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F.S.L.I.	F.S.I. „SPIRU HARET”		F.E.N.	F.N.S. „ALMA MATER”



Către,
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

DOMNULUI DANIEL PETRU FUNERIU
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


	Domnule Ministru,

	Federaþiile sindicale reprezentative la nivel de ramurã învãþãmânt au luat act de proiectul LEGII EDUCAÞIEI NAÞIONALE, în forma adoptatã de Camera Deputaþilor, elaborat cu încãlcarea celor mai elementare reguli ale dialogului social, cu desconsiderarea totalã a federaþiilor sindicale reprezentative din învãþãmânt, a propunerilor formulate de acestea, de salariaþii din învãþãmânt, dar ºi de reprezentanþii pãrinþilor, elevilor ºi studenþilor ºi au constatat cã ºi în aceastã formã s-au menþinut o serie de dispoziþii cu efecte negative, dezastruoase, atât asupra personalului din învãþãmânt, cât ºi asupra elevilor, între care enumerãm: 
	pãstrarea formalã a titularizãrii în învãþãmânt, doar pentru cadrele didactice deja titulare în sistem, atâta timp cât actualii suplinitori calificaþi, precum ºi cei care urmeazã sã intre în sistem se pot titulariza doar la nivelul unitãþii de învãþãmânt; 
	trecerea clasei a IX-a la gimnaziu  va genera, de asemenea, restrângeri de activitate; 
	aplicarea sistemului de finanþare pe elev/preºcolar, va conduce la neacoperirea integralã a sumelor necesare pentru cheltuielile de personal;
	politizarea excesivã a sistemului ºi aservirea ºcolii intereselor de partid ale autoritãþilor administraþiei publice locale; 
	dispariþia unor drepturi garantate de ani de zile în legislaþie (cele 6 cãlãtorii/an dus-întors pe calea feratã, prima de instalare, reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu o vechime în învãþãmânt de peste 25 de ani ºi gradul didactic I);
	imposibilitatea negocierii de drepturi prin contractele colective de muncã, cum ar fi: concediile suplimentare, ajutoare de naºtere ºi pensionare etc.; 
	diminuarea, pânã la dispariþie, a rolului partenerilor de dialog social etc.


În egalã mãsurã, federaþiile sindicale reprezentative la nivel de ramurã învãþãmânt au luat act de conþinutul SCRISORII DE INTENÞIE ce urmeazã a fi trimisã de Guvernul României Fondului Monetar Internaþional, al MEMORANDUMULUI SUPLIMENTAR DE ÎNÞELEGERE între Uniunea Europeanã ºi România ºi de proiectul de act normativ ce urmeazã a fi emis în aplicarea Scrisorii de intenþie ºi a Memorandumului. Potrivit acestora, Preºedintele României, Traian Bãsescu ºi de Guvernul propun  mãsuri inumane ºi cinice, dintre care enumerãm: 
reducerea cu 25% a salariilor, sporurilor ºi a altor plãþi de naturã salarialã, începând cu 1 iunie; 
	reducerea numãrului de salariaþi din sectorul bugetar (posibil 140.000 în 2011, pânã la 250.000 în 2012); 
	reducerea cu 15% a tuturor prestaþiilor sociale (inclusiv pensii, alocaþia de stat pentru copii, alocaþia pentru nou nãscuþi etc.); 
	eliminarea celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2010; 
	dispariþia biletelor de odihnã contractate de C.N.P.A.S..

De asemenea, vã reamintim cã Guvernul Boc a adoptat ºi alte mãsuri care afecteazã grav salariaþii din învãþãmânt, dintre care amintim:
	prin O.U.G. nr.114/2009, începând cu data de 1.09.2010 numãrul posturilor din învãþãmânt se reduce cu 15000, dupã ce, în anul 2009 au mai fost reduse aproximativ 17000. Precizãm cã în România, numãrul cadrelor didactice raportat la 100 de locuitori este de 1,3, în timp ce media în U.E. este de 2;

în Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã, salariile din  învãþãmânt sunt situate în treimea inferioarã a grilei;
	refuzul Guvernului Boc de a recunoaºte valabilitatea Legii nr. 221/2008, în condiþiile în care existã numeroase sentinþe irevocabile ce au confirmat obligativitatea respectãrii acesteia.

Faţă de situaţia creată, în data de 12 mai 2010, Birourile Executive ale celor patru federaţii sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ, reunite în şedinţă comună, au hotărât în unanimitate declanşarea grevei generale în învăţământ începând cu data de 31 mai 2010.

	Bucureºti, 28 mai 2010 
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