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Informare
În atenţia liderilor de sindicat
În perioada 06.10.2015-17.10.2015 conducerea operativă, formată din preşedinte, secretar
general şi primvicepreşedinte, a participat la şedinţa cu liderii de sindicat din zonele :Tg-Mureş,
Reghin, Sighişoara, Luduş şi Târnăveni.
Discuţiile s-au axat mai ales pe următoarele probleme :
- Respectarea Acordului dintre Guvern şi sindicate ;
- Legea Salarizării Unice în sistemul bugetar va intra în aplicare începând cu 1 ianuarie 2016,
cu o majorare de aproximativ 70 % în trei ani;
- Majorările salariale: 5 % din martie, 5 % din august, pentru personalul didactic şi didactic
auxiliar, 12 % majorare de la 1 august 2015,pentru personalul nedidactic şi 15 % de la 1
decembrie 2015 pentru tot personalul din învăţământ- didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;
- Plata hotărârilor judecătoreşti în integralitate, inclusiv restanţele şi ultima tranşă din anul
2016;
- procesul privind dobânda fiind câştigat, suntem în aşteptarea machetei de calcul;
- se derulează procesul privind plata orelor de educaţie fizică predate de învăţători;
- acordarea unei sume de aproximativ 700 lei, pentru dezvoltare profesională până la sfârşitul lunii
noiembrie;
- Legea Educaţiei Naţionale va fi modificată,deocamdată nu se pune problema elaborării unei
noi legi;
- Plata navetei şi a indemnizaţiei de instalare - materiale transmise unităţilor şcolare;
- Proiect -Plan Cadru pentru clasele V-VIII – aşteptăm propuneri;
- Continuă activitatea Comisiei Naţionale, pentru reducerea birocraţiei.Aşteptăm propuneri;
- Modalităţi de sărbătorire a zilei de 5 Octombrie- Ziua Mondială a Educaţiei; demersuri
necesare în vederea sărbătoririi ,,Zilei Învăţătorului”din 5 Iunie 2016, pentru a se planifica
activităţi specifice acestei zile,( având în vedere că e zi de duminică);
- Proiectarea bugetului pe anul 2016, de către unităţile şcolare cu personalitate juridică- material
transmis în unităţi;
- Se pare că datorită unor vicii a Metodologiei, concursul de directori şi directori adjuncţi se amână
pe anul viitor;
- se desfăşoară ultimele cursuri de reconversie profesională prin proiecte europene pentru
personalul nedidactic;
- Am încheiat un contract de colaborare cu o firmă de turism.Am transmis şi vom transmite toate
ofertele primite;
- Ne preocupă să obţinem măcar câteva vouchere de vacanţă pentru anul turistic viitor;
-Aşteptăm înscrieri noi la CAR-ul Sindicatului din Învăţământ,,Spiru Haret”Mureş. Am
transmis şi vom transmite materialele necesare.Reţinerea sumelor de bani se va face prin programul
de salarizare EDUSAL.
Notă: A se afişa la loc vizibil.
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