a cotizației pe statul de plată. Problema a fost remediată de ministrul
Liviu Marian Pop, fostul secretar general al FSLI, în scurtul interimat avut în mai-iunie 2012, care ne-a ajutat să reținem
cotizația pe statul de plată, s-a reînceput dialogul real întrerupt, între Guvern și sindicate, și-au reluat activitatea toate
comisiile privitoare la bunul mers al învățământului ca sistem: reformă, planuri, programe, manuale, modificări foarte
necesare a Legii Educației Naționale, același Marian Liviu Pop, ca senator, de data aceasta, ajutându-ne în redobândirea
altor drepturi cum ar fi: indemnizația de instalare, plata navetei pentru dascăli, acordarea dreptului de stabilitate, demararea
conceperii Proiectului privind salarizarea unică a personalului plătit din fonduri publice, plata în avans a Hotărârilor
judecătorești prevăzute de OUG nr. 83/2014, de OUG nr. 54 și nr. 57/2015 și acordarea pentru titlul de doctor a sporului
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constituit într-un ultimatum și așteptăm un răspuns pozitiv ferm. În caz contrar, începem protestele.
Așa cum se arăta în mesajul Președintelui FSLI, Simion Hăncescu, cu ocazia începutului de an școlar 2017-2018,

este rușinos pentru cei care conduc țara, ca cifrele să ne arate că România este țara din U.E., care alocă cei mai puțini bani
pentru educație: 248 de euro pe cap de locuitor, spre deosebire de media europeană care este de 1400 de euro; este rușinos
că încă nu avem o coerență în programele școlare, că sunt depășite de realitatea de pe piața muncii, că avem școli care se
deschid și nu au avizul ISU, că un debutant câștigă cât un muncitor necalificat.

3. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități de formare continuă – în atenția S.I.G.

Având în vedere importanța procesului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice pentru întreaga perioadă activă
și a promovării unui învățământ de calitate la nivelul municipiului Gherla și în comune, trebuie luată în considerare obligativitatea
tuturor cadrelor didactice de a acumula la fiecare interval de 5 ani, a 90 de credite transferabile, obținute pe baza finanțării de
către conducerile fiecărei unități de învățământ, conform Legii nr. 1/2011 și a CCM.

Astfel S.I.G. a înaintat adrese Conducerilor de școli, domnilor primari, consiliilor locale, prin care au solicitat cuprinderea
în bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților școlare, a fondurilor bugetare necesare formării continue. Am primit la începutul
anului financiar 2017 vestea bună că cele mai multe dintre consiliile locale au alocat fonduri pentru pregătirea profesională a
cadrelor didactice , așa cum prevede Legea nr. 1/2011, cap. VIII, art. 104, alin (2) și în CCM, art. 90 respectiv 91. Spre exemplu,
în anul școlar 2016-2017 la liceul Ana Ipătescu s-a finanțat, în procent de 80%, cursul Managementul activităților educative
pentru un număr de 42 de cadre didactice. Sperăm ca și în proiectele de buget ale Consiliilor locale pentru anul 2018, să fie
prevăzute și apoi aprobate sumele necesare realizării acestei activități în fiecare unitate de învățământ.

4. Colaborarea între liderii de sindicat și managerii unităților de învățământ

Referitor la activitatea sindicatului nostru în unitățile școlare în general și a liderilor nucleelor sindicale în special,
apreciem atitudinea pozitivă a celor mai mulți dintre directori, de a respecta modificarea Legii Educației Naționale, art. 96,
aliniatul 3, în sensul invitării, în mod obligatoriu, a liderilor sindicali din unitățile de învățământ la Consiliile de administrație, în
calitate de observatori, cu drept de participare la discuții, de trecere a problemelor ridicate în procesul-verbal, dar fără drept
de vot. Cu regret spunem, că mai există cazuri în care unii dintre conducătorii unităților de învățământ, cum sunt la unele
grădinițe, nu  respectă legea pentru această speță, lucru pe care nu-l vom mai tolera, și-l vom aduce la cunoștința organelor
abilitate, dacă se repetă.

5. Promovarea activităților și acțiunilor S.I.G în mass-media și cu precădere în spațiul virtual/mediul online

Un aspect deosebit al activității noastre, fiind și un element de noutate, reprezintă promovarea în mass-media, în mod
deosebit în spațiul online, a acțiunilor sindicale, activitate concepută și realizată de d-l prof. Câmpean Ciprian, liderul grupei
sindicale de la Liceul Teoretic Ana Ipătescu, Gherla. Această activitate a constat în conceperea, crearea și administrarea la
zi, încă din 2016 a unui site a sindicatului cu domeniul sindicatinvatamantgherla.ro; site-ul cuprinde informări periodice
referitoare la adrese S.Î.G., F.S.L.I., S.L.I.P.C., memorii, inițiative legislative ale sindicatelor la care suntem afiliați, acțiuni de
protest, metodologii și acte pentru întocmirea dosarelor de definitivat, grade didactice, gradații de merit, etc., legislație, link-uri
către site-uri partenere sau alte elemente relevante pentru învățământul gherlean și cel din comune, care poate fi consultat
oricând.

De mare interes și bine primit de membrii noștri de sindicat a fost și este conceperea, crearea și tehnoredactarea unui
Buletin informativ al sindicatului, cu ISSN, sub îndrumarea Președintelui S.I.G. și a prof. Ciprian Câmpean, buletin care este
distribuit în mod gratuit membrilor de sindicat din unități de învățământ, care a ajuns la nr. 8 și conține articole de informare și
promovare  a activităților educative desfășurate de dascăli pe parcursul anului și care poate fi consultat și online pe site-ul
sindicatului nostru.

Tot sub îndrumarea d-lui profesor Ciprian Câmpean a fost conceput și creat contul de Facebook al sindicatului nostru,
pentru promovarea suplimentară a activităților desfășurate. Apreciem, totodată crearea și administrarea de către d-l profesor
și a conturilor de Twitter, de Linkedin sau a grupurilor de yahoo ale liderilor de sindicat, a liceelor Ana Ipătescu, Petru Maior,
și a Școlii Gimnaziale Buza. Dorim, de asemenea, ca toate unitățile școlare să apeleze la d-l profesor pentru a-și crea grupuri
de comunicare yahoo.

6. Intervenții S.Î.G. în problema desființărilor de clase la nivelul municipiului Gherla – memorii și acțiuni de
protest: mitinguri, conferințe, interviuri

De mare importanță a fost acțiunea sindicatului nostru în perioada întocmirii planului de școlarizare pentru anul școlar
2015-2016, când prin unele măsuri abuzive ale ISJ și primarului Sabo Marius, îndreptate împotriva liceului Ana Ipătescu, s-a
decis luarea clasei de Științe sociale, clasa a 9-a și mutarea ei la liceul Petru Maior, în planul de școlarizare al anului 2016-2017.
Ca urmare a mitingului organizat în fața Primăriei Gherla, pe baza dezvăluirilor prin interviuri și prin protestul față de unele idei
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de 15 % din salariul de bază.

În 2016 a apărut OUG nr. 20 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2015, care prevedea prorogarea unor
termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, care au provocat mari nemulțumiri, deoarece unele articole prevedeau
pierderea în mod definitiv a unor sporuri cum ar fi: sporul de vechime în muncă, sporul de practică pedagogică, predare
simultană, sporul de zonă, de doctorat, sporul pentru condiții deosebite și vătămătoare de muncă, sau vor fi transformate
în sume compensatorii cu caracter tranzitoriu.

Creșterile salariale nefiind pentru toți angajații, era clar că aceste acte normative trebuiau să fie corectate. Cu
întârziere și multe tergiversări, cu modificări mult diferite față de promisiunea dată de membrii guvernului la întâlnirea cu
reprezentanții FSLI-ului, a apărut Legea 153/28 iunie 2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, unde
personalul din învățământ este situat pe primele 2-3 trepte în grila de salarizare fixată între 1 și 12, ceea ce este inacceptabil.

Din păcate noul ministru în guvernul Tudose, Liviu Marian Pop, nu a dat dovadă că s-a implicat în stabilirea unei
salarizări echitabile pentru lucrătorii din învățământ și de aceea nu este la fel de bine apreciat de către membrii de sindicat.
Cu toate că ar exista unele circumstanțe atenuante, membrii de sindicat, apreciază că nu mai este la fel de bătăios, că
neprimirea procentului de majorare cu 20 % a salariilor începând cu data de 1 iulie 2017, neacordarea voucherelor de
vacanță pentru concediul de vară din acest an, neprevederea sumelor necesare pentru sentințele definitive și executorii la
rectificarea de buget din luna august 2017, sunt lucruri, care, în ciuda explicațiilor date, i se pot imputa. Este cunoscut,
totuși, faptul că majorările salariale  nu sunt numai la mâna minsitrului educației ci mai cu seamă a ministrului de finanțe,
subordonat și ele politicii bugetare a Guvernului în ansamblu.

Referindu-ne la perioada parcursă în ultimii 5 ani, apreciem preocuparea guvernului USL de a îndrepta cele mai
nedrepte măsuri ale celei mai negre guvernări în regimul Băsescu, când s-au tăiat cu 25 % salariile tuturor bugetarilor,
sporul de vechime s-a introdus în salariul de bază, apoi s-a tăiat de tot, posturile didactice s-au redus drastic, iar cele
nedidactice s-au blocat, fiind tăiate multe drepturi câștigate prin CCMUNSAIP. S-a ajuns în situația de a nu avea cu cine
dialoga, acțiunile noastre de protest nu s-au mai desfășurat sub formă de mitinguri și proteste de stradă, nemulțumirile cele
mai multe fiind înaintate de SLIPC și FSLI prin scrisori deschise trimise miniștrilor de resort, responsabililor comisiilor pentru
învățământ din Parlament, Președinților partidelor componente a Coaliției de guvernare sau Președintelui României. Astfel
FSLI a elaborat peste 50 de scrisori la scrierea cărora a contribuit, de asemenea și  SLIPC. Aceste scrisori s-au referit la
nepunerea în aplicare a Hotărârilor judecătorești, plata sumelor restante, modul de calcul al dobânzii legale pe sumele
câștigate, la normarea din ciclul preprimar-primar, la costul standard per elev, la nemulțumirile legate de etapele de mișcare
a personalului didactic, sporul pentru condiții deosebite și vătămătoare, acordarea concediului de odihnă, propuneri concrete
privind treptele de salarizare, modificarea planurilor și programelor la toate ciclurile de învățământ, debirocratizarea
sistemului de învățământ, micșorarea numărului sau comasarea comisiilor de lucru în școli, depolitizarea funcțiilor de
conducere, schimbarea componenței C. A. din școli – 50% + 1 să fie cadre didactice în C.A-., elaborare de metodologii
pentru desfășurarea concursurilor de definitivat, a concursurilor pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct,
reducerea normei cu 2 ore a personalului didactic cu 25 de ani vechime și gradul didactic I și numeroase alte probleme
care au iscat nemulțumiri în rândul personalului din învățământ.

Ca urmare a nesoluționării multora din problemele arătate mai sus, sesizate prin adresele și scrisorile la care ne-am
referit pe scurt, Colegiul Național al Liderilor Județeni, întrunit în data de 31.05.2017, în numele celor peste 175.000 de
membri, a hotărât consultarea acestora în perioada 6-9 iunie 2017, prin referendum, pentru a-și exprima opțiunea referitoare
la declanșarea grevei generale începând cu data de 12 iunie 2017. În cadrul sindicatului nostru procentul cerut de lege
pentru declanșarea conflictului a fost de peste 62 %, cu toate că la unele unități de învățământ interesul pentru această
acțiune a fost nul. La nivelul unor județe, printre care era și Clujul, s-a întrunit procentul prevăzut de lege, dar la nivel de
FSLI, nu s-au îndeplinit condițiile pentru declanșarea grevei generale. Urmările lipsei de fermitate și de unitate a lucrătorilor
din învățământ s-au văzut ulterior și se mai văd și acum.

Prin adresa nr. 602/21.08.2017 FSLI a înainta Guvernului României un memoriu, prin care se aduc la cunoștință,
toate nemulțumirile înregistrate în timpul guvernării PSD-ALDE, cerând reglementarea problemelor legate de: plata
hotărârilor judecătorești, a dobânzilor legale aferente acestora, modalitatea de plată a salariilor după noua fiscalitate de la
1 ianuarie 2018 și modul în care vor fi afectate salariile tuturor salariaților din învățământ. În urma unui calcul simplu ajungem
la creșterile reale ale salariilor, de la 1 ianuarie 2018, la debutanți cu 3,8%, în loc de 25%, iar la un profesor cu vechime de
peste 40 de ani, în procent de 4,2%. Este total inechitabil ca un profesor să plătească aproximativ 45% din salariu contribuții
la stat de la 1 martie 2018, iar majorarea salarială să fie de 20 %, în timp ce alte categorii profesionale vor fi scutite de
impozit. Oare în acest mod poate Guvernul României, prin ministerul învățământului în frunte cu prietenul nostru d-l ministru
Liviu Marian Pop, să rezolve problema atractivității funcțiilor didactice pentru tinerii capabili de performanță, care în ultimul
timp ocolesc facultățile ce pregătesc personal didactic?
În contextul actual sindicatul nostru alături de SLPIC și FSLI, vor face tot posibilul, așa cum au făcut și până acum, ca nici
actualii guvernanți să nu își bată joc de angajații din învățământ. Adresa trimisă Guvernului Tudose, mai sus amintită s-a
                   (continuare în pag. 5)


