SINDICATUL DIN ÎNVĂŢĂMÂNT ,, SPIRU HARET” MUREŞ

Tg-Mureş ,str.Cuza Vodă nr.22 cam.17
Tel.fax 0265/264144 e-mail: shinvms@yahoo.com

Propuneri
ale Sindicatului ,,Spiru Haret” Mureş privind modificările Legii Educației Naționale
nr. 1/2011,prezentate la Comisia de Dialog Social în cadrul Prefecturii Mureş, la ISJ
Mureş şi Federaţia ,,Spiru Haret”
Față de situația cu care se confruntă în prezent în special salariații din sistem – și nu
numai – Sindicatul din Învățământ „SPIRU HARET” Mureş apreciază că se impune, în
regim de urgență, modificarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cel puțin în ceea ce
privește:
1. renunțarea la sistemul de finanțarea per capita;
2. finanțarea unităților de învățământ, din cote defalcate de TVA, prin alocarea
resurselor direct de la bugetul de stat, fără veriga intermediară reprezentată de
autoritățile administrației publice locale;
3. acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar;
4. degrevarea de post a directorilor de grădinițe;
5. decontarea cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă, atât pentru
personalul didactic, cât și pentru personalul didactic auxiliar care își desfășoară
activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu, din cote defalcate de TVA;
6. reducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu 25 de ani
vechime efectivă în învățământ și gradul didactic I;
7. suportarea de către instituțiile/unitățile de învățământ a cheltuielilor privind
analizele medicale obligatorii;
8. structura sistemului național de învățământ preuniversitar, în sensul trecerii
clasei a IX-a la liceu și a clasei pregătitoare la grădiniță, precum și al reînființării
învățământului profesional;
9. componența consiliului de administrație al unității de învățământ – peste 50%
personal din unitate;
10. răspunderea disciplinară – reglementarea corectă și completă, precum și
reintroducerea instituției reabilitării în învățământul preuniversitar;
11. reintroducerea concursului național unic de titularizare în sistem, a
concursului de admitere în clasa a IX-a, precum și a concursului de admitere în
învățământul superior;

12. reintroducere diverselor drepturi și facilități reglementate pentru salariații din
învățământ și copiii acestora de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic și contractul colectiv de muncă:
a) dreptul personalului din invatamant de a beneficia de asistență medicală în
cabinete medicale și psihologice școlare sau în policlinici și unități spitalicești stabilite
prin protocol încheiat între M.E.C.T.S. și Ministerul Sănătății;
b) dreptul personalului personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ de a
beneficia de o compensație de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea
transportului, a cazării, a mesei și a tratamentului în bazele de odihnă și de tratament
ale învățământului si ale sindicatelor (în măsura în care acestea mai există), precum și în
alte spații contractate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
c) dreptul personalului personalul didactic și didactic auxiliar de a beneficia de 6
călătorii pe an dus-întors pe mijloacele de transport feroviar, pe liniile interne
d) dreptul copiilor personalului personalului didactic și didactic auxiliar aflat în
activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate didactică de a fi scutiţi de
plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi de a
beneficia de gratuitate la cazarea în cămine şi internate;
13. condițiile de studii pentru personalul didactic auxiliar care îndeplinește funcția
de administrator de patrimoniu;
14. reinstituirea concediilor fără plată pentru personalul didactic titular, care din
proprie initiativa solicita sa se specializeze sau sa participe la cercetare științifică în țară
sau în străinătate, cu o durată totală ce nu poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani,
care să constituie vechime în învățământ;
15. încadrarea personalului didactic / prestarea de activități didactice nu doar prin
plata cu ora, ci și prin cumul;
16. eliminarea discriminărilor de la art. 46, art. 63 alin. (2), art. 95 alin. (4), art. 96
alin. (3), art. 97 alin. (1), art. 266, art. 273, art. 280 și art. 283 din Legea educației
naționale nr. 1/2011.
Notă:
Vă rugăm să veniţi şi cu alte propuneri !
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