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La început de
 drum

În actualul
context social,
economic, politic
și cultural
românesc, au loc
p r o f u n d e
schimbări, chiar
dacă acestea
sunt lente
d e o c a m d a t ă .
România este

obligată și trebuie să accepte  normele
impuse de Uniunea Europeană, în
special pe cele referitoare la relațiile
de muncă. Se va produce o
descentralizare reală, moment în
care, o mare parte a responsabilităților
care revin acum federațiilor sindicale,
cum ar fi: negocierea forței de muncă,
salarizarea, interese de ordin socio-
profesional și cultural, vor fi
transferate către sindicatele zonale și
județene. În realitate, acest lucru îl
constatăm deja în mare parte dacă
avem în vedere faptul că respectarea
multor drepturi ale salariaților din
unitățile noastre școlare, au fost
obținute de Sindicatul din Învățământ
Gherla, prin decizii și hotărâri ale
instanțelor judecătorești și prin comisii
paritare la nivel local sau județean.

    Acest rol, deosebit de activ al
sindicatului nostru, trebuie să fie
susținut printr-o mai bună organizare

a activității sindicale, în școli și gradinițe, prin sporirea atribuțiilor liderilor
de sindicat din aceste unități.
Liderii trebuie să fie conștienți de faptul că, succesul tuturor actiunilor
întreprinse de Sindicatul din Învățământ Gherla, pentru toți membrii de
sindicat și pentru fiecare în parte depinde în mare măsură de
profesionalismul de care dau dovadă.

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 20, Gherla,
www.sindicatinvatamantgherla.ro

Tel: 0722319149
Iată de ce Colegiul Liderilor,

organism de conducere al
sindicatului nostru, a hotărât
conceperea și tipărirea unui buletin
informativ (de dimensiuni mici, dar
pe viitor poate fi extins) care, alături
de site-ul
sindicatinvatamantgherla.ro să
constituie un foarte bun mijloc de
informare asupra, acțiunilor
întreprinse și activităților organizate
de Sindicatul din Învătământ Gherla.

    Dorim, ca în paginile acestui
document, să publicăm informații cu
privire la cât mai multe aspecte
legate de activitatea, formarea și
acordarea drepturilor tuturor
membrilor de sindicat.

     Ca sindicat, avem o experiență
bogată de peste 25 de ani, dar prin
cei mai mulți dintre membrii săi avem

AVÂNT pentru alți 25 de ani.
Misiunea noastră este să lucrăm în
interesul angajaților din învățământ,
însă strategia noastră se axează și
pe interesele elevilor și ale părinților,
partenerii noștrii în acest sistem
mare, numit EDUCAȚIE.  Fiecare
membru de sindicat este important
pentru noi, de aceea, vrem să ținem
pasul cu schimbarea și să
răspundem în orice moment nevoilor
sale. Credem și suntem convinși că
doar ÎMPREUNĂ, putem realiza
ceea ce ne propunem. Ne respectăm
munca și vrem să facem totul prin
filtrul numit CALITATE, lucru de care
are nevoie întreg sistemul de
învățământ românesc.

Președinte al Sindicatul din
Învățământ Gherla
Prof.Grigore Tarța
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Din drepturile membrilor
Sindicatului din Învățământ

Gherla
Servicii oferite de Sindicatul din Învățământ Gherla

membrilor de sindicat:
● acordarea unor ajutoare financiare celor cu boli foarte

grave;
● acordarea salariului de sfârșit de carieră;
● ajutoare pentru deces (soț, soție, copil, tată, mamă);
● acordarea unor cadouri cu ocazia sărbătorilor de

iarnă sau a altor evenimente;
● oferte avantajoase pentru petrecerea concediului de

odihnă, în stațiuni sau pe litoral;
● susținerea tuturor membrilor de sindicat la procesele

inițiate în instanțe și plata cheltuielilor,    de judecată;
● reprezentarea profesorilor în comisiile paritare și

apărarea drepturilor legitime în caz de abuzuri,
nedreptăți, acte de violență îndreptate împotriva lor;

● promovarea propunerilor de schimbări legislative din
partea cadrelor didactice, în comisiile de lucru ale
Colegiului liderilor;

● informarea corectă, completă și la timp cu privire la
problemele din sistem ale educației  etc.
Învățătoare.  Farcaș Elisabeta

Acțiuni FSLI/Sindicat
Învățământ Gherla

-an școlar 2015/2016-
- Adresa FSLI către Ministerul Muncii, privind reducerea
treptelor de salarizare de la 7 la 5 și propuneri concrete
privind: salarizarea între 2 600, gradatia 0, debutant si
6 150 lei, pentru profesori cu studii superioare și cu
vechime de peste 25 de ani.
- Adresa FSLI către MENCS, prin care se cerea
reducerea comisiilor de lucru, care funcționează în
unitățile de învățământ la cel mult 7, pentru a le face mai
eficiente.
- Înaintarea de către sindicatul gherlean, prin avocatul
angajat a recursului la Curtea de Apel Cluj, pentru unele
hotărâri judecătorești, privind plata unor drepturi
salariale a dobânzilor aferente sau a unor sporuri.

De ce nu tebuie desființate
inspectoratele școlare

Desființarea inspectoratelor
școlare ar fi una dintre măsurile de
descentralizare din domeniul
preuniversitar. Este însă indicată mai
degrabă o reanalizare a atribuțiilor lor,
decât desființarea acestora, din mai
multe motive.

Mai întâi, nu este posibil transferul
atribuțiilor specifice ale inspectoratelor școlare în
sarcina autorităților administrației publice locale, având
în vedere importanța acestora în sistemul național de
învățământ. Funcția de inspecție școlară nu poate fi
preluată de către autoritățile administrației publice
locale și nici nu poate fi transferată Ministerului
Educației Naționale și Cercetării Științifice, întrucât
acesta este cel care aprobă sistemul de evaluare și
supraveghează respectarea acestuia. Înspecția școlară
este o condiție obligatorie pentru dezvoltarea
profesională și evoluția în carieră a personalului
didactic, prin care este asigurată calitatea actului
educațional, se arată în adresa FSLI către senatori din
data de 17.02.2016.

Apoi, desființarea acestora și preluarea unei părți
din atribuții de către administrațiile locale, iar a altora
de către ministerul de resort sau unitățile de învățământ,
va conduce la necorelări și blocaje în structura și
funcționarea sistemului.

Acest lucru ar duce și la o practică neunitară, în
ceea ce privește organizarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice din unitățile de învățământ.

În ceea ce privește buna desfășurarea a evaluărilor
naționale ale elevilor, această atribuție nu poate fi
transferată autorităților administrației publice locale din
cauza lipsei de competențe, dar și de resurse umane
specializate.

Activitățile extrașcolare vor fi foarte probabil
desființate, în condițiile în care multe dintre autoritățile
administrației publice locale nu dispun de resursele
financiare necesare pentru a gestiona astfel de activități.

Această lege trebuie să fie rezultatul unui amplu
proces de  consultare a tuturor factorilor implicați în
actul instructiv educativ,  se arată la final în comunicatul
FSLI.

Prof. Buju Aura
- Implicarea sindicatului în stabilirea și aprobarea planurilor de școlarizare la unitățile școlare din municipiul Gherla
pentru anul școlar 2016-2017 (vezi aprobarea clasei a IX-a de Științe sociale la liceul Ana Ipătescu, a clasei a V-a la
liceul Petru Maior – aprobate în urma acțiunilor de protest și a adreselor înaintate conducerii ISJ CJ).

Educatoare Beldean Monica
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Revendicări FSLI - adresa către Guvernul României
din data de 8 martie 2016

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care reprezintă
drepturile și interesele a peste 178.000 de salariați din învățământul
preuniversitar, vă supune atenției o serie de probleme care preocupă
sistemul educațional și salariații acestuia.

1. Subfinanțarea învățământului
        Prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 a fost alocat
un procent de 3,6 % din P.I.B., pentru finanțarea educației, în
condițiile în care, media U.E. a procentului din P.I.B. alocat
acestui domeniu este de 5,25 %!
 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră
că este  necesar ca învățământul să primească 6 % din P.I.B.
 2. Modul se stabilire a costului standard pentru
preșcolar sau elev

Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului
Preuniversitar organismul competent pentru a determina costul
standard pentru elev sau preșcolar, nici până în prezent nu
funcționează. Determinarea costului standard ”se face” prin
hotărâre de guvern, la propunerea Ministerului Educației. La
stabilirea acestuia, nu s-a avut niciodată în vedere faptul că
există numeroase unități de învățământ, la nivelul cărora sunt
încadrate multe cadre didactice cu gradul didacti I, având mulți
ani de vechime în învățământ și unele dintre ele beneficiare
ale gradației de merit. De aceste realități nu se ține cont la
fundamentarea costului standard pentru preșcolar sau elev.
Este  necesar să existe coeficienți suplimentari de diferențiere,
în funcție de structura personalului.

3. Tergiversarea elaborării și adoptării Legii-cadru
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ consideră
că noua lege de salarizare unitară trebuie să țină cont de
importanța sectorului de învățământ și funcțiile didactice trebuie
poziționate în grila de salarizare, astfel încât să fie atrași tinerii
performanți către cariera didactică.  În momentul de față,
după majorarea salarială de aproximativ 25 %, din anul 2015,
salariul unui profesor debutant este de cca. 1 100 de lei net,
iar al unui profesor la final de carieră este de aproximativ 2 400
lei. Relevant este și faptul că, în prezent, salariul mediu în
învățământ este, cu  aproximativ 45 %  mai mic decât salariul
mediu din administrație și ordine publică și acesta reprezentând
doar 25% din salariul magistraților, situație absolut anacronică,
în condițiile în care aproximativ 80% din salariații din
învățământ au studii superioare.

 Totodată, finanțarea cheltuielilor cu salarizarea ar putea
fi asigurată din bugetul de stat, pe filiera Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Științifice, inspectorate școlare, unităților
de învățământ, urmând ca Primarul să rămână ordonator
principal de credite pentru cheltuielile materiale.

4. Neasigurarea, la timp, a manualelor pentru elevi
 Pentru rezolvarea acestei probleme se impune
elaborarea și aprobarea unei legi a manualelor școlare.

5. Politizarea, în continuare a funcțiilor de conducere
din unitățile de învățământ

Depolitizarea acestor funcții se poate realiza, pentru
început, prin modificarea art. 258 alineatul (1) din Legea nr.
1/2011, astfel încât reprezentanții autorităților publice locale să
participe în comisiile de concurs pentru ocuparea funcțiilor de
director, respectiv de director adjunct al unităților de învățământ
preuniversitar cu statut de observator și nu cu cel de membru
al comisiei de concurs.
 6. Neasigurarea unitară a dreptului la reducerea
normei didactice, de predare-învățare-evaluare pentru
întregul personal didactic de predare, cu o vechime în
învățământ de peste 25 de ani și gradul didactic I, din cauza
modului în care este formulată prevederea legală, care conferă
acest drept cadrelor didactice încadrate pe normă didactică de
predare - învățare - evaluare.

7. În unitățile de învățământ au loc tot mai multe
agresiuni împotriva cadrelor didactice
 Solicităm investirea, pe cale legală, a 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.

8. Nedecontarea de către autoritățile publice locale
a cheltuielilor cu naveta personalului didactic
 9. Necuprinderea în Legea bugetului de stat,  pentru
anul 2016, a sumelor necesare pentru achitarea integrală
a tranșelor aferente anului 2016
 10. Neadaptarea arhitecturii curriculare la realitățile
de pe piața muncii din România

 Text adaptat de Prof. Câmpean Ciprian
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Structura Sindicatului din Învățământ Gherla
Sindicatul din Învățământ Gherla este constituit din mai

      multe grupe sindicale, la  conducerea lor aflându-se :

PREȘEDINTE SINDICATUL DIN  ÎNVĂȚĂMÂNT
                                           GHERLA

                      PROF. TARȚA GRIGORE

                1. PROF. CÂMPEAN CIPRIAN
     Grupa sindicală Liceul Teoretic ”Ana Ipatescu”, Gherla

      2. PROF. BUJU AURA
     Grupa sindicală Liceul Teoretic ”Petru Maior”, Gherla

      3. PROF. SĂTMĂREAN TANIA
     Grupa sindicală Liceul Tehnologic, Gherla

      4. PROF. VLADAR MIHAELA
     Grupa sindicală  Scoala Profesională (Penitenciar)

      5. PROF. SZASZ TIBERIU
     Grupa sindicală Clubul copiilor

      6. PROF. VERDE DOREL
     Grupa sindicală Școala Gimnazială nr. 1

      7. PROF. CHIRA EUGENIA
     Grupa sindicală Școala Gimnazială nr. 2 ST

      8. EDUC. BELDEAN MONICA
     Grupa sindicală Grădinita Căsuța Fermecată

        9. EDUC. COBUZ AMELIA

         Grupa sindicală Grădinița ”Arici Pogonici”
        10. EDUC. SANTO SABINA

         Grupa sindicală Grădinița Veseliei
        11. PROF. ROTAR MIHAELA
Grupa sindicală Școala Gimnazială Aluniș
       12. PROF. MUREȘAN LIVIA
Grupa sindicală Școala Gimnazială  Iclod
       13. PROF. FARCAȘ ELISABETA
Grupa sindicală Școala Gimnazială ”Mintiu Gherlii”
       14. PROF. MÂNECAN ELISABETA
Grupa sindicală Școala Primară Fizeșu Gherlii
       15. PROF. ENYEDI ENIKO
Grupa sindicală Școala Gimnazială Sic
       16. PROF. MOLDOVAN CRISTINA
Grupa sindicală Școala Gimnazială Cutca
       17. PROF. ROTAR MIHAELA
Grupa sindicală Școala Gimnazială Țaga
       18. PROF. COSTEA CRINA
Grupa sindicală Școala Gimnazială Buza
       19. PROF. BĂRBOS MARIA
Grupa sindicală Școala Gimnazială Geaca
       20. PROF HATOS PAULA
Grupa sindicală Școala Gimnazială Cătina

Să mai și zâmbim…
Mica publicitate:
1. Tânără serioasă, ofer meditații adulților, în special necăsătoriți. Eventual să medităm împreună. Adresa: Str. Centura de castitate
13, în fund, bateți de trei ori.
2. Pierdut timp în bună stare, pe bulevard între barul de noapte și barul de zi. Găsitorul, discreție că altfel pierd pâinea și pe asta nu
vreau s-o mai pierd că este ultima.
3. Pierdut proces. Verbal îl declar nul și fără valoare.
4. Caut meditator de matematică pentru elev de clasa I cu repetiție. La ziar: Nae Căposu.
5. Pierdut soacră în gara din Cluj, peronul 2. Găsitorului mare recompensă dacă o păstrează.
6. Întreprinderea de Pompe funebre ”Artă și precizie” angajează, prin concurs, doi gropari. Concursul va avea loc în data de 30
februarie, anul curent, la cimitirul ”Sapa și lopata”. Săpătorii din diverse colective de muncă nu sunt admiși. Informații la telefon:
131313
  Dintre culmile hazlii:
  1. Culmea fizicii: să paști doi cai putere pe un câmp electromagnetic.
  2. Culmea forței: să strângi în mână o bancnotă de 200 de lei, până îi iese limba lui Blaga.
  3. Culmea zgârceniei: să te uiți pe deasupra ochelarilor, pentru a nu-i uza.
  4. Culmea pompierului: să fie deștept foc.
  5. Culmea prostiei: să faci pe prostul și să rămâi așa.
  6. Culmea fumatului: să fii îndrăgostit lulea.
  7. Culmea electricității: să bagii coarnele vacii în priză și să iasă laptele fiert.
  8. Culmea snobismului: să-ți faci ochelari din geam termopan.
  9. Culmea doliului: să porți doliu de fiecare dată când îți moare o celulă.
  10. Culmea alpinismului: să cucerești vârful unui ac.
  11. Culmea cutremurului: să urci cu liftul și să cobori cu apartamentul.
  12. Culmea aviației: să zbori cu o rachetă pe cerul gurii.

Președinte al Sindicatului din Învățământ Gherla
    Prof. Grigore Tarța

Consiliu de redacție:
Prof. Tarța Grigore

Prof. Câmpean Ciprian
Prof. Buju Aura

Educ. Beldean Monica
Înv. Farcaș Elisabeta
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